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AZ ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA

V.

KÖTET

Csata

—üuc

A SZÖVEGBEN 301 ÁBRA

EZEK KÖZÖTT

7

;

41

KÜLÖN MELLÉKLET,

SZÍNNYOMAT, 4

MVÉSZKH

REPRODUKCIÓ. 2 TÉRKÉP ÉS 2 VÁROSI TERVRAJZ

BUDAPEST
R&VAI TB8T VÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
L912

A SZÖVEGET VALAMENNYI SZÍNES ÉS FEKETE MMELLÉKLETTEL

NYOMTA A PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

C, Os.
Csata. Régi magyar személynév, s alighanem tüzérségnek, valamint a segédfegyvernemeknek
egy eredet a Csató névvel.
(1. 0.) is természetesen szintén tlük telhetleg
Csata (Csattá), Msk. Bars vm. lévai j.-ban, (1910) közre kell mködniök a végleges siker kivívása
1773 magyar lakossal, vasúti állomással, posta- érdekében, mert csak valamennyi fegyvernemés táviróhivatallal hitelegylet, fogyasztási és nek és ernek harmonikus együttmködése bizértékesít szövetkezet; a m. k. államvasutak tosíthatja a küzdelem végcélját, a gyzelmet. A
lévai vonalából itt ágazik ki a balassagyarmati döntésre hivatott erk irányítása szerint meg;

különböztetünk arcvonal- (párhuzamos) és átkaném. Schlacht), a had- roló (szárny-) C.-át, mely utóbbi esetleg teljes
seregek dönt^ mérkzése. A háború katonai célja körülkerítéssel is végzdhetik, mint pl. Sedanaz eüenség ellenálló erejének megsemmisítésébl nál. (V. ö. Breit, Az 1870/71. évi német-francia
áll. Az ellenséget az ellenállásra a hadierk és háború tört.)
hadieszközök képesítik, ennélfogva mmdenekCsata-árboc, 1. Arhoc.
eltt ezek letörésére keU a ftörekvósnek iráCsatabárd, a régi germánok általánosan hasznyulnia, ami legtökéletesebben a C. és az ezt nált fegyvere, melyet nemcsak közelrl ütésre
követ üldözés (1. 0.) által érhet el. A C. ezek és vágásra, hanem igen nagy ügyességgel és bizszerint a megelz hadmveletek (1. 0.) legtermé- tossággal dobálásra is használtak. C. -szer szerszetesebb záróköve és az ebben mutatkozó gyze- számokat egyébként már a történelem eltti korlem V. balsiker dönt befolyást gyakorol néha ban is használtak. A rómaiak C.-ja a securis volt.
az egész hadjáratra, mint pl. a königgrátzi C.
vonal.

Csata

(1. 0.),

(franc, hataüle,

annak egy jelentékeny

V. legalább is

mint

ré-

a gravelottei és sedani C. a németi
francia v. a liaojani és sahómenti C. az oroszjapán háborúban. Jelenleg különbséget teszünk
szére,

pl.

találkozó (rencontre) és tervszer (bataille rangóe) C. között. Elbbiben az ellenfelek elönyomulásközben elre pontosan meg nem határozható
területen, gyakran váratlanul csapnak össze,
utóbbiban az egyik fél, rendszerint gyengesége
érzetében, már kezdettl fogva bizonyos elnyöket nyújtó terepszakaszban helyezkedik el' és
rendezkedik be, s ott bevárja az ellenfél támadását, aki viszont erre a maga részérl is terv8. ábra.
3. ábra.
4. ábra.
szeren, minden elhamarkodás nélkül teheti meg
elkészületeit. Az orosz-japán háborúban majdnem kivétel nélkül ilyen elre átgondolt, terv- a frankoké a franca v. francisca (1. ea l.éa 2.
szer C.-kra került a sor, miut^ az oroszok ábrát). Hasonló C.-ot használtak a gótok, angolok
minden alkalommal már a priori lemondtak min- és a normannok is, a kik «hache»-nak nevezték.
den támadólagos eljárásról. Ilyen tervszer tá- A szlávok a XV. sz.-ban a C.-ot kizárólag hajímadólagos eljárással kapcsolatos volt a németek tásra használták (securis missalis). A középkorrészén a königgratei C. is, mlg a vionville-mars- ban a C.-nak egyik oldalán szekerce-, másik olla-touri C. 1870., melyben eleinte mindkét fél dalán kalapácsalakja volt. A szekerce-alakú rész
támadólag lépett fel, a találkozó C. képét tárja elrefelé, a nyél meghosszabbításának irányában
elénk. A C. lefolyásában a következ fázisok kü- mindinkább kicsúcsosodván, ezáltal a C. lassan
lönböztethetk meg a bevezetés, a dönt küzde- alabárddá változott át. A C.-ok rendszerint rövidlem ós maga a döntés (1. 0.), mely atán a vissza- nyelüek voltak s a XVI. sz.-ig majdnem mindevonulás(\. 0.) V. iUdözés (1. 0.) következik. A küz- nütt, a kaukázusi népeknél még a legújabb iddelem oroszlánrésze a mai C.-ban a gyalogságon kig is általánosan használtattak. A 3. ábra egy
nyugszik, mely ennélfogva a ffegyvememek gyémánthegy velencei C.-ot, a 4. ábra a sztreli(l. 0.) között is els helyen áll. A lovasságnak ós
cek (1. 0.) C.-ját tünteti fel.
:

Réoai Nagy JjaOmna. V.

lOi.

-::

Csatacsillag, parasztfegyver: ers, nehéz fütymelynek bunkós végébl vasókek állanak ki.
utoljára a XVI. század parasztháborúiban hasz-

kös,

nálták.

Csatád, nagyk. Torontál vm. cserei j.-ban,
2600 német lak., takarékpénztár, iparegylet,
postahivatal és telefonállomás. Itt született 1802
aug. 13. Lenau Miklós német köItö. 1905-ben a
község hazafias érzelm sváb lakói a költnek
díszes szobrot állítottak (Radnai Béla mve).
(1910)

ö.

SzentUáray Jen,

C. története (Dékn. Tört.

Ért. 1902).
.

—

2

Csatacsillag:

V.

'

Csatahajók (ném. Schlachtschiff, ol. nave di
hattaglia, franc, navire de combot és cuirassé
d'escadre, ang. sMp ofthe line), a hajóhadak (1. o.)

Csatahajók

cm.-es) és kiskaliber (47 mm.— 7 cm.)
ágyúk, illetve gyorstüzelkbl. Elbbiek feladatát
a vastag övpáncél és toronypáncól átütése, a középkaliberüekét a kevéssé v. általában nem vértezett hajórészek szétrombolása képezte, a kiskaliber gyorstüzelk pedig a közeled torpedónaszádokat árasztották el golyózáporral. 1906-ban azonban vízrebocsáttatott az angol Dreadnought
csatahajó, mely szakított ezen elvvel, amennyiben csakis nagy- és kiskaliber lövegeket hordoz
és 17,900 t.-jával felülmúlta mind a többi akkori
C.-at. Ily nagy tonnatartalommal aztán képes is
10 drb. 30 V2 cm.-es löveg és igen ers (279mm.-es)
övpáncél hordozására. Azóta a legtöbb tengeri hatalom követi Anglia példáját ós csakis módosított

(15—19

magvát képezik, melyek hivatva vannak és nagyobbított Dreadnought -típusú C.-at épít
a tengeri csatákat eldönteni. Ennélfogva minden
Ezeknek vízkiszorítása válkorszakban a leghatalmasabb, a legtöbb offenzív
takozik a 20,000 és 27,500 1.
eszközzel felszerelt hadihajók voltak a C. Jelen1911
között (jelenleg
leg, a vértes hajók korszakában, a C. a leghatlegnagj'obbak az argentínai
hatósabb defenzív berendezéseket is egyesítik. A
27,500 tonnás Móreno és Rivitorlás hajók idejében a legnagyobb és legtöbb
vadavia csatahajók). Auszzömét,

—

12-7

«'

<27

^^

—

''*'

Az Arkaiisas csatahajó (Északamerikai Egyesült-Államok).

ágyúval

felszerelt

hadihajók a sorhajók (ném.

Linienschiff, ol. vascello, franc, vaisseau, ang.
ship of the line) voltak, melyek egyedül v. a fregattákkal együtt a csatasort képezték, a honnét
nevöket is vették. Németországban a C.-at most
is sorhajóknak nevezik hivatalosan, amely elnevezés épp oly megfelel, mint a vitorlások kor-

tria-Magyarország

is

épít

négy 20,000 tonnás

csatahajót. Az új C.-on a 3OV2— 34V2 cm.-es nagy
lövegek párosával, st legújabban hármasával
is,

páncéltomyokban vannak

felállítva,

melyek a

hajó elején és farán, valamint oldalain, legújabban pedig mind a hajó hossztengelye mentén a
fedélzeten

vannak elhelyezve.

A 7—12

cm.-es

szakában, minthogy legújabban, különösen az kiskaliber ágyúk a hajó párkányzatán és a csata1905. évi csuzimai nagy tengeri csata óta álta- árbocokon (1. Árboc) vannak nagy számban fellános nézet szerint a csatában a hajók egymás állítva. E felszerelést kiegészítik 4—6 torpedómögött V. mellett haladva, egy vagy több (meg- vetcs és tengeri aknák, melyeket különleges esetört) sort képeznek. Jelenleg mint C. csakis vér- tekben alkalmazhat a csatahajó. A legújabb iránytes hajók (1. 0.) szerepelnek, melyeknek egész víz- zat a C.-nak mennél nagyobb gyorsaságot és
vonala s minden fontos része vértezve van, így
tengerentúli gyarmatokkal bíró hatalmakaz ágyútomyok, a parancsnoki torony, az oldal- nál
mködési sugarat (1. 0.) is ad az elbbi
ütegek; a vízalatti részeket még egy páncél
már eléri az óránkénti 42 kilométert, utóbbi a
fedélzet borítja be. A modem C.-on alkalmazott 15,500 kUométert. Az épül osztrák-magyar
legersebb övpáncél 805 mm. vastag, ugyanilyen «Dreadnoughtok» adataiból csak annyi ismeretes,
vastag V. még valamivel vastagabb szokott lenni hogy 20,000 tonnások lesznek ós 4 hármas toa tornyok mellvértje, vékonyabb az oldalpáncél, ronyban 12 drb. 30Vs centiméteres ágyút fognak
a páncélfedélzet többnyire csak 50— 70 mm. vas- hordozni.
tag. 1906-ig a C. tüzérségi felszerelése állott
A jelentösb tengeri hatalmak jelenleg (1911)
nagykaliber (24— 8OV2 cm.-es), középkaliber kész, épülfélben lev és építésre megszavazott

—

—

;

Csatái

—

csatahajóinak számát a következ táblázat

mu-

tatja:
Anglia

.

.„

Németország

_.

Olaszország

...

.

.-.

69
88
19
16

Japán

Ausztria-Magyarország

U

Franciaország
17
Oroszország
Ansztria-Síagyarorsaág ... 16
35
Bgyesült-.^llamok

stantinápolyi vasút mellett (Konstantinápolytói
3. G., 1. Farzábsz.
72 km.), kb. 5000 lak.
Csatalja, nagyk. Bács-Bodrog vm. bajai j.-ban,
postahivatal,
(1910) 2423 német és magyar lak.

—

;

u.

t.

Gara.

Csatamez,

1.

Csatatér.

Csatány (elbb Csatán), kisk. Szolnok-Doboka
Monarch, Budapest és vm. dési j.-ban, (1910) 787 oláh lak.; u. p. és

már kész 12csatahajója

a következ az 5600 t.-s
Wiea, a 8300 t.-s Á]T)ád, Babenberg ós Habsburg,
a 10.600 t.-s Erzherzog Ferdinánd Max, Erzherzog
Priedrich és Erzherzog Kari, valamint a 14,500
t.-s, most elkészült Zrinyi, Radetzky és Erzherzog
Franz Ferdinánd. Az els 3 teljesen elavultnak
:

Csatári apátsás

3

u.

t. Dés.
Csatár,
Csatár,

1.

1.

577 magyar
Apátságát 1.

Csatározás.
kisk. Zala vm. egerszegi j,-ban, (1910)
lak. ; u. p. Zalaegerszeg, u. t. Bak.
2. C, kisk, Bihar
Csatári apátság.

—

vm., most Hegyközcsatár

mondható.
Egy egészen modem csatahajót, az éezakamerikai Egyesült-Államok 26,416 t.-s Arkansas
hajóját a 2. oldalon lev áhra mutatja be. Az
oldalnézeten (fels rósz) a vért vastags^a mm.-ekben, az alsó alaprajzon a lövegek kalibere cm.-ekben van kifejezve.
Folyókon monitorok vagy vértes ágyúnaszádok
szerepelnek mint C.
Csataj, kisk. Pozsony vm. szempczi j.-ban,
(1910) 993 tót és magyar lak.
u. p. Báhony, u. t.

csatára való sorakozásánakegjszersmindenkorra
megállapított rendje, mely szerint a seregrészek
a XVn. és XVIIl. sz.-ban csatára fejldtek fel, ha
módosító rendeletet nem kaptak. A legu j abb korban
a seregrészek csapatai minden harc eltt külön
rendelkezés szerint osztatnak szét a harctéren,
amint ezt a harc célja, a terep és az ellenséges
hadi erk elhelyezése és mködése megkívánja.
A C-t azeltt normál-felállításnak is nevezték és

Cziffer.

megkülönböztettek szárnyankénti ésharcvonal-

;

&atoi/fe^,

a csapatok

:

6— 8 cm.

Német
;

C

stb.

Csatakigyó (franc, couleuvrine, német. Kolua XVI. és XVII. sz.-ban használt igen
hosszú (ürmérettiknél néha 40-8zer is hosszabb)
ágyúk rméretk (bels nyílásuk átmérje) szerint megkülönböztettek egész C-t 24 cm.-nyi rmérettel, fél C-t 12 cm.-nyi rmérettel és negyed C-t 8 cm.-nyi rmérettel. Félnegyed Cnak nevezték néhol a csak 5 cm.-nyi rméret
falconetteket. Az egész csatakígyóból 10, a félbl
5, a negyedbl 2 és a falconettebl fél kg.-ot
nyomó vasgolyót lttek. Néhol még a C.-nál is
hosszabb (48 rméret) ágyukat öntöttek ezeket
brine),

;

:

bastard csataklgyóknak nevezték. A XVIII. sz.
eleje óta többé nem készítettek C-kat. Egy XVI.
8z.-beli német
mintáját ábránk mutatja.
Csataldzsa, 1. mutesszariflik (kormÁuyzóság)
európai Törökországban, Konstantinápolytól nyugatra. Teriilete 1898 km*, lakossága 60,000 körül.
2. C, elbbinek székhelye, a drinápoly— kon-

C

fel-

fej-

catittkígyó (XVJ. nsásad).

nyász a fúrót és úgy dolgozik fúrás közben felfogja a
a fúrólyukból ktfrec<;sen iszapot, és
igy a fúrónak az a része, melyet a bányász tart
kezében, mindig tiszta és száraz maradhat.
Csatakiáltás az a szó v. felkiáltás, melyet az
egyes népek katonái akkor használnak, amidn
közvetlen közelrl az ellenségre vetik magukat.
Ilyen a «hurrá!», a japánoknál a «banzáj !», nálunk a arajta !», a régi magyaroknál «huj, huj I»

—

Csatarend (franc, ordre de

nagyságú börda- kénti C-t. A szárnyankénti C-ben a csatára
melynek közepén lev lyukán átdugja a bá- vonuló ezredek és dandárok egymás mellett

Csatakemyö (bány.),
rab,

(1. 0.).

ldtek fel két, esetleg három harcvonalban. A harcvonalankénti csatarendben ellenben az ezredek
néha egész dandárok is csak egy-egy harcvonalat képezve, egymás mögé állíttatták. Az e
század ötvenes évéig alkalmazott C-ben a tüzérség többnyire az els harcvonal közepébe vagy
egyik szárnyától oldalvást állíttatott fel ^Jj^logság nagyobb része két harcrendben f ejlUKt fel
s a lovasság vagy csak az egyik, vagy pedig
mind a két szárnyon, vagy a seregréae közepe
mögött várta be a tómadásra alkalmas pillanatot.
A csatára felfejldött seregrésznek végre egy
része a csatavonal mögött állt mint tartalék, amelyet csakis a döntés pillanatában vezettek elre.
keletkezik, ha a támadó fél egyik
Éézstdos
igen ers szárnyával elre nyomul s e közben
esetleg az ellenfélt át is karolja, migamásik sokkal gj-engébb szárnyát elbb hátra tartja, azután
pedig azzal csak áltámadásokkal fenyegeti az ellenséget addig, amíg a valóban erélyesen támadó
szárny gyzött s az ellenséget lehetleg a hadászati alapjához vezet fontaktól elszoritotta, amikor azután az elbb csak tntet s ennek folytán
rendszerint kevésbbé gyengített szárnyat bízták
meg az ellenség üldözésével. Jelenleg ordre de
hataille (1. o.), vagyis hadrend (1. 0) alatt a seregnek V. egyes részeinek összetételét értjük.
Csatáxi apátság, alapítói Jaki Márton zalai
fispán és neje, Magdolna voltak 1137., kik azt
vagj'

;

C

—

CsatArozás

4

—

Csatavezetés

Péternek ajánlották föl s javadalmakkal gazdagon ellátva, a Szt. Benedek-rendnek átadták.
Érdekes történetének az a részlete, mikor a Gutkeled nemzedék egyik sarja, Wyd mester, a védnöksége alatt álló monostornak nála lev bibliáját,
pénzszkében lévén. Farkas zsidónál elzálogosította, mivel pedig ott a könyv elveszett, két faluval kárpótolta érte a monostort. A török hódítás
korában az apátság legtöbb birtokát elvesztette,
de egy kevés még mai napig is megvan. Temploma
a XVIII. sz.-ban iij tornyot nyert. Adományozása
jelenleg az Erdödy grófi család kegyúri jogaihoz

meg nemsokára

tartozik.

pest 1873).

Szt.

törv. orvossá s vármegyei forvossá lett. Budapestre költözve, 1868. az orsz,
közegészségi tanácsba neveztetett ki rendes tagnak, melynek állandóan jegyzje volt. 1870-tl a
M. kir. államvasutak forvosa, 1872-tl fogva
egyet, magántanár. 1878. nemességet, 1896-ban
miniszteri tanácsosi címet nyert. 1906-ban nyugalomba vonult. Számos kitüntetésben részesült.
Munkái közül felemlítendk: Törvényszéki orvostan (Nagy-Várad 1858); Orvosi rendrség
(Pest 1863)
Orvosi kalauz (Budapest 1872)
töri^ény széki orvosi tudomány kézikönyve (Buda;

;

;

Á

Csatatér vagy csatamez, az a hely, amelyen
a lovasság egyes harcosai vagy kis csoportjai valamely csata lejátszódott. Régente, kivált a

Csatározás (ném. Gépiünkéi), a gyalogság ós

tzharc az ezt vívó harcosokat
csatároknak nevezik.
Csatártüz, 1. Jjövés.
Csatáry, 1. Ágoston, orvos, egyetemi magántanár, szül. Eperjesen 1859 dec. 29-ón, orvosi
tanulmányait Budapesten végezte, 1885. orvosdoktorrá avatták, még ugyanezen év végén
Wagner tanár belklinikájára került, ahol 1887.
második, 1890. pedig Kótly tanár igazg. alatt
els tanársegéddé lett és mint ilyen mködött
1893-ig, mikor is a vesebetegségek és az általános táplálkozási zavarok tanából magántanári
képesítést nyert. Jelenleg Eperjesen folytat orvosi
gyakorlatot. C. irodalmi dolgozatai a vese és vérgyógyítás körébl valók.
2. C. Frigyes (csatári), a Dunagzhajózási tár-

által folytatott

;

vonalharcászat (1. o.) idején leginkább sík területen játszódtak le a csaták, míg jelenleg minden
még járható terep lehet az ütközetek és csaták
színhelye. A csataterek kiterjedése az újabb és

legújabb korban nttön ntt; még a Napóleon
eltti, de részben még a Napóleon alatti idben
is a kiterjedés ritkán terjedt néhány km.-en túl, a
német-francia háború C.-kiterjedései már 10—15
km.-re emelkedtek; evvel szemben a mukdeni
csatában már majdnem 75 km.-es csatakiterjedést
találunk. L. még Ütközettér és Hadiszintér.
Csatatér-erdítés (ném. Schlachtfeldbefestigung), 1. Erdítés.
Csatatér hiénái, általános megjelölése annak
a cscseléknek, mely valamely csata v. ütközet
után rendszerint azon célból jelenik meg az ütkösulat igazgatója, C. 3. fla, szül. 1860. Nagy-Váradon zet, illetleg csata színhelyén, hogy az elesettes ugyanott végezte a jogakadémiát. Miután Paris- ket és sebesülteket kifosztogassa.
ban, Drezdában és Budapesten tanult, 1879-ben a
Csataterv, a csatát vezet legmagasabb rangú
M. kir. államvasutak szolgálatába lépett s különö- parancsnok terve a csata miként való vezetésére
sen a külföldi forgalmi ügyek eladója volt..l884. nézve.
Csatavezetés alatt a csatában részt vev csaa szerb államvasutak megkeresésére szabadságolták s az építés alatt lev szerb vasutak for- patok magasabb parancsnokainak tevékenységét
galmi és kereskedelmi szolgálatának szervezésé- értjük. A C. körülményei az utolsó 100 óv alatt
vel, utóbb, mint ffelügyelt, vezetésével bizták lényegesen megváltoztak, melyek a C.-t nagyon
meg.Mindjárt az 1885-iki szerb-bolgár háború alatt megnehezítették. Az aránylag csekély létszámú
a mozgósítás lebonyolításával tüntette ki magát. seregek idejében a C. egyetlen egy helyrl és egy
Az idejében épültek ki a szerb államvasutak- személy által is még lehetséges volt, a miUiós
nak Konstantinápoly és Szaloniki felé vezet seregek feUópése óta azonban az azok számára
csatlakozó vonalai. 1888-ban lemondott állásáról szükséges csataterek oly kiterjedést nyertek, hogy
és Baross Gábor a magyar államvasutak keres- a modern közlekedési és összeköt eszközök
kedelmi fosztályába helyezte át osztályfnök- dacára, amelyek a parancstechnikát és a jelentnek. Ugyanitt rövid id múlva igazgatóhelyettes szolgálatot lényegesen megkönnyítették, az egy
lett és számtalan nemzetközi értekezleten kép- helyrl és egy személy részérl való egységes
viselte a M. kir. államvasutakat. Élénk hirlapirói immár lehetetlenné vált. Az egész hader parancsmködést is fejtett ki közlekedési és tarifapoli- nokának, vagyis a fparancsnoknak tevékenytikai kérdésekben. Thaly Emil halála után 1908. sége ennélfogva jelenleg rendszerint már csak a
a Dunagzhajózási társaság magyarországi igaz- csatának nagyban való tervezésére ós az ennek
gatójává és a mohács pécsi vasút üzletigazga- megfelel eröcsoportosításra, az egyes részek
tójává hívta meg 1910. pedig a társulat igaz- (hadseregek, hadtestek, esetleg önálló hadosztágatója lett Bécsben. 1908. a m. kir. udv. taná- lyok V. egyéb harccsoportok) számára szóló harccsosi címet kapta.
célok kijelölésére és a fö tartaléknak a dönt
3. G- Lajos (csatári), orvos, szül. Nagy- Vára- ponton, illetve területen való közbevetésére szodon 1832.,' megh, Budapesten 1907 nov. 16. A rítkozhatik. Míg annakelötte a seregvezet a
szabadságharc a bécsi fiatal orvosuövendéket a küzdteret vagy legalább is annak egy részét
harcmezre szólítá. Bem hadseregében századosi saját szemeivel áttekinthette, a jelenkor hadrangra emelkedett. A világosi fegyverletétel után vezére már a nagyobb fögyverhatásra vaió
egész századával együtt török földre menekült s tekintettel is törzsével jóval hátrább és fedetten
a török hadseregbe lépett mint rnagy. 1852-ben felállva, nagyrészt csak a táviró- és telefondrótok
amnesztiát kapott s hazatérve, befejezte orvosi nyújtotta hírekre támaszkodva intézheti a C-nek
tanulmányait s 1855. Nagy- Váradon tdepedett a múlthoz képest sokkalta szövevényesebb és ne-

C
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hezebb dolgait. Azeltt a látás, most a hallás
szerve játsza a fszerepet a csatavezetnél. Az
újabb és legújabb kor leghíresebb csata vezeti
Nagy Frigyes, I. Napóleon, Moltke és Oyama
marsall, a japánok fvezére az oroszok ellen viháborujokban.
Csatavirág (növ.), 1. Polemonium.
Csatavonal alatt rendszerint a harcoló csapatok legels vonalát értjük.
C^té(savanyufüvek, növ.), magasabb sásfajok,
Schoenus és Baldingera (pántlikaf), gyékény,
békabuzogány, kákafajok, alacsony nád és magasabb pázsitok (Glyceria), lápszöv, szittyók és más
Cyperacea növények összesége, melyek az Alföldön V. a dombvidék medencéiben az állandó mocsaras helyeket magasan és sürüen beszvén, egy-

selt

hangú barnás- v. sztirkészöld rétséget alkotnak.
A C. nem jó takarmány (savanyú széna), mert
érdes, kemény, st a jószág száját jelentékenyen
is megsebezheti; de szükségbl mégis etetnek
vele. L.

még

Schoenics.
és Író, sztQ. 1887. Szabad-

Csáth Géza, orvos
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Csatlakozás, 1. jogi értelemben (X&t.henefid^im
bnvádi
adhaesionis, ném. Anschliessung) : a)
eljárásban (1896 XXXHI. te. 45-47. §§), ha magánvád emelésére több sértett van jogosítva, az
azok egyikének vádja alapján megindított vagy
folytatott eljáráshoz a többiek is csatlakozhatnak.
A C. után is az a sértett marad a magánvádló,
akinek vádja alapján az eljárást megindították,

A

:

iUetleg folytatták. A sértettek azonban közös
megállapodáJssal a vád képviseletére más sértettet jelölhetnek ki. A csatlakozóknak csak ellenés kisegít hatáskörük van, melynek érvényesítése céljából az ügy iratait megtekinthetik
és indítványokat tehetnek. A minsítés és a büntetés MszaMsa tekintetében azonban nincs joguk
indít ványtevésre. A C. folytán sem a vádiratok,
sem a vádbeszódek száma nem szaporítható. A bíróság határozatait csak a magánvádlóval közli,
külön idézést a csatlakozók csak a f ötárgyalásra
kapnak. A bíróság a csatlakozókat az eljárás minden szakában közös meghatalmazott választására

rz

utasíthatja.

b) C. a polgári peres eljárásban a felebbez v.
a felülvizsgálatot kér fél ellenfelének az a nyilatkozata, hogy az ítéletet
is megtámadja. A C. a
felébb vitelek számát csökkenti, mert sokszor a
A
fél csak azért nem felebbez, mert azt hiszi, hogy
nyok; Zeneszerz-portrék (Modem Könyvtár), ellenfele sem fog felebbezni; ha tehát valaki ebben
Janika cím tragikomédiáját és Hamvazó szerda a feltevésében csalódott, méltányos neki megcím színmvét 1911-ben adták el a Magyar engedni, hogy felebbezését még elterjeszthesse.
Színházban.
A Pp. (493. §) szerint a szóbeli tárgyalás befejeCsathó Ferenc, a budapesti kir, ítéltábla el- zéséig csatlakozhatik az ellenfél a felebbezéshez.
nöke, szül. Nagy- Váradon 1845 jún. 29. Középis- Ugyanígy mai sommás eljárásunkban is (1893.
kolai tanulmányaitNagy-Váradon, a jogota nagy- XVIII. t.-c. 147. §). A C. nem önálló, hanem a feváradi és a pozsonyi jogakadémián végezte. Elbb lebbezéstl függ, mihez képest elveszti hatályát,
Nagy- Váradon aljegyz, majd városi tanácsos volt, ha a felebbezést a bíróság visszautasította. Ha a
azután bírósági szolgálatba lépvén, a budapesti felebbezést nyilvános eladással intézik el, C.-nak
táblához került, hol 1889. táblai bíróvá nevezték csak bizonyos esetekben van helye (Pp. 516. §).
ki." A kir. tábla decentralizálása alkalmával (1891) Helye van C.-nak a felülvizsgálati kérelemhez
a debreczeni táblánál lett tanácselnök, 1893. kú- is ezt a válasziratban (1. o.) keU elterjeszteni.
riai bíróvá nevezték ki
utóbb a marosvásár- Mai rendes eljárásunk a C-t nem ismeri. A perhelyi, majd a szegedi tábla elnöke, 1901. kúriai társ C-ára nézve 1. Pertárs.
tanácselnök, 1904. pedig a budapesti kir. ítélc) C. a végrehajtási eljárásban. Ha valamely
tábla elnöke lett. 1908-ban bels titkos tanácsosi ingatlanra már végrehajtási zálogjog van bekeméltóságot kapott.
belezve vagy végrehajtási jog van feljegyezve
Csáthy György, magyar nyomdász, biharvár- és másik végrehajtató is kebeleztet be végrehajmegyei nemes család gyermeke, iskoláit Debre- tási zálogjogot vagy jegyeztet fel végrehajtási
czenbcn végezvén, Szigethy Mihály ottani nyom- jogot ugyanazon ingatlanra, akkor a telekkönyvi
dájában sajátította el a nyomdászat mesterségét, hatóság a végrehajtási zálogjog bekebelezését
míg 1804. ugyanott már saját nyomdáját állította vagy a végrehajtási jog feljegyzését elrendel
fel. mely közel fél századon át terjesztette latin végzésben a késbbi végrehajtatónak a korábbi
és magyar nyelven Irt hazai termékeinket.
végrehajtatóhoz való C-át hivatalból kimondja.
Csati (áuat), a harakája (Felis mitis P. Cuv.) Ha már a
el van rendelve és a korábbi
neve hazájában. L. Macska-félék.
végrehajtató érdekében az árverési hirdetmény
Csáti Demeter, 1. Ének Pannónia megvételérl. még nincs kibocsátva, akkor a telekkönyvi haCsatir-Dagh, 1519 m. magas hegycsúcs a tóság bármelyik végrehajtató kérelmére a koKrim-félsziget déli partján. Lejtje jelents bor- rábbi és késbbi végrehajtató követelésének beterm vidék.
hajtása céljából mindkét, v. ha többen vannak,
Csatka, kisk. Veszprém vmegye zirczi j.-ban, valamennyi végrehajtató megnevezése mellett
U910) 731 magyar lak.: u. p. Sár, u. t. Bakony- együttes árverési liirdetményt bocsát ki, ha csak
szombathely. Pálos zárdáját 1361. Konth Miklós egyik vagy másik végrehajtató a kielégítési
nádor alapította és C-n kívül rejczei jószágával is végrehajtástól való elállását szabályszeren be
megajándékozta a török m-alom alatt elpusztult, nem jelenti. Ha pedig a korábbi végrehajtató éra törökök kizése után a pápai pálosokra szállt dekében az árverési hirdetmény már ki van boszép gót ízlés templomának ma csak romjai csátva, akkor a telekkönyvi hatóság a csatlakovannak meg.
zás elrendelésekor egyúttal póthirdetményt bo-

kán. 1909-ben avatták orvosdoktorrá a budapesti
egyetemen. Szépirodalmi mveket és zenebirálatokat írt különböz lapokba. Önállóan megjelent
mvei
varázsló kertje, elbeszélések (1908)
Délutáni álonn (1911); Zenekritikai tanulmá:

;

;
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csat ki, melyben a korábbi végrehajtató érdekében elrendelt árverésnek a csatlakozó végrehajtató érdekében való megtartását is kimondja.

A

vasutak menetrendjének megállapítása alkalmával arra kell törekedni, hogy
mind az utazó közönség, mind az árúszállítás érdekei megfelel módon kielégítést nyerjenek és
emellett a vasút gazdasági érdekei se szenvedjenek sérelmet. Bz okból különösen arra kell figyelemmel lenni, hogy a forgalom menetrendileg
úgy állíttassék be, hogy a vonatösszeköttetés lehetleg folytatólagossá, azaz a C.-ok mentl közvetlenebbé tétessenek. Szükséges tehát, hogy a
n'emzetközi forgalomban utazók ép úgy, mint az
egyes országok vasúthálózatán belül annak
egyes körzeteibl a gócpontokhoz érkez utasok
mindazokban az irányokban, illetve irányokból,
melyek az illet C.-i állomásból ki-, ill. beágaznak,
megfelel, azaz közvetlen összeköttetést találjanak. Ezért Európa csaknem összes vasutai évenkint ú. n. európai menetrend-értekezletet tartanak, ahol a nemzetközi C.-ok az összes fontosabb
érdekek figyelembevételével megállapíttatnak.
2.

C.
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Csatló (lat. copula), az orgonában olyan gépezeti berendezés, mellyel nagyobb mveknél

2—3—4 billentyzet összekapcsolható, úgy hogy
egy billenty nyomásával a fölötte és alatta lévk is leuyomódnak s a hozzájuk tartozó sípok
megszólalnak. Egy 60 változatú, 5 osztályra épített orgonam 4000 sípja egyetlen billentyzeten
szólaltatható meg a fmanuálon. A fels, nyelvsíp, pozitív és középmúvek billentyzetei is külön
egymással csatoltathatók. A pedálcsatolást külön
szelepek eszközlik ez esetben a billentyk nem
jönnek mozgásba. A nyolcad v. oktáv C.-nál min;

den billentyünyomás az illet hang nyolcadát is
megszólaltatja, amivel nagy hatást idéz el az
orgonáló.
G-, 1. Szekér.

—

Csatló-csarnakok

(tenger.), 1. Hajókötélzet.
Ereszték.
Csatlók (ném. Büsteisen, ol. lande, frano.
chaínes, ang. plates, 1. az Árboc cikk képmellékle.
tén 22, 13), rövid, de ers láncdarabok v. vasrudak, melyek vitorláshajók küls oldalfalazatához ersítve (hadihajókon az oldalpárkányzatok
ww, XX, yy deszkázatán átbujtatva), a törzscsar-

Csatlóer esztek,

1.

^^^^^E^^g^^^fe

1.

ábra. Csapágyas csatlórúd.

A

saját hálózatára nézve minden vasúti vállalat
azonfelül a C.-okat a vidék helyi érdekcinek megfelelleg és a szomszédos pályákkal egyetértleg
állapítja meg, miáltal aztán úgy az átmeneti,
mint a helyi forgalom tekintetében jogosan támasztható igények a lehetség szerint méltányos kielégítést nyernek. Avégbl, hogy egyes
vonatok kisebb
késése dacára a C.
mégis elérhet legyen, bizonyos várakozási

nakoknak

s patrácoknak (1, 13, 26) a hajótesttel
való összeköttetésére szolgálnak.
Csatlókötél (ném. Fangleine, ol. harhetta, franc.
bosse, ang. pa'mter), az a kötél, mellyel a csónakot V. dereglyét, ha nincsen éppen használatban,
valahová megkötik, v. amelyen a csónakot von-

tatják.

mérv

Csatlórúd, a lokomotivoknál az a rúd, mely a
kerekeket (forgató csapjaiknál fogva) avégbl köti
idk vannak meghatározva. Ezen várakozási id- össze, hogy a hajtókerékkel együtt forogjanak s
ket meghaladó vonatkésések esetén beálló C- adhéziójuk a vontatóképesség fokozására felmulasztás következtében némely utas anyagi használtassók. AC.-ak a kapcsolandó kerekek szákárt szenvedvén, a nemzetközi szerzdós alap- mához képest egy v. több darabból állanak s utóbbi
ján létrejött törvényervel bú-ó üzletszabály- esetben az egyes részek szilárdan összeköttetnek.
zatban kimondatott, hogy «A vonatok indulásá- A rudak fejeiben helyeztetnek el a forgató csapot
nál avagy megérkezésénél netán felmerül késé- övez fémágyak v. perselyek (1. az 1. és 2. ábrát).
sek alapján a vasút ellen semminem igény nem Régebben a C.-ak szárát gömbölyre vagy laposra
támasztható.)) Szabályozva van azonban, hogy a készítették, mígújabban mindinkább alkalmazzák
már megváltott jegy ára,bizonyos szabályok meg- a két oldalán kivájt rudakat (mint az ábrákból
:

tartása esetén, megtéríttessék.
3. C. A nemzetközi táviró-hálózatban azokat a
helyeket, hol két vagy több állam táviróvonalai
egymáshoz csatlakoznak, C-pontoknak, viáknak
nevezik. A csatlakozópontok a határszélen fekv
helység, hegyszoros vagy az ahhoz legközelebb

fekv

táAiróállomás után neveztetnek

el.

is látható),

melyek ugyanazon szilárdság mellett

csekélyebb súlyúak. A biztonság fokozására e rudakat lágy acélból, egy darabban kovácsolva ké-

hogy a hegesztésbl keletkezhet törésekAz 1. ábrán két darabból összetett 3 fej C. látható (3 ággyal), közönséges három csatlós teher- lokomotív számára, a másik
szítik,

nek

eleje vétessék.

-

—

Csatlós

ábra pedig egy kétesatlós gyors lokomotív kapcsolórúdját mutatja, az ágyak helyett perselyekkel. L.

még Lokomotív-

—
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vezércikkei jeles publicistának mutatták be, vimagyar nyelvbeli ragasztékok és szóképszont
zök c. értekezése az Akadémiánál 1834. pályadíjat nyert. De C-t a szépirodalom vonzotta s

A

C.
Csatlós, a. m. fegyverhordozó, kiséró.
a Vörösmarty, Bajza és Toldy
testrség (Trabanten-Leibgarde), az osztrák csá- mint író és kritikus
köréhez csatlakozott. Munkatársa volt Bajza
(bány.), az a
szái'i testrség egyik osztálya.
munkás, ki a szállító edényt a kötélhez csatolja, Aurorájának és Kritikai Lapjának, a TudományTársalkodónak stb. Széptani cikkeiben
V. a kötélrl leoldja. Újabb szerkezet aknák- tárnak,
novelláiban (az
nál pedig a C. tolja be a csillét a szállító kasba, (a vaudevilleról), bírálataiban,
vagy húzza ki onnan. Legalább egy C.-nak kell Athenaeumban stb.) az újabb francia irodalmi ízlés híve volt. Fiatal szív és Szere-

—C

lemmel nem jó játszani c. elbeszéléseit egykor a novella legjobb magyar mintáinak tartották ö már a
;

modem társadalmi életet kezdte rajzolni ós a szenvedélyek bonyodal-

mait elemezni. Megpróbálkozott a
drámával is, olyan u-ányban, hogy
a fejld fvárosi élet képét adja
könny, tetszets és valószer modorban. Megházasodtam c. vígja
téka(1837) v.húsz évig msoron ma2.

radt.Ersebb kompozícióra nem volt
nyugalma, de a társalgó vígjáték
hangját sikerrel pendítette meg.

ábra. Perselyéé csatlórtd.

Szépirodalmi dolgozatainak fleg eladása jeles
a nyelv bennök természetes, de finom is, franciás
jelt a szállító edény felhúzására vagy leereszté- ízlés. 1837-ben a Kisfaludy-társaság tagjául választotta. Anyagilag azonban rosszul állt; az irosére is.
HÍíCsató. Eégi magyar személynév, mely fleg dalmi triumvirátus nem igen karolta fel. Elkeseredésében az ellenkez irodalmi és poütikai párt
a bessenylakta vidékeken volt használatban.
Csató, 1. János (jankafalvi), nyugalmazott al- karjaiba vetette magát. Pozsonyba költözött a
ispán, jeles florista és zoológus, szül. Alvinczen Hírnök c. kormánypárti lap munkatársául s e
1833 ápr. 6. 1849-ben Brassóban a székely huszár- lapban kíméletlenül támadta az Athenaeum írói
ezredbe állott. Gaál ezredes és Bem tábornok f- körét küzdelmében más elégületlen írók is táparancsnoksága alatt a Székelyföldön az 1849. év mogatták, fleg Munkácsy és Kunoss. Az Athenyarán lefolyt csaknem valamennyi ütközetben naeum viszont ehiagadással vádolta C-t, mint
jelen volt. Majd konczai birtokán az ornitológia aki eladta tollát a kormánynak. A két évig tartó
lett a vesztes.
és ftorisztika tanulmányozására fordította minden harcban a közvélemény eltt
1839. mégmint a távollevk egyik követe részt
idejét. 1861-ben szolgabíró lett, de nyolc hónap
múlva leköszönt. 1873 dec. megyei fjegyz, 1874 vett a pozsouji országgylésen, azután letnt a
óta pedig 28 éven át alispán. 1885-ben felsége a nyilvánosság színpadáról. Súlyos betegségbe esett
közigazgatás terén szerzett érdemeiért királyi és nemsokára meghalt. Emlékének a Kisfaludytaná^osi címmel tüntette ki. A m. Mr. Természet- társaság késbb igazságot szolgáltatott, mikor
tudományi Társulat, az Omithológiai központ és iratainak javát összegyjtve C. Pál szépirodalmi
az Erdélyi Kárpátégylet tiszteletbeli tagjának munkái címmel 1883. arcképével együtt kiadta.
választotta meg. Nagy madár- és növénygyjte- Életrajzát e kiadás eltt Beöthy Zsolt írta meg,
ményét halála esetére a M. Nemz. Múzeumnak lélektani kulcsot adva
sajátszer jelleméhez.
ajánlotta fel. Számos zoológiai és botanikai érteCsatorna, mesterségesen készített mélyedés,
kezése a hazai és külföldi tudományos folyóiratok- mely a víz vezetésére szolgál. Anyagára nézve
ban jelent meg. V. ö. Szinnyei, Magyar írók. Meg- készülhet földbl, falazatból, betonból, vasbetonírta Alsó-Fehér vmegye növény- és állatvilágát ból, vasból, bádogból, fából stb. Alakjára nézve (1.
a vmegye monogr.-ban 1896. Nevét a Centaurea az ábrákat a 8. oldalon) lehet épnégyszögü (a),
Csaioi Borh. rzi.
trapéz (b), kör (c), tojás (d) stb. alakú metszete
2. G. Pál, ü-ó, szül. Sarkadon (Bihar) 1804 lehet nyílt (a és h), vagj' zárt (c ós d), de a zárt
jan. 7., megh. Pozsonyban 1841 febr. 15. Iskoláit C-ban is a folyóvíz felszíne rendesen a levegNagy- Váradon járta, majd növendékpappá lett az vel érintkezik, vagyis a víz nem tölti ki a
egész
egri egyházmegyében s három évet a pesti köz- szelvényét. A
vízvezet-képessége függ attól
ponti szemináriumban töltött. 1823-ban jogász a területtl, melyet benne a vlz elfoglal, továbbá
lett, aztán nevelnek ment gr. Batthyány Kristóf,
a 0. alakjától, esésétl ós bels felszínének érdeskésbb Chernél Ferenc udvari ágens családjához. ségétól. ugyanoly vizes terület és esés mellett a
Ez elkel házakban nagyvilági modorra tett szert sírna felszín C. több vizet vezet, mint az érdes
és kitn társalgóvá fejldött. Pestre telepedvén, (1. Vízemésztés). Rendeltetése szerint a
lehet
egészen az irodalomnak szentelte erejét. 1832-ben lecsapoló, midn a térszín fölösleges vizét vezeti
az Akadémia lev. taggá választotta. Bels munka- el (1. Lecsapolás, Belvízrendezés ós Csatornátársa volt Helmeczy lapjának, a Jelenkornak s zás) : öntöz, midn a száraz talajra vizet vezet
lenni a bányában minden rakodó helyen, ahonnan
szállítanak ós az akna torkolatánál is. A C. adja a
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Csatorna-szigetek, 1. Normann-szigetek.
Jiajóz ós faúsztató, midön^a szálCsatomaszintez, a vízszintes iránynak kije(1.
Hajózó-csatorna, Úsztatócsatortva) ; végül ipari, midn energiatermelésre lölésére szolgáló készülék. aU egy hosszú, közevagy más ipari célra szolgál az energiaterme- pes állványhoz ersített, két végén derékszög
(1.

Öntözés)

lítást

;

szolgálja

;

lésre szolgáló vízvezetö

C-t mulom-C.-nak

is

ne-

alatt felfelé hajtott

fémcsbl, melynek

gébe üvegcsövek vannak beillesztve.

két vé-

A cs

vízfelszíne az üvegcsövekben látható. Használatkor a két üvegesövön át
a vízszin irányában nézve, a távolban az egyenl
zel

van megtöltve, melynek

magasság kijelölhet. A készülék a vízszinnek az
üvegcsövek falainak közelében tapadás okozta
felgörbülésénól és a szemnek három különböz
távolságba gyors egymásutánban szükséges hozzáigazodásánál fogva nem nagypontosságú. Némileg segíteni lehet ezen a bajon az üvegcsöveken csúsztatható és diopterekkel ellátott fémhüvelyek alkalmazásával. A C.-t közlcsöves
szinteznek is mondják.
Csatornavíz (C.-folyadék v. pöcefolyadék). A
városi csatornákban lefolyó összes híg ós szilárd
Csatorna-alakok.
anyagok együttvéve teszik a csatornák folyadévezik(l. Vizierö és Malomcsatorna). A C. ritkán kát V. tartalmát. E C. minémüsége a csatornák
egyszer, hanem oldalágakkal s mellékfolyások- építése módjának megállapításánál ós évi fenntarkal, kapcsolkozó árkokkal C.-hálózatot alkot, tási és tisztítási költségeik számbavételénél lémelyben megkülönböztetjük a f-, I-s-, Il-od- nyeges fontossággal bír, mert mig az egyszer
rendü stb. C.-kat.
emberi ós állati tirülékanyagok a házi maradéCsatornaakna, 1. Gsatornafedök.
kokkal, valamint az escsapadékok eredményével
Csatornafedök (rostélyok), a városi földalatti együtt, ha a csatornák különben jó anyagból,kell
csatornáknak az utcára szolgáló nyílásai körül a móretekkel, lejtéssel ós küls nyílással vannak
tisztítóaknák fölé alkalmazott könnyen elmoz- építve, fenntartás tekintetében számba nem vehet
dítható, de eléggé súlyos rostélyos zárólapok. A csekély költséget okoznak s legfeljebb a csatorna
vizet ugyan akadálytalanul átbocsátják, de a hálózatán elfordulható beiszaposodásokat növenagyobb szilárd alkotórészeket, melyek iszapolást lik, addig oly városokban, melyekben sok gyár és
idézhetnek el, a csatornába nem bocsátják be. vegyészeti mhely van, a gyári és mühelyi vizekHogy a víznyelkön át a csatomagázok az utcára nek a városi csatornahálózatba való bebocsátása
ne juthassanak, e célra vízzáró készülékeket, úgy- már fenntartási tekintetben is igen fontos, mert
nevezett könyököket (szifon) alkalmaznak a víz- e vizek gyakran oly tartalmúak, hogy a csatornyel akna és a csatorna érintkezése helyén, nák falait is megtámadják, az egyes boltozati
Gsatornanyüás v. csatornaakna az a függélyes vagy oldaltéglákat, esetleg betonrészeket likavagy nagyon meredek esés cs (akár épített, csossá, porhanyóvá teszik, utat nyitnak a csaakár egy darabból elállított), amely az utcai tornafolyadéknak a nyers talajba, miáltal a tacsatornából az út felszínéig felnyúlik s különböz lajvíz megfertzése áll el, s rövid id alatt az
alkotása szerint arra való, hogy rajta a csator- egész csatornahálózatot hasznavehetetlenné tehenák egyes szakaszai könnyebben ki legyenek tisz- tik. B bajnak megelzésére többféle módon törektíthatók (tisztító- vagy kémlaknák), vagy hogy szenek a helyi körülményekhez képest. Vagy oly
az utcán összegyülemlett esvíz a csatornába anyagú csatomatesteket készítenek, melyek a
jusson.
gyári vizek vegyi bomlasztó hatásának kevósbbé
Csatomaíolyadék, 1. Csatornavíz és Csator- vannak kitéve, vagy ha lehet, a gyári vizeket
egészen külön hálózatba foglalva vezetik él, vagy
Csatornafedök és Csator- pedig a gyári vizekben elforduló bomlasztó hanázás.
tású szilárd részeket elzetes tisztítás útján lecsaCsatornaöblités, a városi csatornáknál hasz- patják és csak az ily módon ártalmatlanná tett,
nálatos, mint a tisztításnak leghathatósabb mód- különben még mindig szennyes vizet bocsátják a
szere. Ha rendelkezésre áll valamely patak, me- csatornahálózatba. A csatornafolyadéknak egyéblyet a csatornába kell vezetni, úgy idszakonkint iránt van általános jó hatása is a csatomaf alakra
ezt meg is tesszük. Ha nincs patak, akkor külön azáltal, hogy ezen folyadékból nyálkanem apró
e célra szivattyúzott vízzel, vagy a vízvezeték, organizmusok fejldnek, amelyek azután a csavagy mint Budapesten, a gzmalmok kondenzált torna bels falát
réteggel bevonva, azt eredvizével is lehet öblíteni. Ha ezek közül egyik sem ményezik, hogy a falakon a nedvesség át nem hat.
áll rendelkezésre, akkor magát a csatornavizet A csatomaf olyadók fontos gazdasági szempontból
kell a tisztítandó szakasz felett egy rekeszt táb- amennyiben akár mindjárt, úgy amint a csatorlával elzárni s megvárni, míg a víz nyomása a nában összegylt, felhasználják trágyázásra, akár
tábla mögött igen nagy lesz. Ekkor hirtelen el- pedig a nedves részek elgzölögtetóse útján
távolítva a rekeszt táblát, a magasra felduzzasz- trágyát (komposzt) készítenek belle, vagy pedig
tott csatornavíz nagy sebességgel rohan végig a a híg részeket külön tartályokba lebocsátva, rétcsatornán s a lerakott iszapot magával ragadja. es konyhakert-öntözésre használják. Ez utóbbi
názás.

Csatornanyílás,
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célra fordítják a párisi és berlini csatornafolyadék egy részét is és Budapest általános csatornázási terve is úgy van szerkesztve, hogy a csatornatartalom, a berendezések csekély átalakításával,
akadály nélkül használható lesz. L. még Csator-

názás.
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megszüntessék, az ürüléket tzeggel keverik. Erre
a célra szolgálnak a tözegárnyékszéhek.
Az ürülék eltávolításának ezek a módjai csak
kisebb városokban alkalmazhatók s fként ott,
hol még nincsen vízvezeték (1. o.), mi a vízfogyasztást s így a házi vizeket tetemesen megnöveli.

Azonban még a vízvezetékkel ellátott városokcsatornahálózat készítését jelenti. Ily
értelemben bármin lecsapolás, belvízrendezés, ban is a házi vizek aránylag csekély részét teöntözés stb. is foglalható a C. neve alá. Szkebb szik a város összes elvezetend vizeinek. A gyári
értelemben a csekély vízhozományú folyóknak üzem sokszor, a természetes csapadék pedig
bnkógátakkal és kamarazsilipekkel való hajóz- általában mindig jóval több vizet szolgáltat, mint
iatóvá tételét (1. Folyók csatornázása) és a vá- a házi szükséglet. A csapadék csak idszakos, de
rosok szennyes vizeinek elvezetését jelenti. Ez egyes záporok vize 20— 30-szorta nagyobb menyutóbbi értelmezése a közJiasználatú s ezért a C-t nyiségú, mint a házi vízé. A csapadékvizeket
eleinte utcai nyilt folyókákban vezették le, fként
mint a városi vizek lecsapolását tárgyaljak.
Honnan származnak a városok szennyes vizei ? olyan községekben, hol a házak egymástól távol
Részben az emberi szükséglet termeli ket, ilyen épültek, vagy kertek választják el az épületeket
vizek az ürülék, a mosdáshoz, fürdéshez, tiszto- s az udvar nem kövezett. A kertekre, kövezetlen
gatáshoz, mosáshoz használt ;,víz, ilyen a gyári udvarokra hulló csapadék nagy része beszivárog
üzemek elhasznált, sokszor ktílönféle anyagok- és elpárolog s csak kevés levezetend vizet ad.
kai fertzött vize részben természetes úton ke- Azonban az utcák két oldalán készített árkok
letkeznek, ilyenek a városok területére hulló hó akadályai a közlekedésnek. Minden házhoz átjáró
és esvizek, melyek az utcai porral és hulladék- hidat kell készíteni, utcakeresztezéseknél pedig
kal szennyezdnek. Mindezeket a vizeket a la- a felszíni vlzvezetés sokszor nagy nehézségbe
kott területrl el kell vezetnünk és ártalmat- ütközik. Ezért késbb a kétoldali utcai folyókálanná tennünk, hogy az emberek egészséges kat kezdték lefödni s jóformán ez volt a kezegyüttélését lehetvé tegyük.
dete a városok földalatti C.-ának. Az utcai folyóMíg valamely község nem népes, az ürüléket kákban összegyl vizet aztán valamely közeli
emésztgödrökben fogják föl. Kezdetben ezek az folyóba, vízmederbe, néha negatív artézi kútba
emésztgödrök egyszeren a földbe ásott mélye- vezették. Az egyes gyárak üzemi vize is ezekdések voltak, melyekbl a szennyes lé a talajba ben, vagy külön erre a célra épült árkokban talált
szivárgott, megfertzte a kutak vizét é« sokszor lefolyást.
veszedelmes betegségeknek az okozója lett. Ezért
Sokáig a födött utcai folyókák s az emésztkésbb az emésztógödröket falazták s igyekez- gödrök voltak a városi szennyes vizek fötfogói.
tek vízállóvá tenni. Manapság olyan betonozott De ez az állapot a közegészségre trhetetlen
és aszfaltozott emésztógödröket készítenek, me- helyzetet teremtett, melyen csak óriási áldozalyek teljesen vízállóak s nem engedik át a szeny- tokkal járó építményekkel, a rendszeres C.-sal
nyes vizet a talajba. Azonban az ürüléknek ez a lehetett segíteni.
gyjtése nagyon kellemetlen. Állandó bzt okoz,
A re^idszeres C.-nak két módja van az egyik
rothadásnak a fészke s az ürüléknek idnként az egységes, a másik a különválasztó csatomázó
való eltávolítása nagyon alkalmatlan mvelet. rendszer. Amaz a házi, gyári és esvizeket közös
Vannak ugyan olyan kocsira szerelt, légmentes csatornában vezeti le, emez a házi vizeket, melyek
vashordók is alkalmazásban, melyekkel minden kis mennyiségek, külön vezeti le az esvizekbz nélkül lehet az ürüléket eltávolítani. A vas- tl, melyek részére ismét külön nagv hálózatot
hordóból elzetesen kiszivattyúzzák a levegt s készít.
az így elkészített hordót az emésztgödör mellé
Az egységes C. alapelvét a tottt á Végotd (minállítják. Tömlt eresztenek le az elzetesen föl- dent a csatornába) szállóigévé lett francia kifehígított ürülékbe s a töml másik végét a hordó- jezés adja meg. Gyjtsük össze a város minden
hoz kapcsolják. A csap megnyitásával a hordó lég- néven nevezhet szennyes vizét egyetlen nagy
üres tere megtelik ürülékkel, mely így a szabal csatornahálózatba, vezessük el a várostól és valevegvel nein érintkezve jut a hordó belsejébe. lamely módon tegyük a közegészségre ártalmatAz ürüléknek ez az eltávolítása sok helyütt van lanná. Ennek a nagy gondolatnak A. Durandalkalmazásban (hordós rendszer) s közegészségi- Clay volt a leglelkesebb húrdetje. Azt mondta,
leg eléggé kielégító. Azonban az ürülék hosszú hogy az utcai vizek, melyek az eszésbl és az
idn át való gyjtése e) is kerülhet. Ilyenkor az öntözésbl erednek, épen úgy fertzöttek, mint a
ámyékszékek ülkéje alá vedret helyeznek, me- házi vizek a különbség csaik az, hogy nagy zályet aztán napról-napra a hajnali órákban eltá- porok esetén az utcai \izek hígabbak, mint a házi
volítanak a beléje gylt ürülékkel együtt s he- vizek. Ha tehát az utcai vizek részére kénytelenek
lyette üres vedret tesznek az ülke alá. Hogy a vagyunk nagy csatomahálót készíteni, miért ne
kicserélés és eltávolítás rendesen történjék, a szol- lehetne mindjárt belevezetni a házi vizeket is,
gálatot szervezik, alkalmas kocsikkal és begya- melyek aránylag csekély mennyiségek s így
korlottemberekkel végeztetik. Az ürülék eltávolí- elvezetésük olcsóbb, mintha külön csatornákat
tásának ez a módja & vedres rendszer, mely nem építenénk számukra. Azonban a városi Nizeket
népes helyeken kitn szolgálatot tesz. Néha, nemcsak összegyjteni és elvezetni, hanem a
liogy a vedrekben összegyl ürülék büdösséget közegészségre ártalmatlanná is kell tenni és az
céljából

;
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egységes rendszer sokkal több vizet szolgáltat,
mint a különválasztó s a szennyesvíz tisztítása
elbbi esetben drágább, mint az utóbbiban. A költségek szempontja tehát néha a különválasztórendszert teszi kedvezbbé. Mindazáltal az egységes rendszer sokkal általánosabb, st a közegészség szempontjából is tökéletesebb megoldás,
mint a különválasztó. Egységes C.-a van Parisnak, Berlinnek, Londonnak, Bécsnek, Budapestnek, stb. vagyis majdnem minden nagy városnak.
Az egységes C.-nak két módja ismeretes a
koncentráló és a decentráló C. A koncentráló
rendszer a városi vizeket egy pontra gyjti össze
(ilyen pl. Paris, Budapest stb. C.-a); a decentráló
vagy sugárirányú rendszer részekre osztja a várost 8 minden egyes rész szennyes vizét sugárirányban elvezeti a város középpontjától (ilyen
pl. Berlin C.-a).Bgy ebként mindkét módnak közös
alapvonásai vannak. Azon a
területen, melyrl a vizeket
le akarják vezetni, rendesen
a terület középvonalában valamely széles utcán a föld
:

bz

nem föd be (pl. Parisban). Hogy a
ki ne áramoljon e nyílásokon, rendesen könyök-

rácsozás

csövön vagy más alkalmas szerkezeten közlekednek a csartornával. A víznyel aknába még üstöt
is szoktak elhelyezni a szilárdabb anyagok fölfogása, leülepítése céljából (iszapfogó

utcán a

fgyjt v.

üst).

Ha az

valamely nagyobb csatorna

vezet végig, akkor a házi és utcai vizeket nem
szokták közvetlenül a fcsatornába vezetni, mert
nem célszer az ily nagy építmény folytonosságát mindegyre megszatítani, hanem rendesen a
fgyjttl jobbra és balra két kisebb csatornát
készítenek, melyek a házi és utcai vizeket fölfogják és helyenként aztán a fgyjtbe vezetik.
Ezt az elrendezést mutatja a 2. ábra, mely a
budapesti nagykörút metszetét láttatja. Középen
van a fgyjtcsatorna, jobbról-balról egy-egy
kisebb utcai csatorna. A baloldali épen egy házicsatorna betorkolását, valamint az utcai csatornának a fgyjtvel való kapcsolatát mutatja. A
jobboldali utcai csatorna pedig egy utcai víz-

nyelvel van kapcsolatban.

alatt helyezik el a fgyjtcsatornát, melybe a mellék-

csatornák torkolnak be. Minden utcán végigvonul egyegy csatorna, mely az útkeresztezéseknél egy-egy nagyobb csatornába önti a vizét 8 a nagyobb csatornák
végre a fgyjtbe torkolnak, mely a szennyes vizet
a városból kivezeti. Az egyes
utcai csatornákba pedig a
következ módon jut be a
vlz 1, A házi vizek az 1. ábrán látható

g.

ábra. Csatornázás.

A

budapesti nagykorát metszete.

:

módon

Ami a csatornák alakját ós nagyságát illeti,
ez a levezetend víz mennyisége és az esés szerint változik. A kisebb vízmennyiségek részére
köralakú, rendesen betonból készült csatornák
szolgálnak. A nagyobb vízmennyiségek vezetésére tojásmetszetü csatornák készülnek, szintén

ke-

rülnek a csatornába. A
egy háznak és a mel-

rajz

lette

lev ut-

cának a metar/atM Tnn
aiMiAJi
mutatja. Az a

^-

^

ji^jj.

*^ra. Csatornázás.

vizek bevezetése a csatornába.

cs összeköttetésben van az egyes emeletek árnyékszékeivel, szennyvlzöblögetjével ós vízvezetéki

lefolyómedencéivel

stb.

Hogy a

csatornából a

víznyel nyílásokon át a bz ki ne áramolhas8ék, a víznyelk összeköttetése az a csvel könyökhajlatok segítségével történik, melyekben
állandóan víz van s ez a víz a gázok kiömlését
megakadályozza. Az a cs egyrészt fölér a tetn
át a szabadba s a csatorna szellzésére is szolgál, másrészt alsó vége az utcai csatornába ér s
a házi vizeket oda szállítja. A tetrl lefolyó
esvizet az ereszcsatornák fogják f öl s a fe bádogcsatorna vezeti az utcai csatornába. 2. Az utcai
vizek az utcákon alkalmazott víznyel nyílásokon jutnak a csatornába. B víznyelk közvetlenül
a gyalogjárók mellett elhelyezett, rendesen rácscsal lefedett négyszöglet, vagy kerek nyilasok
Budapesten), v. a gyalogjáró szegélykövének
szélén készített hosszúkás nyílások, melyeket

(pl.

betonból öntve (l. az i. ábrát). A még nagyobb
csatornák és fgyjtk rendesen különleges padkás keresztmetszetet mutatnak s betonból és falazatból készülnek. Középen van egy kisebb vályú
(1. a 2. ábrát), mely a házi és öntöz utcai, valamint a kisebb esvizeket vezeti le. A nagyobb
eszések vize a kétoldali padkán felül emelkedik,
többó-kevésbbó kitöltve a fölójök boruló nagy
boltozatot. A házi szennyes vizeket Budapesten
fejenkint napi 158 l.-re számították, a legnagyobb
záporok vizét pedig a kikövezett beltelkeken
négyzetkilométerenkint és másodpercenkint 2100
l.-re, kültelkeken 1100 l.-re. Ezenkívül a gyárak
vizét a tényleges vízszolgáltatás alapján vették
számításba. Ily módon számítva a pesti
legnagj'obb vízmennyisége 27 m3-re tehet másodpercenkint, melybl 1'3 m" jut az emberi szenynyes vízre, 0"45 m» a gyári vizekre, a többi a nagy
záporok vizére. Néha, mint Parisban, a
csatornát oly nagyra készítik, hogy a vízvezetéki
és gázcsöveket is beléje fektetik a padkákra helyezett állványokon.

fgyjt
fgyjt
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Azonban a nagy felhszakadások vize még mely 40 m.-re nyúlik a folyóba

s alsó éle

a Duna

fenekére ér. Ily módon a szennyes"víz a Duna
vizével jól összekeveredik s oxidációja könnyen
mélés céljából
sokszor csak évtizedek elteltével bekövetkez mehet végbe.
Azonban ritka eset, hogy a város közelében
eshetségre méreteznek. Ezért a fgyjtkbl
helyenkint ü. n. vészkiömlöket készítenek, melyek ilyen nagy folyó legyen, melybe a szennyes víz
a fgyjtbl a padkák fölött kiágazó csatornák kár nélkül bevezethet. Londonban a Temze,
8 melyek a felhszakadások vizét közvetetlenül Parisban a Szajna, Berlinben a Spree nem birja
meg a városi szennyes vizeket, st még Budaa legközelebbi vízfolyásba vezetik.
A csatornák tehát ily módon fölveszik és elve- pesten is mutat a Duna némi káros fertzést.
zetik a városi vizeket. De ezek a vizek szennyel, Ezért általában a csatorna levét, mieltt a folyóba
szilárd anyagokkal terheltek, melyek a csator- bocsátanak, megtisztítják. A tisztító eljárás mind
nákban leülepedhetnek s néha eltömik ket, v. az egységes, mind a különválasztó C.-ban egylegalábbis a vizet folyásában akadályozzák. Ezért forma eljárásokkal történik s ezért elbb a különa csatornákat felügyelni, megvizsgálni és tiszto- választó C-t ismertetjük.
A különválasztó C.-ban, mint említettük, két
gatni kell. A kisebb csatornák könnyen bedugulnak. A baj helyének kikutatására a lámpa-be- csatornarendszer van az egyik az eszések és
függesztk szolgálnak ezek a csatorna tetején az utcai öntözések vizét vezeti le a másik a házi
alkalmazott, az utca felszínéig ér, lezárható nyí- szennyes vizeket. Az els olyan berendezés, mint
lások (1. az 1. ábra c-vel jelölt helyét), melyeken az egységes C.-rendszeré, az eszések vizét,
lámpa függeszthet be s a csatorna végén lev mely tisztább, egyszeren bevezetik a legközebetekintkön aztán az eldugulás helye megálla- lebbi vízfolyásba. A második, a házi vizek csapítható. A nagyobb, járható magasságú csator- tornarendszere különleges, sokszor nagyon bonákba lejáró aknákat készítenek. E lejárók ren- nyolódott berendezés. A sokféle berendezés ködesen az utcai hirdet-oszlopokban vannak elhe- zül 3-at ismertetünk 1. az amerikai vagy gra2. a Liemur-fé\e vagy léglyezve, melyeknek egyik oldalán elhelyezett ajtó vitációs rendszert
csigalépcshöz vezet, melyen aztán a csatornába szivattyús rendszert ; 3. a Shone-féle vagy légszáilhatunk le. A padkás szelvény csatornák ké- nyomásos rendszert.
Az amerikai v. Waring-féle rendszerben a
nyelmesen végigjárhatok. Ha a vizsgálatkor a
csatorna eldugulása vagy f eliszapolódása észlel- házi vizeket szk, a levezetend vízmennyiséghet, akkor a tisztogatásához kell fogni. Ez ré- nek megfelel csatornákon vezetik, melyeknek
szint kézi ervel, részint öblöget víz beereszté- kezdeti része egyszer cserép- v. betoncs. E csasével, részint erre a célra szolgáló készülékekkel tornákat nagy esésben vezetik, hogy a
történik. Az öblöget vizet a vízvezeték, vagy szennyvíz bennök könnyen mozoghasson. Tehát
valamely erre alkalmas patakvíz szolgáltatja; csakis lejts területeken fekv városok csatornéha külön víztartókat készítenek, melyekbl názhatok ily módon. Ezenfelül gondoskodni kell
idnkint a csatornába eresztik a vizet. Néhol a csövek kell öblítésérl. Az öblítést a vízvezezsilipekkel csinálnak duzzasztást a nagj'obb csa- ték vizével, alkalmasan elhelyezett víztartókból
tornákban s a zsilip eltávolításával a felduzzadt végzik. A csövek azonban így is könnyen dugulvíz heves áramlatban elre rohanva, elviszi a nak, a vékonyabb cserépcsövek pedig törnek.
fenék iszapját. Vannak a tisztogatáshoz zsiUpes Ezért a fenntartás költségei néha tetemesek. A
csolnakok is, melyek elejérl nyúlik le a csatorna- házi vizeket a csatornák a városon kívül elszelvényt majdnem elzáró zsiliptábla. A víz a helyezett medencébe vezetik.
zsilip mögött felduzzad s lefelé nyomja a csolnaA Liemur-téle v. hollatidiai rendszer, mely
kot, maga eltt tolva a fenékiszapot, melyet aztán Hollandiában gyakori, nagy gonddal készült légidnkint a csolnakba lapátolnak stb.
mentes csatornahálózatból áll. A csatornák végs
A fgyjtcsatorna a város szennyes vizét a elágazó csövei a water-klozetekbe érnek. A csalakott területrl kiszáUítja. Azonban fontos kér- torna-keresztezések helyén és egyéb alkalmas
dés, hogy mi történjék a kiszállított szennyes helyeken kisebb légmentes szennj^íztartók vanvízzel, mely az egészségre nagy mértékben ár- nak az utcákon a föld alatt elhelyez\'e. A C. létalmas? Ha a város olyan nagy folyó mellett nyeges része a középponti légszivattyú-telep,
fekszik, min pl. a Duna Budapesten, akkor a melynek segítségével a csatornahálózatban légszennyes vlz a folyóba bocsátható. A budapesti ritkítás idézhet el. A vezetékek elágazásai csavárosi csatornák legfölebb 27 m* vizet szállíta- pokkal a ritkított levegj tértl elzárhatók,
nak másodpercenkint (legnagyobb eszéskor), míg V. velük összeköthetk. Idnkint megnyitják a
a Duna legkisebb vízálláskor is 600 m^-t szállít csapokat s akkor az ürüléket és házi szennyes
másodpercenkint, de a vlzhozomány rendesen vizet a ritkított leveg a középponti telepre
2000 m» körül ingadozik, ós fölmehet 10—14,000 szívja.
m»-re is a szennyes vizek mennyisége tehát elA Shone-féle v. atigol rendszer a szennyes
enyész csekélység a Duna vízmennyisége mellett vizeket a házakból szabadeséssel vezeti az utcás a nagy eleven folyó a kártékony szennyet képes kon alkalmas helyeken épített víztartókba, honmegemészteni s ártalmatlanná tenni Ezért van, nan aztán srített leveg fölemeli és nj'omja idnhogy fvárosunkban a pesti oldalon az összeköt kint valamely csatornába, melyen természetes
hld alatt, hova a fgyjt a városi vizeket ve- eséssel jut ki a városból valamely medencébe. E
zeti, hatalmas gözszivattyuk nyomják a szennyes C.-nak tehát lényeges részei a légsrít telep, tovizeket a Dunába egy 2 m. átmérj vascsövön. vábbá az elzáró csapok, melyek segítségével a

sem

fér bele

a

fgyjtkbe, melyeket költségkía rendes üzemre s nem tivételes,

:

;

;

:

;
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;

.
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srített leveg idnkint a szennyes vízre nyomásf
gyakorol. Ilyen C.-a van pl. Magyarországon
Arad városának. A Liernur- ós Shone-féle C.
szinte óramszer szerkezet, melynek pontos járása nagy gondot kíván.
Hátra van még annak a kérdésnek tárgyalása,
hogy mi történik a városon kívül vezetett s rendesen valamely medencébe összegyl szennyes
vízzel ? Ha a szennyes víz nem sok s fként, ha
kevés benne a folyékony rész, mint a Liemur-f éle
C. esetén, akkor legcélszerbb a szennyes levet bepárologtatni s a visszamaradó szüárd részeket poralakban trágyául használni. Ez az ú. n. povdrettekészítés, mely némely helyütt jól beválik. Néhol
a szennyes vizet csak mechanikailag tisztítják,
vagyis ülepít medencékben a szüárd alkotó részeket belle kiválasztják s az így némileg tisztult vizet valamely folyóba öntik. De ez a mód
nem megfelel s a szennyes víz a folyót megfertzi. Néha kémiai úton tisztítják a vizet az üleped medencékben a szennyes vízhez alumíniumszulfátot és más sókat kevernek, melyek a szenny
egy részét kicsapják. A többé-kevésbbé megtisztult vizet aztán a folyóba vezetik. De ez a mód
is csak elégtelen tisztítást ad. Mind a mechanikai, mind a kémiai tisztító mód alkalmával visszamaradó iszapot trágyául használják, beszárítják,

több vizet eresztenek, mint amennjri a növényzet részére szükséges lenne. Az ily talajszrés

néha

vizet állani, a salakkal érintkezni hagyják, és
aztán leboesátják; a szrmedencékben a víz
folytonos, lassú áramlatban megy át a salakrétegen s távozik el. Néha egymás fölé több ágyat
helyeznek el s a víz egyik ágyból a másikba jutva,
végre teljesen megtisztul. A bzös folyadék szagtalanná és tisztává válik. Néha az ágyakból Idkerül tisztított vizet még egy medencébe vezetik s onnan aztán csatonián át a legközelebbi

;

elégetik.

A

szennyvíztisztítás legtökéletesebb módja az
öntözés és az öntözéssel kapcsolatos talajszürés.
Ha a szennyes levet az átbocsátó talaj felszínére
öntözzük, a talaj egyrészt megszri a vizet, másrészt a szerves anyagokat kémiailag leköti és
ártalmatlanná teszi az egészségre káros ammóniák és más nitrogénvegyületek átalakulnak
nitrátokká, melyek ártalmatlanok és amelyeket
a növényzet tápláló anyagul fölhasználhat. A
szennyes vízzel való öntözés tehát egyrészt trágyáz és így a talajt termékennyé teszi, másrészt
pedig a szennyes víznek az egészségre káros hatását megszünteti. Az öntöz eljárás rövid sza;

vakkal a következ

Elször is az öntözend tahogy porhanyóvá, a vizet átbocsátóvá tegyék. Aztán elkészítik az öntözcshálózatot a területen. A szennyes vizet, mely
a fgyjt végén készített medencében gyl
:

lajt alácsövezik,

össze, elször rácsok segítségével megtisztítják
az úszó, szilárd anyagoktól és némi ülepítéssel a

után vastag trágyaréteg marad hátra a medenmelynek felszínét aztán fölszántják és
gazdaságilag mvelik.
Az öntözés azonban óriási befektetést kíván s
a befektetésnek aránylag nem nagy a kamata.
Ezért újabban a szennyvíztisztításnak új, sikeres
módját találták ki, a biológiai szennyvíztisztítást.
Az öntözés és talajszrés is tulajdonképen nem
egyéb, mint biológiai folyamat. Egyes mikroorganizmusok a szennyes vizet nagyon tökéletesen
tisztítják meg, ha a tenyészetükre alkalmat és
módot nyújtunk. Ezt a módot mesterségesen is
elállíthatjuk. Az eljárás a következ A szenynyes vizet elbb ülepít és dekantáló medencékben a nagyobb és súlyosabb szilárd részeitl megaztán az ú. n. er/esí;íó'-medencébe
tisztítják
vezetik, melyben a szennyvíz bizonyos fokú erjedésen megy át, s az egyes szilárdabb alkotórészek finoman eloszlanak benne ekkor kerül aztán a baktérium-ágyak-ra,, hol a biológiai tisztulás megtörténik. B baktériumágyak kétfélék
cében,

:

;

;

érintkez (kontakciós), vagy szr (perkolációs)
medencék. A medencékben 1-2 2 m. vastag vassalak réteget helyeznek el. Az érintkez medencéket megtöltik szennyvízzel s néhány óráig a

—

vízfolyásba
készült,

jut.

A

tisztulás,

majdnem olyan

ha a berendezés

jól

tökéletes, ínint Öntözés

esetén s nagyon kis területen végezhet. Minden
biológiai szennyvíztisztító-telepen nagy
mennyiség iszap gyl össze az üleped, erjeszt
és baktérium-medencékben. Ezt az iszapot alkalmas készülékekkel összegyjtik, trágyának adják el, néha szárítják és elégetik. Az iszap idvel
eltömi a baktérium-ágyak salakját, melyet idnkint ki kell mosni, részben újjal helyettesíteni,
ügy látszik, hogy az öntözés mellett ennek a
ilyen

mesterséges biológiai tisztításnak nagy a jövje.
Az így elkészített szennyes
Ami végül a C. történetét illeti, csak röviden
levet aztán szivattyúk segítségével az öntöz te- említjük meg, hogy nagyon régi az ó-kor hatalrületen elhelyezett cshálózatba nyomják. A cs- mas városai, Babilon, Jeruzsálem, Róma, mind

nehezebb

iszapjától.

;

hálózaton alkalmazott csapok segítségével a
víz aztán kiömlik a területre, melyet barázdák
segítségével rendszeresen beárkolnak. A víz
e barázdákban szétfolyik. Két-két barázda között a talaj emelkedettebb részén a növények
vannak elültetve, melyeknek csak a gyökerét
éri a szennyes víz. Az ily öntözött területeken

el

voltak látva csatornákkal

;

a római Gloaca

maocima történelmi híresség. De e régi csatornák össze sem hasonlíthatók a modem városok
csatornáival. Azt mondhatjuk, hogy a XIX. sz.-ig
nagyon rendszertelen mvek voltak, bár majdnem minden nagy városban készítették ket. A
XIX. sz. C.-nak fejldését történeti sorrendjében
adtuk el akkor, midn a C-t ismertettük.

dús tenyészet fejldik s Parist, Berlint stb. a
szennyes lével öntözött mezk látják el zöldségIrodalom. Bazalgette, Pest város csatornázási terve, 1869
nemüekkel stb. A talajcsövekben összegyl víz a Beiwinkler, Pest város részére tervezett csatornázások ismertetése, Pest 1873; Elterjesztés a Budapesten létesíteljes tisztulást mutatja s ezt a csurgalékvizet
tend csatornarendszer érdekében, 1873; Vidéki László, A
minden veszedelem nélkül lehet a legközelebbi Liernur-féle csatornázási rendszer, Í873 Miklós Ödön, A
vízfolyásba bocsátani. Néha nincs elegend tér városok csatornázása, 1882 Schaffer Antal, A városi csatorna-rendszerek fejldésének ismertetése, 1885 Zielinszky
az öntözésre. Ilyenkor egy vagy több földmeden- Szilárd, München város csatornázása,
1886; Klimm Mihály,
cét létesítenek a térszínen, melybe aztán jóval Budapest fváros balparti részének csatornázása, 1886
;

;

;

-
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Farkas Kilmán, Síkvidéki városok csatornázása, 1896;
Bogdánfy Ödön, Budapest vízvezetéke és csatomázása,
1906 (Budapesti Szemle).

-

náluk a Kr.

Csausz
u. 11., III.

sz.-ban elfordul, csak a

germánokkal való érintkezésnek köszönhették a
C. ismeretét.

Csatószeg, kisk. Csík vm. kászonalcsíki j.-ban,
Csattá, község, 1. Csata.
u. p. ésu. t. Cslkszentsimon.
(1910) 978 magy. lak.
Csattanós (esat.). Csattanás alatt bizonyos jelA vármegye területén itt fejldött ki legjobban a leg ersebb és egyszerre egész erejében j elentkez
nemesített lótenyésztés. A hajdan Urasfalvának hangot értünk. C. átvitt értelemben a gondolatmenevezett Szt.-Simonnal társközség.
netben vagy cselekvénysorozatban beálló váratCsatskó Imre, jogtudományi író, szül. Váczon lan és ers fordulat, mely ezért meglep és hatá1804 nov. ., megh, Budapesten 1874 febr. 23. sos. Ilyen értelemben beszélünk C. élérl és epiMintán ügyvédi oklevelet is nyert, elbb jog- grammáról. A régebbi drámai technika gondosan
akadémiai tanár volt, aztán a kir. helytartóta- ügyelt a felvonások C. befejezésére. Ezt ma, mint
nácsnál mködött. 1851-ben a bírói pályára lépett a hatáskeltés mesterséges eszközét, mellzik.
Csattk, a húzóháló apacsának súlyozásáia
és csakhamar táblabíróvá, majd kúriai bíróvá nevezték ki. A magyar tudományos akadémia már való és ennek egyenletes járását biztosító na1839-ben levelez tagjává választotta. Nagyobb gyobb kö.
Csattogány (Accentor, iuat), 1. Szürkebegy.
jogi mimkái: Bevezetés a természetjogba és a
Csattogány-félék (Accentoridae), 1. Szürketiszta általános természeti jog (Gyr 1839) Bünfrancia polgári hegy-félék.
tetjog elemei (Pest 1850);
Csaucso (Tshausho), a nyngatafrikai Togo
törvénykezés, különösen a bírósági szervezet, és
annak alapelvei {1867) azonkívül számos becses német gyarmat egyik vidéke. L. Togo.
Csaa-cson, keresked város Kvang-tung kínai
jogtudományi cikket közölt a lapok- és folyóiratokban. Erélyesen küzdött a halálbüntetés eltör- tartományban, nem messze a Han folyó torkolatától, kat. és evang. hittérít állomással és állítólag
lése meUett.
Csatt, az övek és szíjak összekapcsolására szol- közel 1 millió lakossal. A tiencini,1858-iki egyezgáló fémtagok azon faja, mely egy fémkeretbl s mény szerint ennek a kikötnek is meg kellett
ezen fémkeret egyik oldalára ersített s a körül, volna az idegeneknek nyittatnia, mivel azonban a
mint tengely körtil forgatható egy v. két tbl áll, Han öble nehezen hozzáférhet, Szva-taut (1. o.)
mely utóbbit tüskének, peceknek, v. a C. nyelvé- használják kereskedhelyül 1869 óta.
Csaucso, 1. Csttkcsok
nek is hívják. Nyugat-Európában a C. az ú. n. népCsausszj, járási székhely Mohilev orosz korvándorlási korban jelenik meg, s azon kor leleteinek egyik jellemz darabja. Férfl-sírokban a kard- mányzóságban a Pronjába torkoló Basja jobbés övszíjat, továbbá a nyílíartó szíjat, ni sírok- j;>artján, (i»io) 4356 lak., kik nagyrészt zsidók;
ban az övet tartja össze míg a felsruha össze- Dr-, szappan- és faggyugyártással.
Csausz, török katonai rang, mely már a janikapcsolására még mindig állandóan a flbnla (1. o.)
szolgál. Minthogy pedig a népvándorlást leg- csár idkben is divott. A mai hadseregben az rnagyobbrészt a germán törzseknek új állam- mesteri rangnak felel meg, régebben többféle tisztalakításai töltik be s ennek folytán az ezen korból séget jelentett. C.-nak hívták a törvényszéki szolfennmaradt sírok legnagyobbrészt germán tör- gát, és annak hívják a csendröket is, akik sétazseknek temetkezései, a nyugati régészek szíve- lovaglás alkalmával a szultánt, apasákat.ésegyéb
sen tekintették a C.-ot germán viseletnek, annál méltóságokat kisérik. C.-nak hívják a fullajtárois inkább, mert véleményüket hazánkban és kat és futárokat, nemkülönben a rendrségnél alOroszországban felfedezett egykorú emlékek is- kalmazott teströket. Élükön a C. bási állott,
merete és tanulmányozása nélkül alkották meg. aki a régi szultáni udvartartásban marsaili hivaEzek a keleteurópai leletek azonban azt bizonyít- talt is viselt.
C.-nak v. G. üzümü-nek hívnak
ják, hogy a C. eredetét az ural- és volgamenti né- egy szUf a jtát, melynek nagy szemei és nagy
peknél, s a Kaukázusban kell keresni. Már a mi magvai vannak.
keszthelyi, páhoki, dobogói, fenéki, dráskoveczi,
Csausz (Felis cJiaus Güldenst.), a ragadoletenyei, lesenezetomaji, sümegi s az ország más zók (Garnivora) rendjébe, a hasadtujju ragaA'idékéröl származó népvándorlási leleteink is, dozók (Fissipedia) alrendjébe, a macska-félék
melyekben a C. általános s melyekkel a Kr. u. (Felidae) családjába tartozó emlsállatfaj. A vadrV. sz. végérl származó római érmeket találtak, macska és a párduc között áll. Törzse kb. 62—68
jóval korábbiak, mint a francia, angol és német- cm. hosszú, farka 22—28 cm., marja 35—40 cm.,
országi leletek. De még a mi hazai leleteinknél is súlya 6 — 9 kg. Gereznája tömött, szürkésbarna
sokkal korábbi idszakból való C. fordul el a ko- vagy sárgásszürke alapszín, sötétebb pántokból
báni sírmez mellékletei közt. Ugyancsak a bronz- áUó mustrázattal. Afrika legnagyobb részében,
korból a vaskorba való átmeneti idszakból isme- továbbá Ázsia D.-i és Ny.-i vidékein él.
ilink C.-okat, még pedig igen egyszer f ormájuaCsausz Márton, orvostanár, szül. Felsbányán
kat Permbl, különösen a reánk magyarokra nézve 1796 aug. 9., megh. 1860 szept. 14.Tanulmányait
igen fontos ananjinói temetbl, s a nyugateuró- Nagy- Váradon és Pesten végezte. Kezdetben pesti
pai ú. n. népvándorlási korral (IV— IX. sz.) egy- gyakorló orvosként mködött, késbb a pesti
korú mordvin sírokban is egészen általános a C. egyetemen az orvosi kar jegyzjévé, majd dékánhasználata. Alig lehet kétség tehát a C.-nakural- jává választották. 1834-ben a boncolástan rendes
altáji eredete felöl
a germánok valószínleg a tanárává nevezték ki. Idközben tanulmányutavelük érintkez szármát törzsektl vették át és kat is tett. Beutazta egész Európát és Ázsiának
fejlesztették ki s a rómaiak is, amennyiben a C. nagy részét. Járt Algériában is. 1848-ban minisz;

:

A

:

;

—

;

-

Csauszik

téri tanácsossá s a pesti egyetem elnökévé nevezték ki. Végrendeletében tudományos célokra
35,000 frtot hagyott.
Csauszik, 1. Zausig.
Csáva és csávapép, 1. Tímárság.
Csáva (Stoob), kisk. Sopron vm. felspulyai
j.-ban, (1910) 1390 német lakossal, jelentékeny
agyagiparral, vasúti állomással, postahivatallal,
u. t. Felsöpulya. Agyagipariskolája van.
Csavajó, község, 1. Csávoj.
Csávakék, 1. Indigó.
Csavar v. sróf, az úgynevezett egyszer gépek
egyike. Ha egyenes henger palástjára lejtt ábrázoló derékszög háromszöget akként körülcsavarunk, hogy a háromszög befogóinak egyike a
henger tengelyével párhuzamosan legyen, akkor
az átfogója a hengeren C.-vonalat ír le. Ha ezen
vagy
C.-vonal mentén a henger körül
keresztmetszet pálcát körülcsavarva gondolunk,
nyerjük a C.-orsót Egyenl átmérj üres henger a megfelel C.-vonalban haladó mélyedéssel
ellátva a C.-orsó felvételére szolgáló C. -tokot adja.
A C.-vonalnak egy, a hengert egyszer körülfutó
része egy G-menetet képez. Két egymásra következ C.-menetnek a C.-orsó tengelyéhez párhuzamosan vett egymástól való távolsága a G.-menetek
szélességének neveztetik. A C. egyensúlyfeltétele
a lejt egyensúlyfeltételeinek azon esetére vezethet vissza,amidn függélyes irányban ható teher
vízszintes irányú er által egyensúlyoztatik ; ez
esetben pedig az egyensúlyozó er úgy aránylik

A

Q

a teherhez, mint a lejt magassága a lejt alapjához, vagyis aC.-ra alkalmazva: egyensúlykor »
C.-on
er úgy aránylik a legyzend ellenálláshoz, mint a C.-menetek szélessége a C. kerü-

mköd

letéhez. A C-t megforgató ernek, a mozgásnak
egyéb legyzend akadályai miatt (súrlódás), az

ernél nagyobbnak kell lennie.
C. a gépek egyes részeinek összekötésére
8 egyes géprészek mozgatására való.
C. -menet lehet négyszög, félkör v. trapéz keresztmetszet s ezt alkalmas vágó eszközzel a hengeres rúd
ellensúlyozó

A

A

ból magából vágják ki, egyik végére pedig a célnak megfelelen négyszögletes, hatszögletes, hengeres, kúpos vagy félgömb alakú fejet készítenek.
A kötésre használt C.-okra a tárgyak összekötéséhez többnyire G. -tokot használnak, melynek belsejében a C.-nak megfelel hasábok
vannak vágva. A tok alakja többnyire olyan, mint
a fejé, és az összekötend tárgyakat vele a C.
fejéhez szorítják. Némely esetben a tokot az öszszekötend tárgyak egyike képezi, st nem ritkán
a esavarfejet is mellzik és a C. mindkét végére C-t vágnak. A C-t ilyenkor az összekötend ti ^gyak egyikébe csavarják, a másik tárgyat pedig C-tokkal szorítják hozzá. Az olyan
C-t, melynek egyik végén fej van, külön tokja pedig nincs, fejes-G.-^nak, az olyant pedig, melynek
feje és különálló tokja van, tokos G.-nak és végre
az olyant, amelynek feje nincs és fej hiányában
a tárgyak egyikébe csavarják, csapos vagy í- C.nak nevezik. Hasábjaik keresztmetszetének alakja
szerint éles, lapos, gömböly és trapéz-hasdbú v.

Csavar
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számgépek késtartóihoz vagy

sajtolásra, az ú. n.

C-sajtókhoz használják.

Az éles hasábú C-ok közt méreteiket illetleg két rendszert különböztetünk meg az egyik az
:

angol Witworth-, a másik pedig az amerikai Sellers-féle rendszer. Európában általában a Wit-

worth-rendszer C-okat használják, melyben a
hasábmélysóg az emelkedésnek 0;64 része, a hasáblapok hajlásösszege pedig 6b°. Általában kívánatos, hogy az összes gyárak C-vágó szerszámjai
egy rendszer szerint legyenek készítve, és a C-ok
ugyanazon rendszer táblázata után készüljenek,
hogy a C-okat és a hozzá való kulcsokat a táblázat számjának megjelölésével bármely gyárból
meg lehessen szerezni és hogy a C-tokokat ugyanazon számú C-ok között felcserélhessék. Ez nagyon megkönnyítené a gépek szétszedését, összerakását és javítását. Durva, nyers tárgyakra karikát szoktak a C-tok alá fektetni, hogy az simább
felületre feküdjék fel. Az ilyen alsó karika átmérjét a C-tok szélességénél egyharmad résszel nagyobbra készítik, vastagsága pedig 3—5 mm. Ha
vastag fához csatolnak valamely tárgyat, a Ctokot a fa maga is képezheti. Az ily célra használt
ú. n./a-C.-oArigen vékony hasábot nyernek s ezek
annyira élesek, hogy a fába könnyen bele vágják

magukat

anélkül,

hogy annak

szálait

megszag-

A

fa-C-t csak a farostokra merleges
irányban használják, mert különben kettémetszi
a rostokat s a hasábok közé szorult rostszálakkal
együtt kijön a fából. A C-nak hasábbal fedett része
kissé kúpos, hogy a fában megszorulhasson, sima
része azonban hengeres szokott lenni.
A C-ok tolgaikkal együtt rendeltetésüknek
megfelelen nagyon sotíéle alakban készülnek,
néhány általánosabban használt alakot a következkben ismertetünk.
Az 1. ábrán egy éles hasábú hatszögletes fej
látható, míg a 3. ábra ugyanilyen lapos
tokos
hasábú C-t mutat. Mindkettnek tokja hatszögletes ós alátét-karikával van ellátva, a C-szár
esztergályozott hengeres. A 3. ábrán a fej négyszögletes, mely a tok rácsavarása közben a mellette
lév falban akad meg. A 4. ábra fejetlen C, melynek mindkét végén C.-tok van, ez oda jó, hol fejes
csavar valami akadály
[T 7 1
miatt nem dugható be.
gatnák.

C

,

i

ábra mélyített fej
csavar bevágott kúpos

Az

5.

fejjel.

Ennek

Cj-J

é

fordítása-

kor lapos csavarhúzót
használunk. Sima felületre alkalmas.

A
letes

6.

ábra négyszög-

fej

C

Ennek

for-

gatására zárt fej kulcsokat használunk, mert
a fej oldallapja keskeny.

A

7.

ábra kézzel

szorít-

ható állító C, a fej kerülete rovátkolva van, hogy
forgatáskor a kézben ne csússzék. A 8. ábra
kétszárú csavar, kúpos mélyített fejjel. Ezzel hámenet C-okat különböztetünk meg. Tárgyak rom tárgyat is kapcsolhatunk össze s oly esetben
kötéséhez leginkább az éles C-t használják, míg is használjuk, midn a C-t az egyik tárgyba mea többit tárgyak mozgatására, különösen a-szer- reven kell beillesztenünk. A 9. ábrán ú. n. csa-
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Ennek mindkét vége megvágott, feje
hanem egyik száránál fogva az egyik kapcsolandó tárgyba csavarják, míg a másik tárgyat

pos C. van.
nincs,

a C.-tok szorítja oda. A megvágott részek között
lév darabja hengeres ugyan, de a forgás eUen
egy oldalnyúlványa van, mellyel a fels tárgyba

^"f-^p

—

Csavarás! mérleg
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Az egymóst érint felületek megfelelen ki
vannak mélyítve, úgy hogy a tárgyak csak keskeny felületeken, az úgynevezett munka-léceken
érintik egymást. Ez különösen azért célszer, mert
tatja.

Így kisebb felületet kell faragni és reszelni, a munka
pedig olcsóbbá válik. A csa-

vartokok felfekvósére

szin-

tén néhány mm. magasságú
raunkalécet alkalmazunk és
csak azoknak tetejét dolgoz21.

ábra.

zuk meg.

A 19. ábrán a fels tárgy
jobboldalán keskeny nyúlvány van, mely az alsóba kapaszkodik. Ez a nyúlvány úgy a jobbról,
mint a balról jöv nyiró erk ellen védi a C-t.
A 20. ábrán a két öntöttvas lapban a C, körül
köralakú mélyedés van, melyek a C.-ra dugott
a C-t az
gyüríit foglalják magukba. Ez a

gyr

—

Csavarbiztosítás
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—

Csavarkulcs

C

hoz nyomásából származó súrlódási ellenállás védi
felbomlástól. A 2. és 3. ábrán az orsó át
van fúrva s egy szétnyitható sasszeg, illetve egy
sasék van átdugva. A 4. áira'w a tárgyból kiálló
nyúlványokba van tolva a sasszeg. Az 5. ábrán
pedig egy megakasztott horog kapaszkodik a csavartok bevágott peremének fogaiba. A 6. ábrán a csavartok alatt egy domborúan felduzzasztott rugalmas acél karika van, mely rugalmasságánál fogva a csavartokot még akkor is erósen
feszíti a csavarhasábokra, midn a rázkódások
folytán már néhány fokkal visszafelé fordult is, a
csavartok teljes meglazulását tehát késlelteti.
Csavarfej, 1. Csavar.
Csavarfelület akkor keletkezik, ha egy görbe
csavarmozgást (1. o.) végez, oly módon, hogy egy
tengely körül áUandó sebességgel forog s emel-

ellen
kényszermunka. A külföldi törvények a
jóval szigorúbbak. így a német Btk. szerint nemcsak a büntetés súlyosabb, hanem a csavargó a
büntetés kiállása után a rendri hatóságnak adható át, mely öt két évre dologházba küldheti v.
közmunkára alkalmazhatja.

a tengellyel párhuzamosan állandó sebesség
eltolódást szenved. Ha a mozgó vonal egyenes,
akkor a C. zárt vagy nyitott, aszerint, amint az
egyenes a tengelyt metszi v. nem metszi. Ha az
egyenes a tengelyt merlegesen metszi, akkor a

fogai a kerék-koszorún nagy emelkedés csavarvonalban hajlanak. L. Fogaskerék.
Csavarkötés, a géprészeknek egybekaiKísolására általánosan használt kötés. Azokat a részeket,
melyeket többször szét kell venni, többnyire csavarral kötik össze, üiert a legersebb
is szükség
esetén könnyen szétvehet. A szerkesztnek mindig gondoskodni keU arról, hogy a C-t úgy szerkessze, hogy abban a csavart csak húzó er támadhassa meg, a nyiró erk hatása ellen pedig

meg a

.

lett

Csavargó, 1. Csavargás.
Csavarg2!Ös, 1. Gzös.

Csavarhúzó

í.^rófTiúzó),

vésszer, tompa él

forgó szerszám, amelyet nyele által vagy csak
kézzel vagy furdancsba fogva ezzel, esetleg közlmvel kapcsolatosan motorral forgatunk. Használjuk csavarok megersítésére kötésnél és ezek
kiemelésénél, a csavarkötés megoldásánál.

Csavarkapocs, 1. Járómkapcsolás.
Csavarkerék. Egymást keresztez tengelyek
forgatására használt olyan fogaskerék, melynek

C

C. egyenes, különben pedig ferde.

Csavarfíóró (ném. Gewindbohrer), a legfontosabb gépészeti szerszámok egyike és csavarmenet vágására való (lyukban, csavartokban). Tulajdonkép egy részben kúpos, részben hengeres
acél csavar, azzal a különbséggel, hogy hosszában a kötend tárgyakból kinyúló alkalmas nyúlvá3—4 barázda van belevágva, miáltal a csavar- nyok védelmezzék meg. L. Csavar.
hasábok 3— 4-szer megszakítva, metsz éleket
Csavarkulcs, a csavarok szorítására és megkapnak. A C-t kúpos végénél fogva a IjTikba oldására való eszköz. Alakja a csavartok megfodugjuk és lassú forgatás által beléje csavarmene- gására alkalmas villás fej vasrúd, melynek métet vágunk. Használható csavarmenet készítése retei olyanok, hogy kézzel kényelmesen átmaregyszeri vágással nem minden anyagban sikerül, kolhatók legj^euek s vele a csavar megszorítására
azért 2—3 részre osztjuk a munkát ú. n. el-, után- szükséges ert egy ember kifejthesse. A csavaés készre vágó C.-val. A C. használható mint kézi rok méreteinek sokfélesége szükségessé tette
V. gépszerszám s els esetben az ú. n. fordító vas oly C-ok készítését, melyeknek fejét a különböz
segélyével forgatjuk ez egy hosszabb-rö^'idebb csavartokok méreteihez állíthassák be. Ilyenek az
vasrúd, a közepén négyszögletes lyukú fejjel, úgynevezett különleges C-ok.Ezek között legáltamely a C.-nak szintén négyszögletes fejére illik. lánosabban az úgynevezett francia C-ot és az anCsavargás. A magyar Kbtk. szerint közbizton- gol C-ot használják. Az angol C. alkalmazható
ság elleni kihágás, mely nyolc napig, két éven
belül törtónt visszaesés esetében egy hónapig
terjedhet elzárással büntetend. Csavargó a tör:

A

vény fogalommeghatározása

szerint az, akinek
bizonyos lakhelye nincs, v. azt elhagyja és foglalkozás vagy munka nélkül csavarog, ha a hatóság által kitzött határid alatt sem a fentartá^ra szolgáló eszközöket, sem azt, hogy tisztességes megszerzésükre törekszik, kimutatni nem
képes. Az életkoruk 16-ik évét be nem töltött
csavargók ott, ahol javítóintézet van, egy évi tartamra javlt^iintézetbe szálUtandók. A törvény
pénzbüntetéssel bünteti a szülket, gyámokat,

gondnokokat

felügyelket, akik 16-ik évüket
gyermeküket, gyámoltjukat, gondnokoltjukat, illetve felügyelettik alatt álló egyént
csavarogni engedik s ellenük a házi fegyelem
rendszabályait a lehetségig nem alkalmazzák.
A bnügyi statisztika a C-t a bnösség oly kiváló
tényezjének bizonj-ítja, hogy a
elleni enyhe
rendszabályaink a közbiztonság érdekében nem
kielégítk. A csavargók állandó társadalmi veszélyt képeznek, mely ellen a társadalom erélyes
megvédelmezéso indokolt és szükséges. A legalkalmatosabb eszköz a célszeren elrendezett

be

nem

v.

töltött

C

Révai Abyy LeirBama. V.

Ml

"
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Praacia csaTu-kalcs.

különböz méret csavarfejek vagy csavartokok
fordítására. A kulcsszáj szélességét bizonyos határig tetszés szerint növelhetjük. A fej egjik ága
a lapos kulcsfejjel egy darabból van, másik á^-

nak pedig fogazott rúdja van, mely alkalmsán
vezetve a fejben egy Idsméretü végtelen csavarral mozgatható. Smith Saleb a közönséges kulcsok egyik szárát rövidebbre ajánlja készíteni,
hogy a csavartokot gyorsabban foghassák meg
vele. A francia C, mint az ábra láttatja, két
részbl áll. Az egyik a szorítófejek egymáshoz
való helyváltoztatásí'it célzó mozgás létrehozá-

f

Csavarkt

—
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Csavarvonal

sara szükséges srófozatot, a másik pedig az ennek destl eltér képzdéssel szokott járni, például
vezetésére való keretet és a fordítható nyelet a szár feldagadásával és megrövidülésével. Sok
alkotó sróf tokot alkotja. A sróftokot magába fog- esetben élsködk okozzák, nevezetesen a levéllaló nyél küls része végig hatlapu hasábot képez tetvek. Élsköd gomba hozza létre az erdei feny
és forgatásával a sróftokot közrefogó száj ajkait szárának C.-át. A fatörzsek C.-a nem tekinthet
a mindenkori sróf tok méreteinek megfelel távol- rendellenességnek, amennyiben a küls fás részek és a kéregrészek helyezkednek el csavaro"feágra állíthatjuk.
Csavarkút (uém. Propellerbrunnen). Az az sán, pl. a vadgesztenye törzsén ezek ugyanis
aknaalakú kivágás a hajónak hátsó fedélzetén, késbben keletkezve, hosszabbak, mint a hasonló
amely levezet a gépcsavarhoz. Ilyen C. csak oly magasságban régebben keletkezett bels részek,
minthogy pedig a törzsek már nem nyúlhatnak
régi hajókon található, melyeken nem a gép a
mozgató er, hanem a szél, illetve a vitorla, a gép meg, kénytelenek a hosszabb elemek, hogy elpedig csak kisegít motor gyanánt szolgál. Hogy helyezkedhessenek, ferde irányban helyezkedni.
Csavarodási görbe, 1. Görbe vonal.
a vitorlának kizárólagos használatánál a csavar
Csavarodó növények, 1. Tekerödz növények.
szárnyai a víznek ellenállván, a hajó tovahalaCsavarorsó, 1. Csavar.
dását ne akadályozzák, a csavart forgó tengelyérl
Csavaros ékkötés. Az ékkötések azon csoportlekapcsolják és a csavarkútba a víz felszíne fölé
húzzák. Oly hajókon, melyeken a csavar a vízbl jához tartozik, melyben az éket a végére készíki nem emelhet ugyan, de forgó tengelyétl elvá- tett csavar húzza be az ék vésetébe.
Csavarsajtó. Csomagok v. más tárgyak összelasztható, a be- és kikapcsolásnak mvelete a
C.-nál hosszunyel srófkulcsok segélyével törté- sajtolására való gép. Szerkezete két egymás fölött
nik, hogy a csavar a tengelyen szabadon forog- álló, ers rudakkal egymáshoz kapcsolt vaslap. Az
hasson.
alsó lap, mely a földön fekszik, a sajtolandó tárgyat
Csavarmag. A csavar rúdjának azt a részét tartja, a felsbe pedig a szorításra váró ers csanevezik így, melyre a hasáb v. menet csavarodik. var van odacsavarva. A szorító csavar fels réL. Csavar.
szén a hajtó rudak felvételére alkalmas fej van,
Csavarmenet, 1. Csavar.
alsó végén pedig a szorító vaslapot tartja.
Csavarmozgás akkor jön létre, ha egy test, v.
Csavarszeg v. srófszeg, közvetett fakötések
egy geometriai idom egy egyenes vonal, a C. létesítésére szolgáló, vasból készült, éles menet
tengelye körül forog s egyszersmind a tengellyel hegyes vég sróf. Újabb találmány, melyet csak
párhuzamos eltolódást szenved. Valamely test- azóta lehet széltiben alkalmazni, mióta gépekkel
nek bármely mozgását, amelynek következtében gyártják.
egyik helyzetbl a másikba kerül, csavarmozgáCsavarszorító v. enyveszt, a faiparban enyvezésnél rendesen használt szorítókészülék, mely
sok egymásutánjának tekinthetjük.
Csavarodás (torsio). Valamely eredetileg lényegileg egy 3 oldalas merev ráma, a negyedik
egyenes szerv (1. az I. ábrát) egy síkban való oldal pedig egy csavarorsó, mellyel a szorítandó
meghajlása a görbülés (II. ábra), ellenben C, tárgyakat az alsó rámadarabhoz ersen le lehet
;

f

szorítni.

A

csavar&a/i; hasonló célra szolgál

nagy

lapok furnirozásánál.

Csavart cs, 1. Csö.
Csavartok (ném. Mutter).

A géprészek oldható
kötéseihez használt csavar végére való tok.
Alakja többnyire batszegletes v. négyszegletes
hasáb, belsejében pedig csavar van vágva gyengébb kötésekhez azonban, ha ezt stirn kell megoldani, a kézzel való forgatáshoz alkalmas nyúlványai is vannak. Némely esetben az összekötend
tárgyak egyike képezi a tokot. L. még Csavar.
Csavarvágó v. srófvágó oly wa. készülék, melynek segítségével a fémrudakra csavarmenetet
(srófmenetet) vágnak. Kisebb mhelyekben és
vidéki szerelésekhez a kézi C-t, nagyobb
helyek és gyárak, ahol több vascsavart kell
készíteni, a C.-gépeket használják. A kézi C. egy
kétnyelü keretbe illesztett ós sróíFal állítható,
keményre edzett acél vágóbélésböl áll. Minden
kerethez több, különféle nagyságú srófhoz való
vágóbélés készül.
A fa-C. a vas-C. hoz hasonlító, azonban durvább szerkezet készülék, melyet
az esztergályos és szerszámkészít fából való
csavarorsók vágására használ.
Csavarvonal akkor keletkezik, ha egy pont
csavarmozgást (1. o.) végez, oly módon, hogy ál-"
landó sebességgel forog a tengely körül s egyszersmind a tengellyel párhuzamosan állandó sebesség eltolódást szenved. A C. oly egyenes kör;

m-

—

ha a szerv tengelye megmarad egyenesnek, de
az eredetileg egyenes oldalélek csavarvonalban
helyezkednek (III. ábra), végül tekerödzésmk
mondjuk, ha az egész szerv mint egy csavar
menete görbül meg (IV. ábra). A C. növényeken nem ritka jelenség és sokszor igen különböz okok hozzák létre. Nem ritkán más, a ren-

;
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Csavarzat
henger felületén van, melynek alkotói a tengelylyel párhuzamosak.
Csavarzat (ném. Drall). A modern lfegyverek csöve beliüröl nem sima, hanem csavarszerüen forduló barázdákkal, az ú. n. huzagok-kal (1.
0.) van ellátva. A esfuratnak a mélyebben fekv
huzagok között iev kiálló részeit ormózatok-nak
(1. 0.) nevezzük. Azon célból, hogy a jelenleg alkalmazott hosszlövedékeket hossztengelyük körül
való forgásra kéuyszerltsük, a huzagoknak esavarszer fordulatot adunk, melyet C.-nak nevezünk. Azon utat, mely alatt a lövedék a cstengely irányában egy teljes fordulatot tesz, CIwsszndk (Drall -Lange), azon szöget pedig, melyet
a C.-vonal a bármely pontján át a cstengellyel
egyenközüen húzott egyenessel bezár, C. -szögnek
(Drallwinkel) nevezzük. Ha ezen szög mindenütt
egyforma, akkor állandó, ha pedig a cstorkolat
felé fokozatosan nagyobbodik, dikkov fokozatos Ga neve (konstanter, Öletve Progressiv-DraU). A
C.-nak kisebb v. nagyobb volta a lövedék haladó
mozgásának sebességével szemben nagyban befolyásolja a lövedék forgássebességét (Rotationsgesehwindigkeit), melynek az a rendeltetése,
hogy a lövedék repülésének viszonyait akként
szabályozza, hogy ezáltal a légellenállás gyengíttessék és a lövedék tengelyét lehetleg a

mozgás

irányában megtartsa, vagyis hogy a lövedék át
ne billenjen, mert különben nem csúcsával, hanem hosszlapjával találja a célt.
Csávázás, a fémek felületének kémiai tisztítása. A tárgyra tapadt olajat vagy zsírt feloldjuk,
vagy elszappanositjuk. A kisebb és finomabb tárgyakat éterbe, benzinbe vagy más jó zsiradékoldó anyagba,pl. petróleumé terhe mártjuk s ezután
vízzel leöblítjük. A nagyobb és durvább tárgyakat, különösen akkor, ha bizonyos fokig melegít-

hetk

(pl.

réz, sárgaréz, bronz, vas, ezüst), 1 rész

—

Csazma

érdekében. Földmives köröket alapított és az ú.
n. József-intézetet létesítette,

amelyben a

taní-

tók gyermekei kapnak teljes ellátást. Számos isbkezségébl épült föl. ]künt az egykola is az
házmegyei iskolák fótaufelügyelje, kiváló buzgóságot fejtett ki a népnevelés érdekében.
2. G. Lajos, politikus és hirlapiró, C. 1. test\'érbátyja, szül.

Bujákon 1841

jún. 3.,

megh. Buda-

pesten 1909 márc. 13. Középiskoláit a fvárosban és Gyrött végezte és már tanuló korában
kedvvel foglalkozott a szépirodalommal. Els
hírlapi cikke a kiegyezés évében jelent meg a
Hon-ban, melynek Skorpió álnév alatt 1869-ig
egyik fmunkatársa volt. Nem mindennapi, de
szertelen és alig fegyelmezhet tehetsége volt az
újságíráshoz; politikai ellenfeleit, a Deák-páit
tagjait kíméletlenül, durván, st igazságtalanul
támadta. 1869-ben a Csemátony vezetése alatt
megindult balközépi Ellenr c. lap munkatársa,
1872. mint Tisza Kálmán híve orsz. képvisel
lett. A fúzió után a szélsbalhoz csatlakozott s e
párt elveinek propagálására megalapította az
Egyetértés c. napilapot, melyet kitn adminisztrativ képességeivel az akkori magyar sajtó egyik
legtekintélyesebb orgánumává tett. 1896-ig volt
képvisel és a függetlenségi párt tagja s 1899.
vált meg az Egyetértés szerkesztségétl. Politikai hanyatlását szokatlan hevessége és személyeskedése, anyagi bukását pedig a merész spekulációk okozták. Mint egészen elfeledett, lejárt
politikus élete utolsó éveiben egy-egy röpirattal
adott magáról életjelet, de szavának már semmi
súlya sem volt. Mvei Böpirat a választókhoz
(Pest 1872) Ami a haloldalon történik (Budapest
1873) Vezérembereink (u. 0. 1900) ; Ausztria és
Magyarországjöv átalakulása (1901)
kiegyezés (1902) Királyunk és tanácsosai (1902) ;
hitehagyottak (1907) ; Az árulás története (1908)
:

;

;

;

A

;

A

marónátron és 10 rész \az oldatában fzzük, ek- stb.
kor a zsiradék elszappanosodik. Mivel az ers lúCsávoly, nagyk. Bács-Bodrog vm. bajai j.-l)an,
gok az ónt és cinket megtámadják, ezeknek zsír- (1910) 3009 német, dalmát és magyar lak., önsetalanltására 1 rész hamuzsír vagy szóda és 10 gélyz kötelék mint szövetkezet, te^zövetkezet,
rész víz meleg oldatát használjuk. A fzés V4— Vg gzmalom postahivatal, u. t. Bácsbokod.
óráig tart. A kivett tárgyakat ^izzel leöblítjük és
Csávos, nagyk. Torontál vm. módosi j.-ban,
viz, marómész és iszapolt kréta keverékével m^- (1910) 1048 német, magyar és szerb lak.
posta;

;

tisztítjuk.

A

tárgy zsiradéktél mentes, ha vízbe hivatal, telefonállomás.

mártva, felszínén szigetek nem keletkeznek. A
csá vázas másik célja a tárgy felületén lev oxidréteg eltávolítása.
C. v. pácolás gazd. ért. A
gabona vetmagjának a vetés eltti beáztatását
valamin olyan folyadékba, amely az üszögspórákat elöli (pl. kénsav, rézgálicoldat), nevezik a gaz-

—

Csávossy Béla ícsávosi és bobdai) báró, poliTemesváron 1848 szept. 12. Középiskolai és egyetemi tanulmányait a fvárosban
végezte. Mint Torontál vmegyének egyik els
virilistája a vmegye közéletében játszott szerepet

tikus, szül.

1870. aljegyz, 1871. belügSTniniszteri fogalmazó
lett. 1875— 1905-ig a párdányi (Torontál vmegye)
kerületet képviselte szabadelvüpárti programmal.
1892— 1905-ig a képviselház háznagya volt. Mia szövetkezett ellenzéki pártok 1905. többségrejutottak, a képviselházi dai-abontok fizetése
miatt polgári perrel támadták C-t, de a bíróság
felmentette. Azóta nem vesz részt a politikában.
A jótékonysági mozgalmakban való szerepléséért
a király 1911. bárói rangra emelte.
Csazma (Cazma), 1. folyó Horvát-Szlavonorbölcselet tanára, 1882. püspöki titkár és szentszéki szágban, Belovár-Körös vmegyében, ered a Bílóülnök, 1885. székesegyházi kanonok és a papnevel hegységben, Vercze vmegye határán, eleintén
igazgatója, 1901. ozerói címzetes püspök lett. Ny. és ENy. felé folyik, utóbb D. felé kanyarodik
Különféle egyesületekben sokat dolgozott a nép 8 Okoli községen alul a Lonjába szakad, mely e

—

dák C.-nak. L. bvebben Gab&naüszög.
C. a
timáriparban, l. Tímárság.
Csávoj (azeltt Csavajo), kisk. Nyitra vm. privigjei j.-ban, (laio) 1244 tót lak. u, p. Bélapataka,
n. t. Nyitranovák.
Csávolszky, 1. József, címzetes püspök, váczi
kanonok, szül. Bujákon (Nógrád vm.) 1843 ápr.
10., megh. Váczon 1905 máj. 9. Elbb mint nevel, majd mint püspöki szertartó mködött;
utóbb a szemináriumban s a fgimnáziumban a
;

dn

;;

-

CsAzmal fesperesség
Szávába önti

vmegye

—

vizét.

2.
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;

;

f

;

;

=

;

Csecsem

és a kecskének 2—2,
a sertésnek és a kutyának 8—10, a macskának 4
C-e van. A ló C. -bimbóin keresztül 2—2 cs vezet,
a marha, a juh és a kecske bimbóin csak 1 1,
a sertés C.-bimbóin 2—3, a kutyáén 8—-10 bimbócsatorna található. Régebben fejldéstani alapon
megkülönböztettek valódi és álbim bókát, ez a
megkülönböztetés azonban helytelen.
Csecs, tájszó Dunántúl a kanyaró (morbilli) el-

C, adók. ugyanazon a fattyubimbók), a juhnak

1160 horvát-szerb lak.,
a járás széklielye, járásbíróság, telekkönyv, adóhivatal és csendrörs posta- és táviróhivatal,
takarékpénztár, hitelszövetkezet. Régente várispánság széke volt Szent László király, midn
a zágrábi püspökséget alapi tá, C-t és kerületét a
püspökségnek adományozá. A XIII. sz.-ban a vidék Somogy vármegye kiegészít része volt, s
akkor a várispánság már nem létezett.
Csázmai föesperesség, a mai Belovár-Körös
vármegyében a Csazma és Lonja folyók mentén
a^ Garics hegységig terjedt. Hozzátartoztak azonban a szenesei ós guestyai esperességek is. Késbb ez alesperességek esperesi rangra emelkedtek s ekként ma is fennállanak, de más területtel. V.ö. Csánki, Körös vármegye (71—78).
Cséa (növ.), 1. Acaeia.
Cseb, kisk. Hunyad vm. algyógyi j.-ban, (1910)
869 oláh lak. u. p. és u. t. Zalatna. Vadregényes
sziklák közt a Csebi, Kulcs, Tyeja v. Kököj, Intra, Fiatra elragadó szépség szorosba visz az út
langyos forrás, apró barlangok. A sziklát Hollóknek (Fiatra Corbuluj) hívják. Innen közel a glodi
szoros és barlangjai. Zalatnára hegyi út.
Cséb, községek, 1. Dunacséb és Zalacséb.
Csebáb, 1. Kebáh.
Csebény, kisk. Baranya vm. szentlrinczi j.-ban,
u. p. Ibafa, u. t.
(1910) 374 német ós magyar lak.
Almamellék.
Cseber, régi magyar folyadékmérték, fleg
borra a kis C. v. akó (1. 0.)
50 itce vagyis
42%3 1. a nagy C. ennek kétszerese.
Csebicsev, Pafnutij, híres orosz matematikus,
szül. Borovszkban, Moszkva mellett, 1821 máj. 26.,
megh. Szt.-Fétervárt 1894 dee. 8. A szentpétervári egyetemen tanult s u. o. egyetemi tanár és
a tud. akadémia tagja volt. Meghatározásai a
számelméletre és az integrálszámításra vonatkoznak, így meghatározta a két szám közt elforduló törzsszámok srségét, foglalkozott a
mechanikával, elliptikus integrálokkal és a függvénytan és számelmélet határterületén fekv
egyes nehezebb kérdésekkel. Értekezéseinek fordításai a Lionville-féle Journalban és az Acta Mathematica-ban jelentek meg.
Csebokszárj, járási széldiely Kazán orosz kormányzóságban a Volga jobbpartján, (1910) 6740
lak., gabona-,
méz- és viaszkereskedelemmel,
bagariabrkikészí téssel.
Csebürke (Csiperke). Népies magyar nnév,
mely az Árpádok korában az alsóbb néposztálynál
volt elterjedve. Jelentése a. m. apró-csepr. L.
C.-i j.-ban, (1900)

;

-

—

nevezésére.
Csecs, kisk. Abauj-Torna vm. csereháti j.-ban,
(1910) 827 magyar lakossal, vasúti állomással,
posta- és táviróhivatallal, postatakarékpénztárral. Az Árpádok korából való régi templomában
XIII. sz.-beli falfestmények

vannak.
Csecsbimbó, 1. Csecs.
Csecse. Régi magyar nnév, mely elfordul
Csücse (Chuce) alakban is és férfinévnek is használtatott. Jobbára az alsóbb rend néposztálynál
volt elterjedve.

Csecse, nagyk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (1910)
1214 magyar lak. postahivatal, u. t. Fásztó. L.
;

még

Tiszacsécse.

Csecsebecse (franc, bijouterie, nippes), aranyezüstbl és más fémekbl, továbbá üvegbl
stb. készített ékszer és díszmáru.
Csecse-légy (Glossina), a kétszárnyúaK (Diptera) rendjébe, a legyek (Muscidae) családjába
tartozó rovarnem. Csak egy pár szárnyuk van,
melyeket nyugalomban úgy raknak egymás fölé,
hogy a két szárny úgy fedi egymást, mint az olló
két szára ez nagyon jellemz rajok. Minden 14
napban egy él lárvát szülnek, mely majdnem
akkora, mint maga a légy ez néhány óra múlva
bebábozódik, a bábból 6 hél alatt fejldik ki a"
további szaporodásra képes légy. Eddig 8 faját
ösmerjük a Glossináknak
Glossina palpalis,
ból,

:

;

:

longipennis,fusea,morsitans, pallidipes, palUeera,
longipalpis, tachinoides. Eddig esecselegyeket
csak a tropikus és szubtropikus Afrikában találtak. Csak árnyékos, nedves helyeken tartózkodnak, leginkább mocsaras völgyekben, ahol vizet,
s a közelben
erdt is találnak azonban itt
sem valami nagy területen, hanem csakis a vizek
közvetetten szomszédságában. A hím és a nstény
egyaránt szúr, de csakis nappal, még pedig fleg
napkeltekor és nyapnyugtakor. Házakba soha-

sr

;

sem hatolnak

be. Az ess évszakban roppant
mennyiségben élnek, a száraz évszakban ritkábbak, st olykor teljesen eltnnek. A C.-igknek
jelentséget az ad, hogy némely ti'ypanosomák

által okozott fertz betegséget átoltanak az

egyik

a másikra, illetleg az emberre. így a
még Csiper.
nagana (1. 0.), v. csecse-betegség, fly-disease, meCsebza, nagyk. Torontál vm. párdányi j.-ban, lyet a Trypanosoma Brucei (1. Trypanosoniiasis)
(1910) 1636 oláh lak.
postaügynökség, u. t. Csá- okoz, a Glossina morsitans, fusca és palUdipes
kóvá.
szúrása útján jut az állatokba, a Glossina palpalis
Csecs, az emls állatok tejmirigyének elkülö- pedig az álomkór (1. 0.) közvetítje. L. Trypanonül, többé-kevésbbó kúpalakú vége, «bimbója», soniiasis.
amelyen keresztül vezet cs kívül a szabad feCsecsem. A C-kor a 2-ik héttl (addig újszülületre, befelé a tejmedencébe (cysterna) vezet
lött a neve) az els év végéig tart. A C-t akkor
falában záróizom van. Kisebb tejmiriggyel biró tekinthetjük normálisnak, ha súlyban jól fejlállatokon, pl. a lovon is, közönségesen az egész tej- dik, ha hmórséke végbólben mérve 36-8- 37-2
mirigyet is C-nek nevezik. Az emls háziállatok C" között ingadozik, ha alvása nyugodt, viselkeközül a lónak 2 C.-e (C-bimbója) van, a marhá- dése a jó érzés benyomását kelti, ha szellemi fejnak 4 tgybimbója (ha több van, a feles számnak ldése fokozatosan halad elre, és ha oly táplá;

állatról
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lók mellett, amelyet hasonló korú C-k szoktak
kapni, semmiféle oly tünet nem keletkezik, amelyet rendellenesnek kell tekintenünk. 3 hónapos

az óriási halálozás volt, amely oly intézetekben
lépett fel, amelyekben nagyobb számban ápoltak

korában a C. ura érzékszerveinek, mutogatott,
fényes nagyobb tárgyakat követ szemével, ismers, gyakran látott arcokra mosolyog, 4—5
hóval tárgyak után nyúlkál. A 6—7. hóban szabadon ül, ekkor bújik ki az els foga feje lágya,
amely a 15. hónapban teljesen bezáródik, fokozatosan kisebbedik. A 8—9. hóban, ha kezénél
fogjuk, pár pillanatra megáll. A C. jái-ni azonban

A XIX. sz. közepe táján a csecsemket nagyobb számban gondozó lelencházakban a halá-

;

csak 1 évvel vagy

Az

újszülött

14—15 hóval

gr.,

hossza 50 cm. Testének arányai szerint keze,
lába egyenl hosszú.megfelel 1^ g fejhossznak, a
:

nyakkal

lozás ijeszt volt. Volt olyan, hol a csecsemknek
70— 950/0 -a halt meg. Az általános higiéniai ismeretek haladásával és szoptató dajkák kiterjedt

alkalmazása által ezek a viszonyok lényegesen
megjavultak, de azért egyes francia és olasz lelencházakban a csecsemknek még ma is 50—
lOOo/o-a hal

kezd.

gyermek átlagos súlya 3500

törzs a

csecsemket.

l^l^ fej-

hossznak. A magassága
fejhossznak. Aránylag
nagy a feje és jellemz
lábának kúszóállása, hüvelykujjának a mozgékonysága. A súlygyarapodás az I. évnegyedben
naponkint átlag 20— 30
évnegyedben
gr., a II.

•4

meg.

A csecsemk

intézeti

ápolásának

f

veszélyei

a fertzések. E fertzések eUen aszepszissel
védekeznek az intézetek. Minden gyermeknek külön használati eszközei vannak a bélfertózések
;

az aszeptikus tisztasággal vezetett intézetekben
majdnem teljesen elkerülhetk. Sokkal nehezebb
a huratos fertzések elkerülése. Nagy veszélye
volt az intézeteknek, hol mesterségesen vagy vegyesen anyatejjel és tehéntejjel táplálták a csecsem ket,a táplálás individualizál ásának a hiánya.
A mesterséges táplálásról való ismereteknek az
utolsó években történt óriási haladása ez intézeteket a mesterséges táplálás veszélyeinek nagy ré-

szétl megmentette.
Hogy a csecsemknek intézetbeli gondozása
gyedben 10—15 gr., a IV. még mindig nem ad oly jó eredményeket, mint a
évnegyedben 5—8 gr. jó magánápolás, ezt a legtöbben azzal magyaNonnális C. kezdsúlyát rázzák, hogy a hurutos fertzéseket teljesen el5—5*/? hónap alatt meg- kerülni nem lehet, és hogy az intézeti ápolás,
duplázza, 1 éves korában fképen lelki hatásában, nem lehet olyan gondos
pedig 3-szor oly nehéz, és figyelmes, mint az anyáé.
Nyilvánvaló tehát, hogy csecsemket intézetmint születésekor volt.
Az újszülött érv' érése 140 ben csak tökéletes és így költséges berendezéspercenkint, fejldésében sel lehet sikerrel ápolni. Igen fontos a nagyaz érverés lassubbodik. A számú és igen alaposan kiképzett ápolószemélytejfogas gyermeké 110 — zet s jól képzett szakorvos. Ily berendezés mel100. Az újszülött testhosz- lett a C.-aknak szegénysorsú, mesterségesen tápsza a koponya hosszá- lált és megbetegedett csecsemk kezelésénél már
nak 4-szerese, az egy- ma üdvös és fontos szerep jut. Magyarországon a
éves gyermeké 4Ví-sze- 17 állami gyermekmenhelyen van C. ezekbe
rese, a kifejlett ember azonban csakis elhagyott csecsemk vehetk fel,
hossza koponyájának 8- ezenkívül a fvárosban van még néhány cseszorosa(l. azáJbrátJ.Anö- csembetegosztály.
vekedésben a test 25 éves
Csecsemtáplálás. A csecsem természetes
koráig (180cm.)el8 test- tápláléka a ni tej, még pedig els sorban saját
hosszának 3"6-szorosára anyjának a teje. A csecsem zavartalan fejldése,
növekszik. A feje kétszer, ellenáUókópessége a fertzésekkel szemben a
a törzse háromszor, a
legjobban így biztosítható. A nk legnagyobb
A felntt ember és a csecsem ^^^ze négyszer, a lába öt- része, 85— 90<»/o-a alkalmas a szoptatásra. A tuször nagyobb az els mé- berkulózis, epilepszia, iszákosság, elmebaj, vesetestaránya,
retnél.
és súlyos szívbántalmakon kívül semmiféle más
Csecsemögyógyászat. A gyermekgyógyászat- ok nincs, amiért a szoptatást meg sem kíséreljük.
nak az a része, mely a csecsemk betegségeivel Különösen a vérszegénység nem ok a szoptatás
8 azok gyógyításával foglalkozik. A csecsemk ellen, mert a szoptatás jótékony a szoptató nre
betegségei lényegesen eltérnek az idsebb gyer- is, fokozza ugj'anis az étvágyat, élénkíti az anyagmek s felntt ember betegségeitl. Fleg áll ez az cserét ós így még javítja is a vérszegénységet.
emészt szervek s az idegrendszer betegségeire. A csecsemt az emlre a 2-ik napon tesszük. Az
Az újszülöttek (1. o.) betegségeit még a C. kere- els 24 órában semmit seir. adunk neki, legfeltén belül is külön szokták tárgyalni.
jebb, ha igen nyugtalan, kevés saceharinnal édeCsecsemhalálozás, 1. Gyermekhalálozás.
sített (nem cukros) teát. A második nap 3— 4-szer
Csecsemökórház. A XIX. sz. utolsó évéig végeztetünk vele szopási kísérletet, a 3-ik naptól
Európában C.-ak nem voltak, st egy-két kórház kezdve pedig 4 óránkint szoptattatjuk. Ha az
volt csak egyáltalán, mely beteg csecsemt gon- els napokban nincs az emlben tej. az nem baj,
dozásra befogadott. Oka ennek a félelemnek az akár 5 napig igen jól el van a csecsem táplálék

15—18

gr.,

a Hl.

é\Tie-

;

.

—
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nélkül, ha elegend folyadékot (teát, forralt vizet) gában. Ezek egy része, nevezetesen a tej fertadunk neki. Hogy hány percig szopj ék a csecsem, zött voltából eredk, bizonyos fokig elháríthaazt általánosságban nehéz elíini. Rendesen 10— tok, de másik részük, jelesen azok, amelyeknek
emlbl megkapja a oka az, hogy a ni és az állati tej között kiegyen20 perc alatt jól
szükséges mennyiséget. Legjobb felvilágosítást líthetetlen kémiai különbségek vannak, a mesnyújt e tekintetben a mérleg. Mérjük le a csecse- terséges táplálást mindig veszélyes vállalkozássá
mt minden szopás eltt és minden szopás után, teszik. Ezek a veszélyek annál nagyobbak, minél
amennyivel nehezebb, annyit szopott. Ha ezt 24 fiatalabb csecsemnél kezdjük meg a mesterséges
órán keresztül minden szopásnál megtesszük, ak- táplálást. Már 2—3 heti ni táplálás is ersen
kor megkapjuk a napi mennyiséget. A csecsem- csökkenti ezt a veszélyt és hacsak némileg lehetnek pedig 24 órára annyiszor 150—160 g. ni séges, a 3-ik hónap eltt ne is igen kíséreljük meg.
tejre van szüksége, ahány kiló nehéz. A leghelye- A jó cseesemtej származzék egészséges, jelesen
sebb 4 óránként szoptatni a csecsemt és hosszabb gyöngykórmentes tehéntl. Az állatok legyenek

mköd

A

legzavartalanabb fejlteljesen egészséges
csecsem akkor is jól fejldik, ha gyakran, akár
2 óránkónt is szoptatjuk, de tudnunk kell, hogy
ilyenkor a legkisebb zavar, pl. nátha is kizökkenti
az egyensúlyából, hasmenése lesz és ez a hasmenés
a leghamarább úgy gyógyul, ha ritkán, -4— 5 óránként szoptatjuk. Ha csak lehotíéges, ne adassuk
a csecsemnek minden alkalommal mind a két
mellet, hanem felváltva szop tattassuk a két mellbl különben könnyen megszokja a csecsem,
hogy csak addig szopjék, ameddig könnyen jön a
mellbl a tej, azután pedig abbahagyja a szopást
és szájával jobbra-balra keresve sír. A teljesen
ki nem ürített eml pár nap múlva lényegesen
kevesebb tejet választ el és így könnyen megesik,
hogy a tejelválasztás fokozatosan esölcken. A tejelválasztásra a legjobb inger az eml alapos kiürítése. Eddig nemismerünk semmiféle oly gyógyszert és semmiféle oly diétát, ami a tejelválasztást fokozná. B célra csak egy eljárás áll a rendelkezésünkre, az emlk alapos kiürítése. Kevés
tejü asszonyok fejjék ki minden szopás után kézzel, tejszívó labdával emljüket, vagy ha lehet,
szívassák ki gyermeküknél idsebb, jóval erosebb csecsemvel, ennek az erteljes szopása a
legjobb tejelválasztást fokozó eljárásunk. A szoptató
mindent ehet, de igyekezzék, hogy gyógyszer nélkül legyen széke. A hashajtók egy része
átmegy a tejbe, csikarást okozva a csecsemnek,
másrészt, mivel a szoptató nnek vizes székeket
okoz, csökkenti a tej mennyiségét. Ha a szoptató
nnek múló lázas betegsége van, tovább szoptathat, a «lázas» tej nem ártalmas, ép úgy, mint a
havi baj megjelenése sem akadálya a továbbszoptatásnak. Terhesség vagy folytonosan megújuló méh vérzések esetében azonban el kell választani a csecsemt. Ha
ritka esetekben
valóban nem elegend az anya teje, vagy pedig
anyagi helyzete megköveteli, hogy a nap egy részét hazulról távozva, munkában töltse, akkor se
válasszuk el teljesen a csecsemt, hanem alkalmazzuk a Franciaországban divatos allaitement
raixte-et, azaz a vegyes táplálást. A szopáson kívül
mesterséges táplálékot is kap ilyenkor a csecsem,
pl. 3-szor szopik és 2-szer tehéntejet kap. Ha ni
tej nem áll rendelkezésünkre, akkor állati tejjel
tápláljuk a csecsemt. A legalkalmasabb volna
az emberi tejhez leghasonlóbb összetétel állati
tej, a szamártej. De mivel ez nehezen szerezhet
be, rendesen a tehéntejet alkalmazzuk. Tisztában
kell azonban lennünk avval, hogy a mesterséges
táplálás mindig több-kevesebb veszélyt rejt ma-

éjjeli szünetet tartani.

dését így biztosítjuk.

Bár a

;

n

—

—

tiszták,

ne legyenek moslékkal tápláltak,

nak gondozott,

tiszta istállókban.

A fej

állja-

személy-

zet legyen egészséges, tiszta. A tiszta edénybe
fejt tejet gyorsan le kell hteni és lehetleg gyorsan a fogj^asztóhoz kell szállítani. A tehéntejet
forralva és megfelelen hígítva adjuk a csecsemnek. A forralás ugyan kicsapja a tej oldott mészsóinak egy részét, kiesapja az oldott albumint,
megváltoztatja a kazeint, lehasít belle foszfor-

tartalmú savakat, szótbontja az igen fontos
lecithint, csökkenti a tej citromsavtartalmát és
elpusztítja a tejben lév enzymeket, tehát kémiailag és biológiailag megváltoztatja a forralás a
tejet, mégis a nyers tej esetleges fertzött volta
annyira veszélyes, hogy a C.-ra alkalmatlan.
Túlságba nem szabad vinnünk a sterilizálást, mert
a Barlou'-féle betegség (l. Möller-Barlow-féle
betegség) egyik oka a túlságos hosszú ideig sterilizált tejjel való táplálás. A legajánlatosabb a
tejet a Sothlet-féie készülékkel sterilizálni. A
forralás 10 percet ne lialadjoji túl. Ezen eljárás
elnye, hogy a 24 órai tejmennyiséget egyszerre,
külön-külön adagokra elosztva sterilizáljuk es
utána az egyes tejporciók légmentésen elzárva,
az esetleges fertzéstl mentesen örizhetk meg.

A forralás nem pusztítja el az összes baeillusokat, csak a vegetatív alakokat, a spórák 100
fok meleget is elbírnak. Hogy ezek ki ne csírázhassanak, a forralt tejet is lehetleg jégen, de
mindenesetre 20"-on aluli hmérséken kell tartanunk.

Ha a csecsemt mindjárt mesterségesen kell

táplálnunk, az els napon csak teát adunk neki, a
3-ik napon 3 rész víz és 1 rósz tejet adunk,
a 4-Lk naptól a 4-ik hétig 2 rész víz és 1 rész tejet és minden 100 g.-nyi mennyiségre kávéskanál
tejcukrot adunk. A mennyiséget illetleg az els
héten 50 gmot kap egy szopásra, ezután lassan

2—

100 gmra emeljük a mennyiséget. A 4-Lk héttl
a 3. hó végéig 1 rész vizet és 1 rész tejet kap a
csecsem, a mennyiséget pedig a szók, a közérzet, a súly és a limérsék folytonos kontrolálása

Ha azt látjuk, hogy a csecsem
nyugodt, jól alszik, széke nem nyálkás, nem híg.
de kevés, a súlya nem emelkedik, akkor emeljük
a tejmennyiséget, mert a csecsem kevéssé táplált, de ha nyugtalan, ha hmérséke emelkedik,
ha gyakoribb, nyálkás, zöldes, túrós széke van.
ha súlyban fogy, akkor tudnunk kell, hogy beteg,
ós ilyenkor több táplálókot adni hiba. Általában
az els élethetekben annyi tehéntejre van a csecsemnek szüksége, amennyi súlyának Vj-e, i,,,
éves korában pedig mint Vio'^- ^ hígítást eleinte
vízzel vagy teával végezzük, a harmadik hótól
mellett emeljük.

—

CsecsemöteJ

kezdve nyákos fzetekkel. Mivel a hígítás csökkenti a tej cukortartalmát, ezt pótolnunk kell. A
cukorral igen óvatosan kell eljárnunk, mert a
túlságos sok cukor erjedést, savképzdést okoz és
így hasmenést csinál. A legtermészetesebb cukor
a tejcukor volna, de használhatimk nádcukrot is,
vagy a Sothle^féle tápcukrot, amely malátacukor. A tejcukorból és a tápcukorból 100 g. keverékre 1 kávéskanalat veszünk, a nádcukorból 1
kockát. A 3-ik hótól adjuk a nyákos oldatokat
(1

evkanál árpát

v. zabot

1—1 V2

óráig 1 liter

vízzel fzünk). Az 5-ik hótól kezdve pedig lisztes
vízzel végezzük a hígítást (1 kávéskanál búza- v.
terzablisztet Vi liter vízzel '/g óráig fzünk).
mészetes lisztek helyett vehetünk dextrtaizált

A

liszteket

is,

amilyen a Kufeke, a Theinhardt, a

Phosphatine, de tudnunkkell, hogy semmi elnyük
sincs a természetes lisztek felett. A lisztes fzet
helyett hasjználhatunk árpa- v. makk- kávét is (1
kávéskanál árpa- v. makk-kávét V2 óráig i/, liter
vízzel fztink). A tehéntejet megfelel szppóüvegbl adjuk a legjobb szopóüveg az, amelynél a
palackra a kaucsukszopóka egyszeren reáhuzatik. Az üveget a szopás után ki kell tisztítani és
fzni, a szopókákat pedig állandóan 3°/o-os bórvlzben kell tartani. Sörétet a palacktisztításra nem
szabad használni. A 7-ik hótól kezdve kapjon a csecsem 1 tejadag helyett levest darával, a 8-ik hó
elején pedig a tejen és levesen kívül valami tejes
ételt, tejben darát v. szágót, v. tapiókát és a leves
után egj'- két kanál párolt ahnát, vagy kevés narancslevet. Tojást, húst ne adjunk az els évben.
A Keller-féle malátaleves, az iró, a savó nem való
egészséges, normális csecsemnek
mint diétás
gyógyszer, bizonyos táplálkozási zavaroknál,
megbecsülhetetlen szolgálatot tehet, de egészséges csecsemknek nem való. Ha valamely cse:

;

csem egyszer tejhigítások mellett nem

fejldik,

ha "hasmenéses lesz, ha kemény a széke és
tele van viszket, piros kiütésekkel, akkor

bre
meg

mutatni orvosnak, aki el fogja rendelni a fentebbiekben ismertetett tápláléktól eltér táplálkozást. (A Backhaus-tej, amely nem egyéb, mint

kell

trj'psinnel elre megemésztett tej, a Székely-tej,
amelynek durva vegyi összetétele nem egyezik a

ni

tej összetételével,

mellzhet a

—
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C.-ban).

Csecsemtej, 1. Csecsemtáplálás.
Csecsemvédelem. Mindazokat az intézkedé-

Csecsemovédelem

azonban rendszerint a magasabb korosztályokban
elpusztulnak. A leghatalmasabb C. tehát a népjólét emelése, lehetleg olykép, hogy gondoskodjunk arról, hogy az anyák szoptathassanak, tehát
ne legyenek oly munkára kényszerítve, mely ket
elvonja a szoptatástól. A C. második eszköze a
népmveltség emelése, elssorban a csecsemtáplálás és ápolás körüli helyes ismeretek terjesztése. Franciaországban és Németországban az
anyák kioktatásának az a módja fejldött ki országosan, hogy a szegényebb anyák idnkint csecsemjüket az ezzel megbízott gyermekorvoshoz
viszik, aki a gyermek mérlegelése mellett az
anyát kellkép kioktatja. (Anyák iskolája, Consultation de nourissons, Sáuglingsberatungsstella)

A C.

harmadik iránya abban áll, hogy veszélyezcsecsem-csoportoknak szociális segélyt
nyújtunk. Ezen csoportok között a legveszélyetetett

csecsemk csoportja, vagyis
azok a csecsemk, kikrl övéik gondoskodni nem
tudnak, vagy nem akarnak. Azután a magándajkaságba adott csecsemk, a házon kivüU munkával elfoglalt anyák csecsemi, a házasságon kívül
született csecsemk, általánosságban a bármely
okból mesterségesen táplált csecsemk és a beteg
csecsemk. Az elhagyott csecsemk védelmének
ügye Magyarországon az állami gyermekvédelem
zettehb az elhagyott

(1.

Gyermekvédelem) által mintaszeren van meg-

Az állam által eltartott elhagyott csecsehalálozása Magyarországon igen kedvez
(20°/o), kedvezbb, mint Franciaországban, ahol
a közgondozásra szoruló csecsemk ügye száz évnél jóval idsebb.
magándajJcaságba adott csecsemk óriási
halálozását orvosok, lehetleg szakorvosok és jól
kiképzett felügyelónk, gyermekgondozónök (l.o.)
állandóan oktató ellenrzése mellett lényegeden
meg lehet ja\'ítani. Országosan e kérdés eddig
csakis Franciaországban van megoldva. Németországban csak egyes nagy városokban van e kérdés j ól megoldva. Nálunk a magánda j kaságba adott
csecsemk ellenrzését már a közegészségügyrl
szóló 1878. XIV. t.-c. írja pontosan el, s ezt az
ellenrzést a községek feladatává teszi. Sajnos
azonban, az országban nincs község, a legnagyobb
városokat sem véve ki, ahol ez a törvény csak
némileg kielégíten végre volna hajtva.
házon
kívül munkával elfoglalt anyák csecseminek
bölcsdékre van szükségük, ahol a csecsemt, mialatt az anya munkában van, szakszeren gondozzák.
mesterségesen táplált csecsemk (1. Cse-

oldva.

mk

A

A

seket s berendezéseket, melyekkel a túlnagy csecsemhalálozás ellen küzdünk. C-nek nevezzük.
Minthogy a csecsemhalálozás fokai szociálisak:
A
fleg szegénység és mveletlenség, mindazok az csemötáplálás) védelme abban áll, hogy kell
intézkedések, amelyek a népjólétet és népmüvelt- kioktatás mellett alkalmat s módot nyujtimk a
.sóget emelik, a csecsemhalálozást is csökken- legszegényebb anyáknak is kellen tiszta, friss és
teni fogják. A jólét és mveltség hatása ke- egészséges állattól származó tej beszerzésére. E
vésbbé éirényesül, ha a gazdasági viszonyok tekintetben nagy szerepet tulajdonítanak az
az anyák nagy tömegét a szoptatás lehetsé- ingyentej intézménynek, de ennél talán még fongétl elvonják. De végeredményben a jómód és tosabb a tejkérdésnek egészségügyi, város-, vagy
mveltség még a mesterséges táplálás óriási ve- megyeszerte való törvényes rendezése.
szedelmeit is ellensúlyozhatja. így Berlinben a
Újabban a C. érdekében olyan társadalmi mozszoptató anyák számának állandó csökkenése galom keletkezett, mely a helyes csecsemtáplámellett is csökken a csecsemhalálozás. Viszont lás ismeretét igyekszik terjeszteni és az egyes

vannak esetek, hol a kizárólagos szoptatásnak a
csecsemk egészségére gyakorolt hatalmas védhatása

még

makat

is

a nyomorral járó egészségügyi ártalAz igy megmentett életek

ellensúlyozza.

veszélyeztetett rétegeknek szociális segélyt nyújtani, még pedig országos központok útján. Ily

központ mint szabad társadalmi egyesíés van
Porosz- és Bajorországban. Ugyancsak legújab-

;
;

;
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Csécsi

1844-ben a M. Tud. Akadémia levelez tagjának
dalmi intézet alakult Berlinbon ós fog alakulni választotta. Nagyobb mvei Abotanikai magyar
Bécsben. Düsseldorfban a C. tanulmányozására mnyelv javitásárl (Debreczen 1824, 2. kiad.
és elmozdítására alakult társadalmi egyesület u. 0. 1835) A természet ismeretének a tudomámintaszeren mködik.
nyos míveltségre Jiutö befolyásáról (u. o. 1839)
A C. kiegészít része az anyavédelem (1. o.), Földünk s néhány nevezetesebb ásvány rövid teramennyiben a csecsem érdekében az anya er- mészetraiza (u. o. 1842, 3. kiad. u. o. 1861).
kölcsi és anyagi érdekeit védi. Az anyamellen
2.
(Nagy) Miklós,VQÍ. lelkész, C. 1. fla, szül.
táplált s megbetegedett csecsem gyógyítása az Debreczenben 1840 máj. 6., megh. 1908 máj. 8.
anya kell kioktatása mellett rendszerint si- Tanulmányait u. o. elvégezvén, segédlelkész lett
kerrel végezhet az anya háztartásában is. A Siterben (Bihar vm.), hol egy év múlva rendes lelmesterségesen táplált ós komolyabban meg- késznek választották. Állásában azonban fiatal
betegedett csecsem azonban oly pontos meg- kora miatt nem ersíttetett meg s ekkor külföldre
figyelésre és fleg különleges étrendi kezelésre ment. 1863-ban hazazajött s szatmári lelkész lett.
szorul, hogy gyakran sikeres kezelés szegény- Innen 1875 máj. Makóra ment s ott mködött
sorsuaknál csakis csecsemökórházakban (1. o.) haláláig. 1877-ben a kolozsvári egyetemen bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. Számos népies
érhet el.
házasságon kívül született (törvénytelen) irányú kisebb elbeszélést írt. Fbb mvei
jelcsecsemk jogügyeinek s így ezek erkölcsi ügyei- lemképzés, mint a nevelés fcélja (Szatmár 1875,
nek rendezése fontos a C. szempontjából is (1. 1877. is kiadatott Kecskeméten); Imakönyv a
magyar nép számára (Budapest 1882); Rövid
Gyermekvédelem).
Csecsenc (orosz név, saját nyelvükön :nakcsuoi, vallási oktatás ref. vallású jegyesek számára (u. o
a georgiaiaknál kiszt, a leszgeknél miszdzseg), 1883) Hétköznapi könyörgések templomi haszkaukázusi nép Dagesztán Ny.-i részében, a Terek, nálatra (Gyoma 1890)
Vasárnapi imák stb.
Szundzsa, Assza és Argun folyók mentén. Sá- Szerkeszté a Téli Újság (1877—92) c. néplapot.
mli lázadásakor (1848) a leszgekkel voltak szo3.
(Tsétsi) János, id., tanár, szül. Szaros kapcsolatban, bár nyelvileg különböznek t- kolyon 1650 jún. 24., megh. Sárospatakon 1708
lük. Ellentétben a cserkeszekkel, társadalmi szer- máj. 14. Még alig volt három éves, midn portyázó
vezetük demokratikus. Szebbek, mint a leszgek törökök Egerbe hurcolták s pár évig fogságban
és esszétek, bár a cserkesz tipus szépségei mögött tartották. Tanult Nagyidán, Szepsiben, Sárospatamaradnak. Fbb nemzetségeik a tulaj donképeni kon, Kassán midn 1674. az itteni iskolát a kaC.-ek a régebbi Csecsnában, az ingusok, kik ha- tolikusok szétüzték, tanárait Debreczenbe, majd
gyományaik szerintmagyar eredetek, a aZoatoA:, Gyulafehérvárra követte tanulmányai folytatása
icskerek, thusok, karabulakok és akincok. összes végett. Azután segédtanár, szenior, tállyai rektor
számuk ma mintegy 250,000. V. ö. Erekért R., lett. Innen 1682. külföldre indult, hol az utrechti
Der Kaukasus imd seine Völker (Leipzig 1887) egyetem hallgatója lett. Háromévi ott idzés^.után
Ghantre B., Recherches Anthrop. dans le Caucase tért vissza s 1686. az újra feléledt sárospataki
(4 köt., 1887); ílittich A. F., Die Bthnographie iskola igazgatását vette át. A következ évben
Russlands. Ergánzungsheft Nro 54. zu Peter- a jezsuiták elfoglalták a templomot is, az iskolát
mann's Geogr. Mittheilungen (Gotha 1878. 10. is. Az elzött tanulók nagy része C. vezetése alatt
Gr. Zichy Jen, Kaukázusi utazásai (Buda- Gönczre vonult, hol megalapíták a sárospatak1.)
pest 1897).
gönezi iskolát, ós mikor ezt a jezsuiták szintén
Csécsény, kisk. Zólyom vm. beszterczebányai megsemmisítettek, C. Kassára tette át mködése
j.-bau, (1910) 161 tót lak., u. p. Felsömicsinye, u t. színhelyét, hol sok háborgatás közt a RákócziBeszterczebánya. L. még Rábacsécsény.
szabadságharcig állott az intézetnek élén. Rákóczi
Csécsénypatony, kisk. Pozsony vm. dunaszer- F.visszaadván areformátusoknak pataki iskoláját,
dahelyi j,-ban, (1910) 331 magyar lak.,u. p. Szent- C. 1705 máj. -ban ide tért vissza. Munkái: Obsermihályfa, u. t. Patony.
vationes orthographicogrammaticae de recta
Csecsetka Samud, evangélikus tanár, szül. hungarice scribendi et loquendi ratione (Lcse
Beszterczebányán 1818 aug. 2., megh. u. o. 1896 1708, újabb kiadása Szeben 1767) Resolutio ad
okt. 22. A teológiát Pozsonyban és Jenában vé- propositionem Chr. a Roxas, etc. (Közölve Lampegezte, 1851. a selmeczbányai líceum tanára lett, Embernél) Notationes de factis scholae S.-Pata1855. a pozsonyi evangélikus fiskolához válasz- kinae (u. o.). Kéziratban is több, fóleg történelmi
tották meg teológiai tanárrá
negyven évi
tárgyú dolgozata maradt.
ködés után nyugalomba vonult szülhelyére.
4. C. (Tsétsi) János, ifj., tanár, C. 8. fla, szül.
munkája Magyarhoni evangélikus egyházjog- Gönczön 1689 jún. 11., megh. Sárospatakon 1769
tan (Pozsony 1887—89, 2 köt.). A pozsonyi ev. jún. 1. Iskoláit Kassán és Sárospatakon végezte
teológiai akadémiának általa kiadott els év- 1709. külföldi akadémiák látogatására indult. 1712
könyvében (1866) megírta a pozsonyi ev. fiskola aug. 2. visszatért hazájába s már a következ évben atyja tanszékét foglalta el. 1717 eleje óta egyetörténetét.
dül maga tanított. 1719. akarata ellenére NagyCsécsey (v.Csécsy) Lénárt, I. Gzeczei.
Csécsi, 1. C. (Nagy) Imre, természettudomá- mihályi Szomoló Gergelyt adták mellé professzornyi író, szül. Érkeserün, Bihar vmegyében 1804 társul. C. megférhetetlen ember volt, s a két pronov. 28., megh. Debreczenben 1847 júl. 23. Pesten fesszor viszálykodása az ifjúságot is pártokra szagés Bécsben orvosi tudományt hallgatott, azután gatta, úgy hogy 1734 ápr. 6- egy királyi parancs
Debreczenbenafiskolatermészetrajzi tanára lett. mindkét tanárt kitette hivatalából. C. aztán ma-

ban a C. tudományos tanulmányozására társa-
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hátralev napjait. Munkál
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Csege

közvetíti s

mely

A

és

B kapukkal van elzárva.

Áphorismi, in quibus antiquitatesíveterum hebraeo- A C-ben a vízszin olyan magas, mint az alsó
rum brevlssime exhibentur (Bern 1 726) Praefatio szakaszban. A fels kapun, valamint újabb zsilihungarica, apológiáé Jueli per Joannem Tussai in peken a C. oldalfalában elhelyezett elzárható
linguam hungarieam translatae permissa (1748) nyüásokon a fels szakaszból vlz bocsátható a
megtelt vízzel s benne olyan maIfjabb Tsétsi János ham króttikája a Rákóczi- C-be. Ha a
háború történeteirl 1703—1709. (Latin nyelven gasságra emelkedik, mint a fels szakaszban,
kiadta Thaly Kálmán a Monum. Hung. Büst. n. akkor az
kapu megnyitható és a hajó a C-be
oszt. írók XXVn. köt. 256—3961.) A sárospataki vetethet. Ezt a mozzanatot mutatja a 2. ábra.
fiskola könyviárában ezeken klvtil sok becses Mihelyt a hajó a C-ben van, a fels kaput ismét
kéziratát órzik. V. ö. Danielik és Ferenczy, Élet- becsukják, s a C-bl a vizet az alsó kapun, vagy
rajz, gyjt. II. köt.é2— 85. lapján az Erdélyi János a C. falában elhelyezett zsüipes njüásokon leáltal irt életrajzot. Szinnyei, Magyar irók. Ada- bocsátják. Ekkor a C-ben olyan magas lesz a
lékok ifj. C. János életéhez (Horváth CyrilI).Irod.
;

C

A

Tört. Közi. 1907.

Csecsmirigy, 1. Eml.
Csed. Régi magyar személynév, mely elfordul Chedeh alakban is. Jobbára az alsóbb néposztálybeliek használták. Mint családnév a *szókelyeknél maradt fenn.
Csedreg, kisk. Cgocsa vm. tiszántúU j.-ban, (iwo)
727 magjar lak. u. p. Kökényesd, u. t. Halmi.
Cséfalva (elbb Cséfa), kisk. Pozsony vm.
danaszerdahelyi j.-ban, (1910) 149 magyar lak.
u. p. Egyházgelle, u. t. Patony.
3. ibn.
Cséöa, kisk. Bihar vm. cséfifai j.-ban, (iwo)
1632 oláh és magyar lak. a járási szolgabírói vízszin, mint az alsó szakaszban. A
kapu ekkor
hivatal széke, hitel- és fogyasztási szövetkezet, megnyitható s a hajó az alsó szakaszba jut. Ezt
vasúti állomás, posta-, táviró- és telefonállomás, a mozzanatot mutatja a 3. ábra. Ha a hajó az
esendórrs.
alsó szakaszból a felsbe akar jutni, akkor forCsege v. kamarazsüip, a hajózást szolgáló dítva a 3., 2. és 1. mozzanatok következnek be.
építmény, mely két végén kapukkal ellátott, a
A C-nek a falkotó részei a fels és az alsó
hajók befogadására alkalmas kamarából áll s zsilipfej, melyben a kapuk vaimak elhelyezve, az
oldalfalak, melyek néha hiányzanak s kikövezett
lejthurkolat helyettesíti ket, továbbá a fenék,
mely a fels kapu közelében lépcst mutat s vé;

:

B

;

gül a víz be- és kieresztésére szolgáló zsilipek és
vízvezetékek. Mind a fels, mind az alsó kapu
rendesen kétszárnyú a két kapuszárny függleges tengely körül forogható s szamfaszerilen
^ymásra támaszkodik, midn a zsiUpbejárót zárjai, A régi C-ben a kamara megtöltése és tirítése a kapukban elhelyezett tiltok segítségével
1. ábra.
történt, de újabban az oldalfalakban vízvezetékeket készítenek, melj^ek segítségével a
megmelynek s^tségével a különböz szintben lev töltése és kiürítése egyszerbben, gyorsabban ée
csatorna- vagy folyószakaszokon a hajók átve- a hajózásra kedvezbben történik. A
méreteire
zethetk. A C. mködését az 1., 2., 8. ábra érteti a hajó méretei és a csatorna- vagy folyószakasz
magassági különbsége az irányadó. Vannak 230—
270 m. hosszú, 17—22 m. széles C-k is s manapság már 9-92 m. eséskülönbség legyzésére
i8 C-t használnak, st 20 m. esésig is célszeren alkalmazható. Néha, ha a foi^lom nagy,
két C-t építenek egymás mellé (páros C-k):
néha, ha a két csatorna- vagy folyószakasz vlzszinkülönbsége nagy, lépcssen egymásután helyezett C-ket építenek (lépcss C-k). Meg kell
még említenünk, hogy árapályos tengerek zárt
3. ábn.
kikötibe is C-n keresztül lehet be- és kijutni. A
zárt kikötben a víz sziotje állandó, míg a tenger
meg, melyek a C-t és használatát vázlatosan szintje a dagály és apály szerint
változik. A vízmutatják.
szinkülönbséget a hajók be- ós kijutása céljából
Az 1. ábrában látható a két különböz szint
segítségével gyzik le. E tengeri C-k nagy
folyó-, vagy csatornaszakasz. A fels szakaszon
méretek, mert nagy tengeri hajókat zsilipéinek
van a hajó, mely az alsó szakaszba akar jutni. velk, e méretek a tengeri hajók
méreteivel folyA két szakasz között van a C, mely az átjutást tonos növekedésben vannak.
:
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!
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A C-t Leonardo da Vinci találta föl, midn
1439. a milanói székesegyház részére a köveket
vjzen szállíttatta. Az olasz mestertl függetlenül
a hollandusok is régen ismerték. Azóta egyre
alkalmazást talált, eleinte fként Franciaországban, hol a hajózó-csatornák meglehets
magas vízválasztókon mennek át. Késbb más
országokban is egyre gyakrabban építettek C.-ket.
Nálimk a Ferenc- és Ferenc József -csatornán, a
Bégán, a Hármas-Körösön és a Soroksári Duna-

—

Cseh borok

XVI. köt., 1886, németül is) Katinkán elforduló ásványok (u. o. XVII. köt., 1887, németül
;

A

selmeezi Ferenc-császár altárna geológiai
szelvénye (u. o. XX. köt., 1900).
3. C. Lajos, 1. Csernátony.
é. C. (Tseh, Boehm, Böhme) Márton, a brandenburgi rgróf f lovászmestere és lóorvosa.Szendrn hét évig mködött mint gyógykovács. Egernél a törökök elfogták s Konstantinápolyba vitték. Innen csak nagy viszontagságok árán jutott
vissza Magyarországba, végre pedig a brandenágon Budapesten van C.
burgi udvarhoz. 1697-ben Lipcsében jelent meg
Csege, község, 1. Tiszacsege.
Csegely (ném. Klippé), négy-, hat-, nyolcszög- egy irata, ugyanez 1656. magy. fordításban ily címlet s más alakú ezüst- és aranyérmek, a rendes mel Lovak orvosságos megpróbált új könyvecsforgalmi érembélyeggel ellátva. Rendeltetésük kéje, mélybe^i sokféle gyakorlott dolgok és orvosszerint vagy emlék- és szükségpénzek, vagy pedig ságok vannak stb. B
ajánlásában szerz leajándékozásra szánt veretek, gyakran igen nagy írja viszontagságait is. Pesten 1797. e
ily
alakban s értékben. Az erdélyi fejedelmek korá- címmel látott napvilágot: Lovakat orvosló könyv,
ból legnevezetesebb Apaffy Mihály nagy csegelye mely írattatott C. által, aki a törököktl elfogat100 arany értékben, tallér és aranyforint bélye- tatván, Konstantinápolyból ki8zabadulván,a brandenburgi fhercegnek flovászmesterévé lett,mo8t
gekkel.
C, 1. még Boltozat.
Csegez, kisk. Torda-Aranyos vm. toroczkói pedig nemzetéhez való buzgó indulatjából kinyoj.-ban, (1910) 587 oláh és magyar lak. u. p. Vár- mattatott Kiss István pesti könyvárus ós óbudai
könyvköt által. Újra megjelent 1822. Szily K.
falva, u. t. Toroczkó.
szerint C. nevét ki kell törölni a magyar írók
Csegézés, 1. Csege.
Csegezi lyuk v. Csepegövár, barlang a Szé- sorából, mert csak a lcsei kiadók fordították a
kelykö középs csúcsától a csegezi Gesztegtöl szerz nevét magyarra, hogy a németbl fordított
D.-re es hidasi Geszteghegyben szádája meg lóorvosságos könyvecskének, amely tudományos
volt ersítve s a hegy csúcsán vár állott. L. szempontból teljesen értéktelen, nagyobb hhót
csinálhassanak.
Székelykö.
Cseglye (bány.), mintegy méter hosszú hegyes
5. C. Péter (lévai). A Ludány-nemzetségbl
karó, melyet a vágat irányában az ácsolat mögött származó Lévai C. család legkiválóbb tagja. Atyja
maga is Sáray néven
egymás mellett vernek be az omladékos László rendesen s néha
kzetbe, hogy beomlását legalább addig megaka- fordul el (Sáró barsvmegyei helységtl nevezték
dályozzák, mig a C. között lev omladékot eltaka- el így). Péter, mint Zsigmondnak hü embere, nagy
móltóságokra emelkedett. 1404—15. flovászmesrították és egy újabb ajtófelet beállítottak.
Csegd, Brdgyarakhoz tartozó puszta Bihar ter, 1427—28. és ismét 1430—31. években mavm. nagyszalontai j.-ban, (i9oo) 334 lak. vasúti csói bán, 1436— 37-ig erdélyi vajda volt. 1434.
nevezte ki Zsigmond a husziták ellen indított
állomás.
Csegöld, kisk. Szatmár vm. csengeri j.-ban. hadsereg fvezérévé. V. ö. Palástiak I. 183; Feu. p. és u. t. Jánk.
(1910) 989 magyar lak.
jér, Cod. Dip. Századok 1575, 458.; Katona, Hist.
Cseh, nép, 1. Csehek.
Crit. 636.
Cseh, 1. Ervin (szentkatolnai), politikus, szül.
C8ehánkapu8zta,Málnapatakhoz tartozó puszta
Valpón (Vercze vm.) 1838 márc. 23. régi elszár- Nógrád vm. losonczi j.-ban, (1900) 396 lak. u. p.
mazott erdélyi nemesi családból. Középiskolái el- Málnapatak, u. t. Szinóbánya.
végzése után gazdasági tanulmányokat végzett
Cseh aranybulla, az az okirat, mellyel IV.
Magyaróváron, majd nsülése után szlavóniai Károly német császár ós cseh király 1348. a cseh
jószágain gazdálkodott & a gazdasági mozgalmak- rendeknek a II. Frigyestl 1222. kapott szabadban élénk részt vett. 1886— 98-ig Szerem vár- ságait megersítette.
megye fispánja, 1898 dee. 10. a Bánffy-kormányCsehbánya, kisk. Veszprém vm. veszprómi
ban tárcanélkiili horvát miniszter lett, mely állá- j.-ban, (1910) 362 német lak. u. p. és u. t. Városld.
sát Széli kabinetjében is megtartotta. 1898-ban
Csehberek (azeltt Csehbrézó), kisk. Nógrád
is)

;

srbb

:

m

mve

—

;

;

srn

t

;

;

;

;

:

titkos tanácsos,

1899. cs. és kir.

kamarás

lett.

1903 januárjában lemondott állásáról, melyet újra
Tisza István gr. kormányra lépése alkalmával
vállalt el. Midn a szabadelv párt az 1905 januári
választásokon kisebbségre jutott, jún. 18.
is
fölmentették tárcájától. Azóta egészen visszavonult a cselekv politikától.

t

2. C. Lajos (szentkatolnai), geológus, szül.
18Í0., megh. 1908 ápr. 11. Selmeczbányán. A

selmeezi bányavidéknek összes bányáit geológiailag térképezte, és a bányák érceibl, valamint a
környék kzeteibl szép gyjteményt állított össze.
Pontosabb munkái
vichnyei 0- Antal tárna
bányatelep földtani viszonyai (Földtani Közlöny
:

A

vm. losonczi j.-ban, (i9io) 1.392 tót és magyar lak.;
fogyasztási és értékesít szövetkezet. Hozzátartozik a Zlatnói üveggyár, u. p. és u. t. Poltár.
Cseh boltozat, cseh süvegboltozat, lásd Boltozat
Cseh borok, Csehország borászata nem jelentékeny, de egyes C. nagyon jó minségek. A
legtöbb szUö a Moldva és Bibe folyók partjain
lév D.-i fekvés domboldalokon van, melyeknek
talaja bazaltból, gneiszbl és mészkbl áll. Az
összes szUterület Vio része Melnik, */,o része

pedig Leitmeritz vidékére esik, A fszílöfajok
a kék burgundi, mely különösen Melnik és Csernosek vidékén ad szép szín vörös bort, azon-

:

Cseh borona

Cseh gyémánt
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kívül finom fehér borokat adnak a tramini, sylvani stb. fajok. Híresebbek még a Berkovitz, Lobosltz és Raudnitzvidéki borok.
Cseh borona, 1. Borona.
Csehbrézó, község, 1. Osehberek.
Csehek, államalkotó nép az északnyugati szlávság ágából, a rólnk elnevezett ország, részben Salézia területén. Eredetileg számos rokon törzsbl
alakult össze, melyek közül a névadó C. a mai
terület középpontján, a régi Rip és Krakov között tanyáztak körülöttük a lucanok, piovanok,
charvatok stb. saját fejedelmeik uralma alatt,
melyek függetlenségének esak a királyság vetett
véget. A C.-hez tartozik még a szomszéd Morvaország fajilag és nyehöleg rokon népe, az ugyancsak több ágból szervezdött lach, hanák, harák, dolek stb. maiglan is difiereneiálódó, tájszólásilag is különböz rokonság. Régebben ide
számították az úgynevezett morva tótságot, a
morva valachokat, st nyelvrokonság alapján
még a hazai tótságot is. Az újabb kutatások
kideríterték, hogy a morva, tót és valach nép újkori telepes, nem autochton a mai területen, a
látszólagos nyeivrokonság pedig tévedés, mert a
tótság (1. o.) a délszlávok ágához tartozik. Vallás
szerint a C. valamint a morvák is, csekély kivétellel róm. katolikusok, részben evangélikusok.
A politikai msszofll irány hatása alatt az orosz
ortodoxia is terjedni kezdett, de újabban ez is
megakadt. A uép alapjában véve ós hajlamai
szerint földmívelö, de az ersen terjesztett gyáril)ar folytán már kimozdult konzervatizmusából
s eUírasztja a szomszéd országokat. Etnográfiai
tekintetben a cseh nép még si területén is meglehetsen színtelen. Viseletét, szokásait, építkezését régen elhagyta, gazdasági java érdekében
modernizálódott. A legtöbb si nyom a Hana mellékén maradt. Itt-ott még látszik a cseh modorúvá alakított falazott alapú, gerendás vázú, magas fedel, bár alapjában frank típusú ház. Cseh
nemzeti viselet
a múltban sem alakiüt ki.
Ezzel szemben bizonyos, hogy a C. korán fejlett
nemzeti önérzete és tudatos ragaszkodásuk nyel\'ükhöz sok kincset rzött meg számukra s ez
alapon sikerült az 1895-iki néprajzi kiállítás számára sok hagyományt rekonstruálni, régi szokásokat, játékokat feleleveníteni. Az etnográfia
iránt való érdekldés elég korán (1793-ban)

egy 230 km. hosszan, és vízválasztó a Duna és
Moldva vizei között. A neumMkti sülyedés két
darabra bontja az B.-i rész (csehül Cesky Les,
bajor neve OherpfalzerWaM) szeUden lejt a medence felé, mlg az attól elfordított oldala meredek. Legmagasabb (súesa a Cserkov 1039 m. A
neumarkti süly édestl D.-re sokkal magasabbra
emelkedik (cseh neve Sumava). Középs gerince,
a Künisehes Gebtr^ a Seewand csúcsban 1343
m-t ér el. Bajor földön emelkedik az 1457 m
magas Arber és az 142 m. magas Rachel csúcs.
Keleti lábánál folyik el a Moldva, amelyen túl
egyetlen összefügg h^ysor sincs többé. Az
közepes magasságú
egész hegység 600—1000
platóhoz hasonlít, amelybl aUg emelkednek ki
az serdvel bontott csúcsok. Hágói közöl emlía Tausi hágó, amelyen át vasút
tésre méltók
köti össze Pilsen és Furth városokat (500 m);
hasonlókéx)en a pilsen-eisenstetni vasút követi
az Eisenstein hágót (922 m), valamint a budweis— st.-valentini vasút is a Kersehanmi hágón
vezet át. Folyóvizei közül nagyobbak Csehország
fell a Moldva, a Motavával és Berannnal, a másik oldalon a Waldnab és a Regen. Sok kis tava
szép fekvéséért látogatott, köztük híres a 90 m.
mély, 16 ha terület Schwarzer See (1185 m. a
tenger színe fölött). Klímáját jellemzi a sok csapadék és szubalpinus hmérséklet, amely enyhébb a bajor, mint a cseh oldalon. Növényzete
egyhangú és fajokban nagyon szegény. Helyenkint még serdket is találni. Erdei fái a feny,
tölgy és bükk, néha 150 éves példányokban. Az
irtásokon rengeteg földi szeder, málna és eper
terem. Terményei a kender, len, rozs, bui^nya
és néhol gjümöles. Lakossága el^gé ritka, de
életrevaló, egyszer, szokásaihoz és hagyományaihoz ragaszkodó nép. A cseheket ós bajorokat

mert gyjteményeket, muzeumokat

Csehfalva (azeltt Ahlián), kisk. Temes vm.
fehértemplomi j.-ban, (1910) 196 magyar és egyéb
nyelv lak. u. p. és u. t. Karasjeszenö.

:

m^

jelentkezett,

szerveztek, melyek anyagát á prágai kiállításon
mutatták be. Jelenig a néprajz szolgálatában
mködik a Cesk^ Ldd (XX. évfolyam), a csehszláv néprajzi társaság, az elbb Náradopisny

.

:

m

:

elválasztó vonal Praehatic, Winterbei^, Bei^reichenstein, Neuem és Neugedein városokon
vonul át. Ffo^alkozásuk az állattenyésztés ós
az erdgazdaság, emellett virágzó a faipar és

az üveggyártás is.
Cseherds (azeltt Sumicza), kisk. KrassóSzörény vm. bozovicsi j.-ban, (1910) 427 oláh lak.
u. p. és u. t. Nérahalmos.
Csehétfalva, kisk. Udvarhely vm. székelyke:

resztúri j.-ban, (1910) 432 magyar lak.
bátfalva, u. t. Székelykeresztúr.

:

u. p.

Ko-

:

:

Cseh garas. l. Prágai garas.
Cseh gránát (pyrop), sötét jáointpiros v. vérmegje- vörös gránátszemek, melyeknek apraját a gyógy-

Sbomik. jelenig Veknik cím alatt
len másik folyóirat (XV. évfolyam), a brünni, szertárakban tárázásra használják, a nagyobbakat
olmützi stb. vidéki muzeumok idszakos kiad- pedig csiszolva melltükben, fülbevalókban, karványai. A C. néprajzi viszonyairól
tájékozást perecekben aranyba vagy ezüstbe foglal ják,avagy
nyújt a prágai cseh-szláv néprajzi társaság em- mint gránátgyöngj'öket nyakékké fzik fel. A
lékkönyve (Praha 1895). V. ö. Vlach, Die Cecho- mineralógus pirop-nak. (pyropos a. m. tttzeeslaven (Teschen 1883) Zemrich, Sprachgrenze szemü), az ékszerész C.-nak nevezi ket, mert
in Böhmen (Braunschweig 1902). Általános tájé- Csehországban találják. Fképen magnéziumkoztató az Osztrák-Magyar Monarchia V. kötete. alumininm gránát. Ide tartozik a Dél-Afrika gjéCeeh erd, a cseh masszi\-umhoz tartozó tós, mántbányáiból származó Cap-rubin is.
ersen lekopott erds hátság Bajor- és CsehorCseh gyémánt, nem egyéb, mint gyémánt fország határán. A Pichtel-hegységtl a fels-ausz- mára megmunkált, nálunk is eléggé ismert hegyi
triai Duna-völgyig húzódik DK.-i irányban, mint- kristály, vagyfe kvarc.

b

;

'

Cseh hadjárat
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Cseh ha^jáxat (1304-ben). I. Károly Róbert Morvaország, Szilézia és Luzácia (Lausitz). Ez
hozzá szító magyar furak 1304. az osz- utóbbi melléktartományokat az 1478 dec. 7-iki oltrák hercegekkel egyetemben hadat indítottak mützi béke értelmében Hunyadi Mátyás királyunk
ós a

ellen. A hadjárat fcélja volt a
visszaszerzése és a cseh királytól ez év június havában Magyarországon, kivált
Esztergomban okozott károk megtorlása. Az egész
háború néhány kisebb morvaországi ersség (Nikolsburg, Joslovitz) elfoglalására szorítkozott és
Kuttenberg sikertelen ostroma után okt. 27. véget ért. V. ö. Fór A., Csák Máté 54—60 1. A megelzleg Magyarország ós II. Ottokár cseh király
között lefolyt négy cseh háború történetét 1.
Csehország és Ottokár (II.).
Cseh hegytaraj, 1. Adler v. Erlitz-hegység,

Vencel cseh király

magyar korona

995 m. közepes magasságú hegylánc a Szudéták
rendszerében, Csehország és a Glatzi grófság
határán; az Brlitz vagyis Wilde- Adler völgye
választja el a Habelschwerdti-hegységtl, amelylyel egyközüen halad. Legmagasabb csúcsa a
Deschnayi-kúp (1114 m.).
2. C, az Óriáshegység déli vonulata.
Cseh hitvallás, 1. Husziták.
Csehi, kisk. Bihar vm. központi j.-ban, most
Váradcsehi (1. o.).
2. C, kisk. Nyitra vm.-ben,

—

—

most Nyitracsehi

(1.

o.).

—
—

3.

C,

kisk.

Vas vm.

vasvári j.-ban, (i9io) 737 magyar lak. u. p. Csehimindszont, u. t. Baltavár.
4. C, kisk. Zala vm.
;

—

nyerte Ulászló cseh királytól de Mátyás halála
után veszendbe mentek, anélkül, hogy a csehek
az ezen esetre kikötött 400,000 aranyat megfizették volna. 1527-ben a C. választás útján a Habsburgokra, I. Ferdinánd királyra szállottak.
;

Cseh kvarc (ásv.), nem egyéb mint citrin (1. o.).
Csehlaka (azeltt: Csehovecz), kisk. Zala vm.
perlaki j.-ban, (1910) 830 horvát lak.
u. p. Murakü'ály, u. t. Perlak.
Cseh-morva testvérek, a huszita mozgalomból (lásd Husziták) keletkezett felekezet, melynek alapítói Chelcicky Péter földbirtokos és
Gergely testvér voltak. Követiket a kormány
1461-tl kezdve, mint úgyvélt háborltókat üldözte, s ez az üldözés még szigorabbá lett, mikor
14'67. teljesen elszakadtak a r. kat. egyháztól.
;

Erdkben, gödrökben húzták meg magukat, amiért «gödörlakóknak» csúfolták ket. Saijátságaik
inkább etikai, mint dogmatikai téren mutatkoznak. Mint ((Krisztus törvényének testvérei* szorosan a hegyi prédikáció tanaihoz alkalmazkodtak, s a hozzájuk tartozóknak megtiltották az

esküt, a katonáskodást, az állami hivatalok elfogadását. Mint a valdensek, kiknek maradékai
közéjük olvadtak, szigorú egyházi fegyelmük
útján erkölcsileg tiszta és bensleges, de nagyon
korlátolt látkörú életnézletek birtokába jutottak. 1570-ben a sendomiri zsiuaton a reformátu-

most Kiscsehi (1. o.)
5. C, kisk.
Zala vm. sümegi j.-ban, most Sümegcsehi (1. o.).
Csehimindszent, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban,
sokkal és lutheránusokkal egyesülvén, ezek közé
(1910) 910 magyar lak.; postahiv., u. t. Balta vár.
beolvadtak. De Zinzendorf gr. (1. 0.) még egyszer
Cseh irodalom, 1. Cseh nyelv és irodalom.
Cseh kiegyezés. 1890 óta valamennyi osztrák felújította gyülekezeti életüket. V. ö. Lochner,
kabinet azon fáradozott, hogy a Csehország cseh Entstehung der Brüdergemeinde in Bölmien und
és németajkú lakói között dúló nemzetiségi Máhren (Nürnberg 1832); Gindely, Geschichte
gytüölségben gyökeredz ellentéteket, melyek der böhm. Brüder(Prag 1857-58,2 köt.); GollyGenemcsak anyagi, hanem kulturális téren is schichte der böhm. Brüder (u. 0. 1878—82, 2 köt.).
észlelhetk és melyek nemcsak Csehországra,
Cseh nyelv és irodalom. A cseh nyelv a nyuhanem egész Ausztriára nézve káros hatásúak, gati szláv nyelvcsoporthoz tartozik, amely csoorvosolja. Az els kiegyezési javaslatot a Taaffe- port még a lauzici szerb (röviden «szorb») meg
kormány által 1890 jan.-ban összehívott bizott- a lengyel nyelvet is magában foglalja. A cseh
ság dolgozta ki, melyben a németek, ócsehek nyelv legjellemzbb vonása a palatális mássalés a német és cseh nagybirtokosok bizalmi fér- hangzókra következ a és u hangnak e illetleg
flai foglaltak helyet. B kiegyezés némely pontját,
^-vé való változása duse «lélek»
tót (és morva)
mint a csehországi közoktatásügyi és földmívelés- du^a, accus. duM
tót (és morva) dv^n
mec
tigyi tanács kettéválasztását a kormány tényleg «kard», gen. mece, dat. mea
tót mec m^ca
életbeléptette, de a legfontosabb határozatok, így mecu, CB. cesf, t. cast' «tisztelet,
becsület»,
a kerületek nyelvi szempontból való közigazga- cs. lid, t. Vud «nép» stb. A cseh nyelvben a
tási elkülönítése az ifjú-csehek ellenállásán az hosszú hangzókat úgy jelölik mint a magyarban,
1892-iki tartománygyülésen hajótörést szenve- azonban a hosszú {i-%, ha eredeti o-ból lett, w-vaí
dett. A kiegyezési kísérleteket azóta a mai napig írják huh gen. haha «isten». t, d, n, í és é eltt
egyre ismételték. Az utolsó alkudozásokat Lob- jésítve ejtendk úgy mint a m. ty, gy, ny ticho
kovitz herceg helytartó vezette. Azután az új <'C8endesen», tíz «nehézsóg», divadlo «színház»,
Gautsch-kabinet fogott (1911 szén) Thun gr. dílo «tett, m», délati «tenni», nic «semmi)),
helytartó közremködésével a kérdés megoldá- níze ((alacsonyabban)) némy ((néma», más mássához, mely a Gautschot követ Stürgkh-kor- salhangzók után é körülbelül /e-nek ejtend:
mánynak is nehéz feladata. V. ö. Menger, Der pót «öt)) y úgy hangzik mint az i, de sohasem
böhm. Ausgleich (Stuttgart 1891) Fischel, Ma- jésíti az eltte álló t, d, n-t ty ((te» dymník «kéterialien zur Sprachenfrage in Österreich (Brünn móny, nyní (ejtsd: ninyi) «most». Más esetekben a
ty, gy, ny hangot t, d', n jellel írják, pl. kost'
1 902) Baernreither, Zur böhm. Frage(Wien 191 1).
letenyei j.-ban,

=
=

:

=

;

:

:

;

:

;

;

(ejtsd: koszty), ((C80nt», de gen. kosti (ejtsd: kosztyí)
Cseh kompaktátumok, 1. Kompaktátum.
CB, s
8 {s
rzs (gyen8z\), é
zs, r
Cseh korona országai, másként Szent Ven- c
képzett r-rel), zöngétlen mássalhangzó
cel koronájának országai alatt tágabb érte- gén
lemben mindazon országokat értik, melyek va- után rs. A hangsúly úgy, mint a magyarban,
lamikor Csehországhoz tartoztak, els sorban az els szótagra esik. Az els tudományos
:

=

=

=

=

=
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cseh nyelvtant Dobrovsk^ írta (1792, 2. kiad.
1818), a legjobb nyelvtanokat Gebauer, egy rövidebb tankönyvet Mluvnice ceská (2 köt. 1890)
:

és egy nagy tudományos nyelvtant, amelybl
eddig az I. és a in. kötet, a hangtan ós az alaktan jelent meg. Gyakorlati nyelvtant írt egyebek közt Masarik: Böhm. Schulgrammatik (6.
kiad. Prága 1902) és Kunz : Die böhmisehe

Sprache

kiad. Wien 1906). Nyehtörténeti
Jungmann (1835—39, 5. köt.) és Ge-

(7.

szótárt írt

bauer (1902 kk.) Kott nagy 7 kötetes szótára gazdag, de rendszertelen. Gyakorlati szótárakat írtak egyebek közt Bank, Taschenwörterb.der böhraischen u. deutsehen Sprache (6. kiad. Prága
1895) és Kunz, Böhm.-deutsches u. d.-böhm. Wörterbuch (10. kiad. Berlin 1901). A morva nyelvjárásokat tárgyalja Bartos Dialektologie moravská (I. Brünn 1886, II. u. o. 1895).
A cseheknél korábban fejldött ki hatalmas
világi irodalom, mint bármely más szláv népnél
és a fehérhegyi csata után kezdd nagy hanyatlásáig a cseh irodalmat az els hely illette meg
a szláv irodalmak közt.
I.
régi cseh irodalom. A nemzeti nyelven
szóló irodalom a XIU. sz. második felében indul
;

-
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XVn.

sz. legkiválóbb trói, ú. m. Blahoszlav, Zserotmi Károly, Comenius). Új eszméket szolgáltat
az irodalomnak a humanizmus is, amelynek kiváló cseh képviseli Lobkovic Bohuszlav (1460—
1512) és Vsehrd Viktorin (1460— 1520). így keletkezett az 1527— 1620-ig tartó korszak, amelyet
irodalmi termékenysége ós a nyelv klasszikus kiképzése miatt gyakran «arany korszak)) -nak neveznek. A cseh testvérek legkiválóbb írója a fölvilágosodott Blahoszlav János (1523—71), aki
görögbl lefordította az új -szövetséget és azzal
az egész biblia mintaszer fordításához (a híres

Kralid Ublia, 1579—93)

lökést adott.

Az írók

hosszú sora adja magát a történetírásra, köztük
Hájek Vencel,akinek «cseh krónikája)) népkönywó
lett és Veleszlavin Ádám (1545—99), akinek stílusa és nyelve hosszú ideig mintául szolgáltak.
Gazdag e kor földrajzi mvekben is, de különösen jogi és társadalomtudományi mvekben
(Vsehrd Viktorin, Cimburki Tovacovsky Ctibor,
Zserotini Károly). A költészetet is szorgalmasan
ápolták (ügyes versköltö volt a humanista Lobkovic Bohuszlav), de inkább csak egyházi és vallásos dalokban, jelentsége semmikép sem vetekedhetik a prózairodalommal.
meg, még pedig a latin egyházi irodalom hatása
III. Az irodalom hanyatlása. A fehérhegyi
alatt (az állítólag régibb grünbergi és königin- csata (1620) után a legkiválóbb írók és tudósok
hofi töredékek hamisítványok), cseh papok lefor- kivándoroltak, a cseh köny%'eket tömegestl megdítják a szentírás egyes részeit, egyházi dalo- semmisítették, n. József alatt a cseh nyelv még
kat költ-enek, írnak bibliai történeteket, legen- a népiskolából is kiszorult. Csak az egy Comenius
dákat, oktató költeményeket s e mködés köz- Amos (1592— 1670), a modem pedagógia megalaben fejlesztik a népies költi nyelvet és verse- pítója, lobogtaijja fönnen a számkivetésben is a
lést is. A keresztény nyugattal, ktilönösen Német- cseh irodalom fáklyáját.
országgal való érintkezés útján nemsokára beIV. Az újkor. A XVni. sz. végéig tartó rettehatol a középkor romantikai költészete is, az netes hanyatlásra következ újraébredésnek tuAlexandreis, Tristan, a Rózsakert, Berni Detre, dományos kutatások egyengették az útját, els
Ern herceg német minta után készült egy no- sorban a lángesz, európai hírnev Dobrovsk^
vella is, a Ikadlecek («A takács»). A lovagkor József kutatásai ezen az alapon épített tovább
letnése után terjed az oktató költemény és a Jungmann József, aki nagy szótárában összedráma, különösen az egyházi dráma, melynek gyjtötte az egész nyelvkineset és terjedelmes
híres terméke a cseh Mastickár («A kencskal- irodalomtörténetében kimutatta a régi cseh iromár»). Az idegen minták utánzása mellett érvé- dalom gazdagságát.. Korszakalkotók a szláv réginyesül az ersen lüktet nemzeti szellem is, így ségek mesterének, Safarik Páhaak munkái is, de
a Dalimil-féle rímes krónikában (a XIV. sz. ele- közvetetlenebb Palacky Ferenc Csehország törjén a legrégibb krónika, a prágai Cosmasé latin ténetérl írt monumentális munkájának a hatása.
nyelven van írva), Pardubici Smil Flaska oktató Ilyen biztos alapon indul meg egy új vkágzó cseh
költeményeiben és a jogi irodalom legrégibb ter- irodalom, amely univerzalitás tekintetében túlmékeiben.
tesz akármelyik más szláv irodalmon. A költécseh reformáció és az aranykor. A cseh szetben az úttörk közé tartoznak Jungmann, a tót
II.
reformációnak, annak a hatalmas szellemi moz- Kollár, azután Celakovsk^, azonkívül megemUgalomnak els kezdetei még IV. Károly (1346— tendök a XIX. sz. els felébl Érben, Tyl, Marék,
1378) uralkodásába esnek a prágai egyetem ala- Chocholousek, Klicpera. Az 1848-ik évvel általápítása (1348), Stítn^ Tamás (1331—1401) ú-atai, nosemberi problémák vonulnak a cseh irodalomba,
amelyek remek cseh nyelven hirdetik az igazi ell járnak Mácha, az els cseh byronista és a szelvallásosságot és erkölcsi tisztaságot és buzgó egy- lemes szatirikus Havlicek, de az új iskola legkiházi szónokok elkészítik Húsz János (1369—1415) válóbb tagjai két költ, Hálek meg Neruda ezekmködését, aki mint cseh író ós a cseh ü-odalmi hez sorakozik sok kiváló író, a költk közül Heynyelv ü-ányítója is maradandó emléket hagyott dnk, a regényírók közül Pfleger-Moravsky, Némmaga után. A huszita mozgalom leverése után cová, Svétlá, Tfebízskj^, Vicék, Schulz, Smilovsk^
sora vész ki az elvetett mag
Húsz leffkiválóbb és a drámaírók köztll Jerábek meg Bozdéch.
tanítványa, Cheléicky Péter (megh. 1460) A hit
Új költgeneráció lép föl a 70-es években,
hálója c. mvében önállóan tovább fejleszti mes- amely közül kimagaslik koncepciói nagyszersétere eszméit. Húsz nyelvi törekvéseit pedig örökbe gével és nyelvének ragyogó gazdagságával egyfogadják a cseh testvérek, akik a XV. sz. végén aránt Vrchlick^. A modem költészet elhírnöke
átv&szik a vezet szerepet a cseh irodalom to- a révedez 25eyer. a legnépszerbb cseh költ
vábbfejlesztésében (közültik támadnak a XVI. és Cech Szvatopluk. Ugyancsak e körhöz tartoznak
:

A

;

;

A

:

;

;

;
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Sládek, Mokry, Quis, Pokorn^, Stasek, Kvapil,
Klástersk^, Kaminsk;^, Heister és mások.
A 80-as években a realizmus hatása alatt külösen a regény és dráma nyernek új lendületet. Ji-

rásek történeti regényeiben nagyszer képeket
a haza történetébl, a népéletböl vett életvázlatokat és elbeszéléseket írnak Rais, Klostermann, Slejhar, Sumln, Nováknó, Mrstlk Alajos,
Holecek stb. Társadalmi és politikai regényeket
írnak Arbes, Simácek, MrStík Vilmos, Svoboda,
Hermann, Laichter, Vikné-Kuntick^ Borbála,
Svobodané, Hladik, Dyk s mások. A prágai nemzeti színház megnyitása (1881) a drámai költészetet is fölvirágoztatta, Vrchlicky és Zeyer mellett
a legtermékenyebb drámaírók Stroupeznick;^,
Preis8né,,a Mrstik testvérek, Sünáeek, Svoboda,
rajzol

h

A

Subert, Stolba, Kvapil, Jirásek, Hilbort, Dyk.
realisztikus és impresszionista költészet legkiválóbb képviseli Machar és Sova.
Irodalom.

A

cseh irodalomtörténettel foglalkozó újabb
régiebbeket 1. Dobrovsky, Jungmann, sembera,
a.) a következk
A. N. Pypin i. V. D.
Spasovic, Istorija slavjanskich literatur II k. (2. kiad. 8zt.Pétervár 1881,
németül Geschichte d. slav. Literaturen
übers. v. T. Pech, Leipzig 1884); Jaroslav VIcek, Dejiny
ceské literatury (Prága 1897 kk., a legjobb, még be nem
fejezett munka) ; V. Flajshans, Pisemnictví ceské slovem
obrazem (Prága 1901) ; J. Jakubec u. A. Nóvák, Geschichte
i
der cech. Literatur (Leipzig 1907). Az újabb cseh irodalomról egy nagy gyjteményes munka jelenik meg 1902 óta
Prágában Laichter kiadásában Literatura ceské 19. století
Kisebb összefoglalást írt újabban Machal, Die osteuropaischen Literaturen u. die slav. Bprachen, Berlin és Leipzig
1908, 176—193 L és Nóvák Ern i.z Egyetemes Irodalomtörténet IV. kötetében.

fömnnkák

(a

Tleítmnk, Jlrecek

:

—

:
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övének hegyeihez. Kevésbbé egységes az ÉK.-i
határhegység, itt a határ a Lausitzi hegységbl
(796 m.) kündulva az Iser -hegység (1126 m.), a
Jeschken-hegység (1013 m.), az Óriás-hegység
(1603) ós a Heuscheuer hegységen (772 m.) át az
Adler-hegységig (1114 m.) halad.
Földtani felépítését tekintve C. ftömegében az
srégi cseh masszívumot alkotja, mely a devon
ideje óta szárazföld maradt. A D.-i, valamint
az országot környez hegyek nagyrészt gránitból,
gneiszbl és spalákból állanak. A paleozos képzd menyek, ú. m. a kambrium-, a szüur- és a devonkori üledékek a Pilsen— Prága közötti medencében vannak és felette gazdagok kövületekben.
Ugyanitt gazdag szén- és érctelepek is vannak.
É.-on a homokk az uralkodó, D.-en a budweisi,
valamtat É.-on az Bger-Falkenau-Teplitz közötti
medencében kiterjedt harmadkori üledékek vannak gazdag barnaszén telepekkel.
A Szudéták lábánál kiterjedt krétakori tenger
üledékeit találjuk. A harmadkorban számos hevulkánok voltak C.-ban is. Az ekkor
lyütt
keletkez bazaltok, fonolitok alkotják a Csehközéphegységet. A régi vulkánosság mai nyomai
a szénsavas gázkiömlések ós ásványvízforrások. C.
leghü'esebb forrásai Karlsbad, Marienbad, Fran-

mköd

:

zensbad, Teplitz-Schönau, Johanuisbad, BiUn,
Giesshübl, Liebwerda, Königswart, Neudorf stb.
Folyóvizei 3 vízgyjthöz tartoznak. A Duna
és az Odera C. összes vizeinek csak 6'60/o-át veszi
fel, a többit az Bibe szállítja az Északi-tengerbe.
Itt ered az Bibe, fbb mellékvizei jobbról a Cidlina, Iser és a Polzen, balról az Aupa Mettau, Adler, Moldva, Bger és a Biela. A Moldva C.-ban
ered és itt is torkoll az Bibébe, amely innen kezdve
hajózható. Mellékvizei a Luschnitz, Sazawa,
Wotawa és Beraun. Nagyobb tavai nincsenek,
:

Csehország (csehül Cechy, latinul Bohemia
l.ennellékelt térképet), kiv&lyséig, egykoron önáUó,
most az osztrák birodalmi tanácsban képviselt
koronatartományok és országok egyike, területe említend müvize a Schwarzenberg-esatorna
51,948 km^. Határai ÉNy.-on Szászország, ÉK.-en (hossza 57-8 km.).
Porosz-Szílézia, DK.-en Morvaország és AlsóÉghajlata a medencének meglehetsen egyenAusztria, D.-en Fels-Ausztria és DNy.-on Bajor- letes és csak a magas hegyvidéken uralkodik zord
ország. Kiterjedésére és népességére az osztrák klíma. Évi közepes hmérséklete: Budwoisban
tartományok között második helyen áll (egyedül 8-0», Táborban 7-2", Pilsenben 8-5«, Prágában
Galícia elzi meg).
8-80, Csaszlauban 81", Josefstadtban 7-90 és BoHegy- és vízrajza. C. három oldalt természe- denbachban 8-6°. Legmelegebb az ország közepe,
tes határokkal védett hegyes-völgyes fensík. A s szélei felé az emelked magassággal sülyed a
medence vizeit a Moldva és az Bibe gyjti össze hmérséklet. A csapadéknál ez fordítva van, míg
és vezeti ki É.-on az érchegység egy keskeny a Cseh-erd 1500 mm., addig Prága 420 mm. és
kijárásán. Hellyel-közzel 1000 méter magas- az Érchegység 1200 mm. átlagos évi csapadékot
sá!gra emelked hegyei és csoportos magasla- mutat fel. Az Bger vidékén 400 mm. alatt van.
tai közt a Kubany 1362 m., a Planski-erd
Növényvilága a hercyni-balti ílórához tartozik
1080 m. Kelet felé a budweis— wittengaui sík- és csak D.-en egyezik a szubalpin osztrák flóráságra ereszkedik le a hegység, majd újból fel- val, a bels dombvidéken a pannóniai flóra a túlemelkedik a Cseh-Morva dombvidékre (600—800 nyomó.
m.). C. középs vidékein a Beraun és a Moldva
Állatvilága egyezik a középeurópai egyéb viközött emelkedik a Brdy-erd (817 m.). Az ország dékekével. Elvétve akad medve és farkas, a borz
Ny.-i határa az Érchegység (1244 m.), mely K.-en is fogy, mert ezeket ersen irtották, a róka, vala:

:

a nollendorfl szorosban végzdik és az Blbehomokkvonulatban folytatódik, míg Ny.-on a
Fichtel-hegységben, melyet C.-gal a walsasseni
fensík köt össze. C. két fhegyrondszerén belül a
Karlsbadi és a Teplitzi hegység, valamint a Császár-erd köti össze az Érchegységet a D.-i fensíkkal. A Duppai hegység bazaltlapjai, valamint
a saazi síkság által elválasztott Cseh-középhegység K. fell csatlakozik az Érchegység bels

mint a vidra gyakori. Szarvas kevés, de z, fajd
és fogoly sok van a ragadozó madarak között a
kesely és a sas nem ritkák. A csúszó-mászó álla;

tok világa is gazdag, halállománya a hatalmas
gyáripar miatt a szennyezett vizekben kisebbedett, de a patakokban gyakori a lazac, pisztráng
és a tok.

Terményei, C. 97%-a termföld, ebbl 50»/o
szántóföld, 110/0 rét és kert, 5Vo legel és 290/0

;

—
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Terméseredménye 1910 búza 3-9, rozs és 1084 táviróhivatala van. Prágában van tzsde
árpa öl, zab 7, knkorica 0-4 millió q, hüvelyes is. Van azonkí\ül az országban 17 bank, 232
termett 615,515 hl., repce 94,325, mák 45,325, len- takarékpénztár s a kezelt értékek összege megmag 46,637, lenfonál 74,579, burgonya 24.049,060, haladja a 215 milliárd koronát.
Népesség. C.-ban a harmincéves háború idejécukorrépa 43 mUlió, répa 92 millió, káposzta 2-4
millió, lóhere 142 millió, széna 172 millió, komló ben csak kb. 800,000 ember lakott, 1772. már 2Vs
122,550 (1900-ban 72,010) q. Bortermése 4512 hl. miUió, 1890-ben 5-8 millió és 1910-ben 6.774.-309
és gyümölcs több mint 65 millió q. Állatállo- volt a lélekszám. A népszaporodás rohamos, mert
erdótalaj.

:

9-3,

mánya

1900-ban

:

239,564

1),

2.258,338 szarvas-

marha, 228.307 birka, 688,822 sertés és 316,834
kecske. Méhészete és házi szárnyas állattenyésztése is igen nagy jelentség. Az erdterület IV^
millió ha., túlnyomó részben tlevel és az erdk
évi hozama 3Ví millió köbméter. A vadászat is
tekintélyes gazdasági hasznot hajt, 1907-ben
747,810' haszonvadat és 927,649 drb szárnyast,
továbbá 59,708 ragadozót és 191,253 kártékony
szárnyast ejtettek el.

Bányászata az ország gazdag ásványvilága
miatt igen magas fokon áll és só kivételével a
bányászat legtöbb ágát zik. 1910-ben az összes
bánya- és kohótermékek értéke 161.913,292 K volt,
ami Ausztria össztermelésének 51"3*>,o-át teszi.
Arany 179 kg.,^ezüst 47,786 kg., ólom 39,876 kg.
cink,
termeltetett, továbbá nagy mennjriségben
antimon, uránszurokérc (rádiumpreparátum céljaira), vitriol, timsó, grafit, ásványi festékek,
porcellánföld, agyag, féldrágakövek (cseh gránát).
Legfontosabb bányaterméke azonban a szén;
42.328,230 mmázsa kszenet (Kladnó,
1 9()6-ban
Buschtehrad, Pilsen és Radnitz bányáiból) és
208.505,360 métermázsa barnaszenet bányásztak
:

:

(Brtix, TepUtz).

Ipari tekintetben Európa els országai között foglal helyet. 1902-ben 468,473 ipartelepén
1.346,018 mimkást foglalkoztattak s a felhasznált

erszükséglet meghaladta az 550 ezer lóert
50-nél több munkással 2412 vállalat dolgoztatott,
lOÖÖ-nél többel 33. A vállalatok számát tekintve,
a ruházati ipar 58,659, az élelmezési 35,496, a
fémipar 28,381, a faipar 20,249, a k-, föld-,
agyag- és üvegipar 9990, a szöv-fonóipar 8276
telepet foglalkoztatott. Nürnbergi cikkeket, játékés dísztárgyakat 98,159 vállalat állított el.
lOO-nál több munkást foglalkoztató nagyüzemek
közül jelentsebbek a szöv-fonógyárak (458), a
vas- ós gépgyárak (148), vas- és ércolvasztók

még

az utolsó évtizedben is 7"2'*/o-a volt az össznépességnek. A népsrség 1900-ban 134 lélek
egy km*-re. NépmozgaLma szerint 1907-ben 1000
élve születés
lélekre esett 78 esketés, 302
és 209 haláleset, míg 1000 születés között
1214 volt törvénytelen és 30'3 született halva.
1900-ban 7415 községe és 12.846 helysége volt
826,817házzalésl.547,0311akással: Népességének
62'70/o-a cseh és 37-37o-a német, utóbbiak fleg
Ny.-on és É.-on laknak. Vallási tekmtetben 9670
r.'kat., 2-3»/o protestáns és l-ö^/o izr. Az oktatás
ügye igen magas fokon áll (az 1908. évi adatok
szerint) 6097 elemi és polgári iskola (3563 cseh
és 2534 német) 28,793 tanervel, 1.154,334 tankötelessel. Gimnázium és reálgtmnáziimi 65, reáliskola 42, tanítóképezde 18 és tanltónképezde
12 volt. Fiskolája Prágában két egyetem (cseh
és német), két megyetem (cseh és német, l.lVágw).
Szakiskolái bányászati fiskola (Pfibram), festöakadémia(Prága), 3 teológiai intézet, 5 gazdasági,
2 erdészeti iskola, 56 földmlvesiskola, 113 kereskedelmi, 560 ipari, 2 bányászati, 1 bábaképz.
270 zene és 134 ni foglalkoztató és 130 nevelintézet. Van cseh nemzeti múzeuma, tudományos, irodalmi és mvészeti akadémiája. A hírlapirodalom 1909-ben 1196 lapból áUott, közöttük
30 napilap. Egyesület 23.994 volt az országban,
kórház 166, tébolyda 6, jótékonysági és ember:

:

:

baráti intézet 60 és 518 menház.
Alkotmánya és közigazgatása. C.-nak tartománygylése van, aimak tagjai az érsek, a 3
püspök, a két egyetem rektora, a hitbizomáuyok
16, a nagybirtokosok 54, a fváros 10, a kereskedelmi ós iparkamarák 15, a városok és iparihelyek 62, a községek és falvak 79 választott képviselje, összesen 242 tag, kik köziU a választottak
6 éves megbízással bírnak. A tartománygylés
:

elnökét a császár nevezi ki. A birodalmi tanácsba
82 tagot küldenek. A tartománjTiak két önálló
törvényhatósági városa van, ú. m. Prága és Reichenberg, valamint 102 ker. kapitánysága. Legfbb közig, hatósága a helytartótanács, élén a
helytartóval. A ker. kapitányságok élén a kinevezett ker. kapitányok állanak. A helytartó egyúttal a pénzügyi hatóság és a tartományi iskola-

üveghuták és porcellángyárak (150), tov.
az élelmezési és élvezeti cikkeket elállító gyárak
(48). C. legrégibb ipara, az üveg- és porcellánipar,
már a XIII. sz. óta virágzik. Legnagyobb vállalatok Karlsbad, Budweis és Bleistadt környékén
vannak. A textilipar középpontja Rumburg és
Prága, továbbá Reichenberg és Aussig ugyanitt tanács elnöke. A helytartótanács mellé tanácsvannak a legnagyobb vas- és gépgyárak, továbbá adó hatóságként van az egészségügyi tanács
cukorgyárak. Csipke, hangszer, játékszer, szabna- rendelve. A két külön törv. hat. joggal felruháfonatok stb. gyártása is igen fejlett. Élelmiszerek zott városban a közig, teendket a választott váközül cukrot 1907— 8-ban 126 gyárban 58 millió rosi tanács végzi, a rendrigazgatóságokra bízott
q-t állítottak el, 579 sörfözben 10 millió hl. bizonyos dolgok kivételével. Igazságszolgáltatás
sört fztek, szeszt 270 helyen égettek (479,305 céljából van 1 orsz. ftörvényszék (Prága), 15
hl), dohánygyára 7 van és 5 kereskedelmi és ipar- ker. törvényszék és 222 járásbíróság. A pénzügyi
kamara szolgálja mindezek érdekeit.
igazgatást az orsz. pénzügjigazgatóság (Prága),
A kereskedelem középpontja Prága. A nagy a 10 ker. pénzügyi hatóság, 90 adóügyi hatóság
árúforgalmat 6654 km. vasúti vonalon bonyolít- 93 vámhivatal ós 215 adóhivatal teljesíti. Katoják le, országútjai 32,387 km. hosszúak. Viziútja nai tekintetben 16 hadki^észít parancsnok1171 km. (Élbe, Moldva és Belang), 1703 posta- ságra van beosztva. C. címere koronázott, nyel(162),

;

;;

—
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volt. Az els fejedelmi család, a Premiszlida dinasztia a legendás Krok leányától, Libusától és pór eredet férjétl, Pfemysl-töl származott. A 874. keresztény hitre tért Borivoj
fia, J. Spythinyev 912 körül az ország törzseit
egy fejedelemséggé egj'esítette. A trónon öccse,
Vratiszláv (Ulászló), a regeszer Drahomira
férje követte. Ennek fiát, Szt. Vencelt (1. o.), a
kereszténység buzgó pártfogóját, I. Henrik király 929. a német fenhatóság elismerésére kényszerítette. Vencel a pogány csehek összeesküvésének esett áldozatul (935). Öccse, I. Boleszláv
950-ben újra kénytelen volt Németország fenhatóságát elismerni; fla, II. Boleszláv Morvaországra, Sziléziára és nyugati Galíciára is kiterjesztette uralmát. Az
idejében függetlení
tette II. Ottó német császár C.-ot a regensburgi
egyházmegyétl és a cseh prágai püspökséget
alapította (973). III. Boleszláv herceg alatt azonban Boleszláv Chrobry lengyel kiráíy 1003. Cnak nagyobb részét hatalmába kerítette, de 1004.
az ismét felszabadult s a ü. Henrik császártól kijelölt Jaromir herceg lett fejedelme. Jaromir

vétöltö 2 farkú ezüst oroszlán, vörös mezben,
az ország színei vörös és fehér, a védszentje Nepomuki Szt. János és Szt. Vencel.
Irodalom. Soinmer, Das Kgr. Böhmen stat.-topogr. darg'e-

meneti

Langhans, Das Königreich BöhOrtsrepertorium für das Kgr. Böhmen,
u. o. 1889
92
Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und
Spezial-Ortsrepertorium
Bild XIV. köt., Wien 1894 96
von Böhmen (Statist. Zentral-Komm.), u. o. 1898; Langhans, Die deutsch-tschechiche Sprachgrenze in Nordböhmen
(Peterm. Mitteil. 1899, IV.) Suess P. E., Ban und Bild der
Böhmischen Masse, u. o. 1893 Gemeindelexikon von Böhmen (Statist. Zentral.-Komm,), u. o. 1904 Rauchberg, Der
nationale Besitzstand in Böhmen, Leipzig 1905, 3 köt.
SeidI, Landwirtschaftsrecht und Landwirtschaftspflege in
'Böhmen, Prag 1904 05 Bachmann, Oeschichte Böhmens,
Przedak, Oeschichte deg deutschen
Gotha 1905, 2 köt.
GeoloZeitschriftenwesens in Böhmen, Innsbruck 1904
gische Übersichtskarte von Böhmen, Máhren und Öchlesien
Reisehandbuch
für
das
Rionac,
1,300.000, Olmütz 1907
Kgr. Böhmen, Stuttgart 1886.
stellt,

16 köt.,

1833-49

men, Wien 1881

;

—

;

Prag 1907; Katzer, Qeologie von Böhmen,

—

;

;

;

;

;

—

;

;

;

;

Története,

Bojohemum

nevét a kelta származású bojok-tól vette, akiket onnan Krisztus születése idején a germán markomannok szorítottak
ki (v. ö. Martod). A VI. sz.-ban ez utóbbiak BajorC. eredeti
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A

ker. kapitányság

neve

Népesség Terttlete|
1910-ben

Prága
._
Beichenberg
Asch

- 224.721

Aussig
Beneschau

-

Bischofteinitz

Blatna

Böhm.-Brod „.
Böhm.-Lelpa
Brandels an der Elbe

Braonau
Brüx ._
Budweis

...

Caslau
Chotebof

...

Chrudim
Dauba

...

Deutsch-Brod
Deutsch-Gabel

...

Dux
Eger
Palkenau
Priedland
Gablonz anderNeisze
Oraslitz

...

...

Hohenelbe

...

...

Hohenmauth
Hofovic

Humpoletz
Jlcin

...
-.

Jungbunzlau

Kaaden
Kamenitz anderLinde
Kaplitz

Karlsbad

36.372
44.900
117.586
68.602
49.211
47.566
48.226
73.524
41.928
56.642
101.729
121.180
65.094
46.780
94.701
25.409
50.416
31.496
84.392
70.329
95.870
50.684
99.079
39.193
45.490
68.209
74.160
28.011
69.155
76.989
42.582
36.156
53.775
78.686

A
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közlgrazg:atásl beosztása.

ker. kapitányság

Népesség Területe
1910-ben km^í-ben

neve

km^-ben

Karolinenthal

6

Kladno

142
356
884
629
681
471
641

Klattau
Kolin

Komotau

...

Königgrátz
Königinhof
Kgl.

Weinberge

Kralowitz,

Krumau
408
1312
015
603
539
706
430
902
394
455
502
401
210
336
360
553
582

819
568

Kuttenberg
Landskron

Laun

Ledetsch ...
Leitmeritz
Leitomischl
.Luditz

,

,

Marienbad
Melnlk
Mies
Moldautein
Mühlhausen
Münchengrátz
Nachod

...

Neubydzow
Neudek
Neuhaus
Neupaka

„.

M
...

Pilgram
Pilsen

617
906
452

_.

.-

Neustadt a.
Pardubitz

Pisek
Plán

.-

...

Podbrad
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_

,

..

...

69.258
80.754
78.445
73.319
75.201
74.205
70.113
182.478
35.043
61.093
64.079
68.719
44.555
49.759
90.567
50.764
28.867
31.896
43.129
73.096
17.027
37.697
38.828
59.392
57.821
36.269
52.283
64.824
49.603
101.811
52.225
157.150
80.399
34.182
82.547

519
286
872
489
504
694
376
845
658
1057
551
472
358
652
628
492
498
413
878
255
609
439
233

A

ker. kapitányság

neve

Policka
Prachatltz
Presznitz
Pfestitz

,

Pfibram
Rakonitz
Raudnitz
Reichenan
Reichenberg
Rokitzan

..

...

„..

..

Saaz
Sanct cíoachimsthal..
Schlan
Schluckenau
Schüttenhofen
Selcan
..
Semil
Senftenberg ...

Smichow
Starkenbach
Strakonltz

...

491

Tábor
Tachan
Taus

.-

711

Teplitz

Tepl

445
786
1183
660
974
474
694

1910-ben

Podersam

Rumburg

_.

.

...

...

Tetschen
Trautenau

..

Turnau
Warnsdorf
Wittingau
Zizkow
Összesen

Népesség Területe

-.

..

43.763
34.869
74.449
31.441
44.533
67.409
50.940
53.629
52.968
93.663
59.687
29.816
49.590
18.670
119.029
57.436
53.147
64.053
63.015
58.774
168.197
49.177
73.980
79.467
43.475
48.686
26.545
102.910
120.444
85..514
48.054
39.848
48.783
102.566
6.774,309

km»-ben
679
320
1094
518
708
647
459.
413
314
711

164
403
766
191
817
745
314
600
489
338
863
979
615
492
575
197
603
516
831
801
238

—

ország felé húzódtak s utánok a pusztulásnak in- öccse, TJdalrik, II. Konrád császártól Morvaorszádult C.-ba szláv törzsek vonultak be, amelyek got kapta hübérül (1029). II. Vratiszláv {1061—
azután csehek közös név alatt egyesültek. Ezeket 1092) IV. Henrik császártól (1106), unokája pedig,
nemsokára a szilaj ayaroA: (1. o.) igázták le, kiknek IL Vladiszláv (1140—74) I. Rtszakállu Frigyes
uralmát a csehek 623. egy Samo nev bevándo- császártól (1158) kapott királyi koronát ós rangot.
rolt frank vezérlete alatt lerázták, de az így 1173—97 között Morvaország újra elvált, C. pemegalapított ország Samo halála után (658) ismét dig hanyatlásnak indult, mígnem I. Premysl
szétmállott. Nagy Károly óta a frankoknak volt Ottokár (1197—1230) a Sváb Fülöp királytól
némi fenhatóságuk a csehek felett. A keresz- (1204) kapott ós II. Frigyes által 1216. megerténységet is Németországból kapták a csehek
sített királyi címet ós rangot ügyesen kihaszCirill és Method szláv apostolok térítése csak át- nálva, hatalmát megersítette.
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Unokája, 11. Ottokár (1253—78) alatt C. hatalmának tetpontjára emelkedett. Ottokár hatalmát a szomszédjaival is éreztette, így hazánkkal is, mely ellen 1252— 75-ig négy háborút indított. Az ö szavára zték el a stájer rendek Ist^'án
1260. véres diamagj'ar herceget országukból
IV.Béla hadain a morvamezei Kroisíenbrunnál. Ezután békét kötött ugyan és Kunigunda hercegnt, IV. Béla unokáját nül vette,
<íe 1270. sógora, V. István ellen újra háborút indított és 1271. az elpusztított Pozsony meg Mosón
vármegyén keresztül Gyrig nyomult. 1278-ban
az új német király, Habsburgi Rudolf, Ottokár
ellen IV. Kun Lászlóval szövetségre lépett, melynek hasznát els izben 1276. látta, midn Ottokárt Bécs kapui eltt hódolatra és az osztrák tartományok és Stiria kiadására kényszeríté. Mi<ión pedig a megaláztatást nehezen
cseh király 1278. a békét fölbontotta, közte és Rudolf között újabb mérkzésre került a sor. Ez alkalommal
Rudolf csak csekély hadat tudott összetoborozni,
míg Ottokár 60,000 cseh-lengyel és részben német sereg élén közelgett a vele rokonszenvez
Bécs felmentésére. Rudolf azonban szerencséjére
Kun László magyar hadával egyesülvén, 1278
aug. 26. Dümkrut mellett a cseh király hadát teljesen megverte, Ottokár maga is életét veszté.
Ottokár kiskorú fia, 11. Vencel megmaradt a cseh
korona birtokában. Ennek fia, III. Vencel, 1306
aug. 4. Olmützben gyilkosságnak esett áldozatául
és vele kihalt a Premysl-család.
Habsburgi Rudolf és Karinthiai Henrik rövid
uralkodása utiin 1310— 1437-ig C. fölött a luxemfciu-gi házból való királyok uralkodtak. János
király (1310-46), VII. Henrik császár fla és m.
Vencel sógora, megszerezte Luzáciát, Égert és Sziléziai, de lemondott Lengyelországról. E kiegyezés
Visegrádon ment végbe (1335), Károly Róbert királyunk udvai'ában, ki mint békebiró egyenlíté ki
János és lengyel Kázmér \iszályait.MiutónVak János Crécy mellett elesett, fla, I. Károly (mint német császár TV. Károly, 1346—78) következett a
trónon. Ez C. felvirágoztatása körül nagy érdemeket szerzett és a prágai (a legels német) egyetem
alapítása által (1348) is maradandó emléket biztosított magának. Megszerezte Fels-Pf alzot és Brandanburgot, Morvaország trónjára pedig János
;

dalt nyert

tr

Henrik
fiának

nev

öccsét ültette (1349),

utbb Brandenburg

jutott.

míg Zsigmond
Erszakos fla,

IV. Vencel (1378—1419) idejében lépett fel Húsz
János (1. 0.) reformátor és ezzel kapcsolatban
megindultak a cseh nemzeti mozgalmak, melyek
1409. a német tanárok és tanulók Prágából való
eltávozását vonták maguk után. Vencel, ki a fpapsággal és saját fnemeseivel is meghasonlott,
egj- ideig fogságot is szenvedett,

1400. pedig a

német koronától is megfosztatott. Öccse, Zsigmond, ki 1387 óta viselte a magyar és 1410 óta
a német koronát, császár létére kötelességének
vallatta az egyházban kitört szakadást orvosolni.

De mivel az e céhra összehívott koustanci reformzsinat Huszt (a Zsigmondtól kapott menlevél
dacára) 1415. elégettette : a dühös csehek Zsigmondot letették s hívein és a kat. papságon rettenetes boszut vettek és azután 1419— 36-ig a szomszéd

államokat

tüzzel-vas-sal

Rémi Nagy Legíhma.

V. ÍM.

pusztították

(1.
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Ziska). Hazánk ÉXy.-i vmegyéi is szenvedtek a
husziták-tói és befészkeld cseh zsebrákoktól.
Rabló hadjárataikkal a csehek
ellen keltették az egész müveit világ gylöletét, st utoljára
a huszita pártok is egymás ellen fordultak, mire
a kimerült nemzet 1433. kibékült Baselban a kai.
egy házzal,mely a kehely használatát megengedte
egyúttal kibékült az ország Zsigmond királlyal.
Ezt veje, II. Albrecht követte a trónon (1437—

m^uk

1439), ki a magyar koronát is birta. Pia, László
(1453—1457) halála után C. nemzeti választó-monarchiává alaktUt át.
Az els nemzeti fejedelem Podiebrád Ch/örffy
volt (1458—71), az eddigi ideiglenes kormányzó,
ki fényes tehetségeivel és nemzeti politikájával sokban hasonlít nagy kortársára, Hunyadi
Mátyás királyimkra, ki leányát, Katalint vette
nül. Azonban Podiebrád a huszita valláshoz szított, amiért a pápák kiátkozták és keresztes hadjáratot hirdettek ellene, melynek végrehajtását a
tehetetlen III. Frigyes császár és a pápa Mátyás

királyra bízták.

A

váltakozó szerencsével folyó

háborúban (1468—78) a kat. cseh, morva és sziléziai rendek Mátyást ugyan cseh királynak választották, de a huszita-csehek Jagelló Llászló
lengyel herceget, Kázmér király fiát ismerték el
Podiebrád utódának. Podiebrád halála után (1471)
még nagyobb elkeseredéssel folyt a hai"c, amenynyiben Kázmér király nemcsak Ulászlót támogatta, hanem másik fia érdekében az elégületlen
magyar rendekkel fogott kezet. Végül azonban
mégis Mátyás gyzött, ki Boroszló eltti táborából
mind a cseh, mind a lengyel király hadát annyira
végveszélybe sodorta,hogy a szövetséges királj'ok
személyesen könyörögtek békéért (Olmützi béke
1478 dec. 7.). E béke értelmében ugyan Ulászló is
használhatta a cseh királyi címet és a tk. Csehország Ulászló birtokában maradt, de a melléktartományok, ú. m. Morva, Szilézia és Luzácia,
Mátyás birtokába jutottak Mátyás halála után
a csehek ezeket az országokat 400 ezer aranyért
visszaválthatták Magyarországtól.
:

;

Jagelló 11. L7ásir/o(Vladiszláv),1471— 1516-ig,
a cseh trónon éppen olyan silány fejedelemnek
bizonyult, mint a magyar trónon. Ó is, fla II.

Lajos (1516—1526)

is

Budán

szókelt és

már

ez

okból is keveset folyt be Csehország sorsára. Miután II. Lajos a mohácsi csatában elesett, a cseh,
éppen úgy, mint a magyar rendek, Lajos sógorát,
a Habsburg-házból származott Ferdinánd fherceget emelték a trónra, miután a rendek kiváltságainak megtartását esküvel fogadta. Midn a
huszita 8 prot. érzelm rendek Ferdinándot és
bátyját, V. Károlyt a schmalkaldi háborúban (1.
0.) támogatni vonakodtak, Ferdinánd az ellenszegülket az 1547-ik « véres országgylésen
kegyetlenül megbüntette, a rendek és az autonóm
városok kiváltságait megnyirbálta s dinasztiája
örökösödési jogát rajok erszakolta. Fia, Miksa
és unokája JJiíáoí/' követték (1564—1608). A türelmes Miksa elismerte az utraquista-lutheránus
rendek valUísszabadságát, mig a türelmetlen Rudolf által kezdeményezett ellenreformáció Csehországban is komoly viszályokat támasztott. Nagy
válság küszöbén a Habsburg-család tagjai végre
Rudolf letételét hattlrozták el (1608). Ennek a ha-

- U —
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tározatnak végrehajtását pedig Mátyás fhercegre bízták, ki is a magyar és osztrák rendek
támogatása mellett Prágába vonult, hol bátyját
lemondásra kényszerítette. A császári címet és a
cseh koronát azonban meghagyta Rudolfnak, aki
a csehek húségét magának biztosítandó, 1609. az
ú. n. felséglevelet adományozta a cseh rendeknek,
melyben ezeknek vallásszabadságát elismerte.
1612-ben történt halála után a már 1611. megkoronázott J/.Jíaíí/ás követte
a trónon (1612—
19), ki alatt részben a vallásüldözés és a felséglevél megszegése, részben pedig a protestáns és
ellenzéki nemesek elnyomása miatt Prága banl618
máj. 23. felkelés tört ki. Martinitz és Slavata
császári helytartót az ablakon át a terembl kidobták, 30 tagú ideiglenes kormányt szerveztek és
hadsereget küldtek a határra, mely Thum Mátyás
alatt a császári hadakat megverte. A legnagyobb
zavar idejében Mátyás meghalt (1619 márc. 20).
A koronának a még 1617. megválasztott 11. Ferdinándra, Mátyásnak a stájer ágból származó
rokonára kellett volna átszállania, de ez egyelre nem foglalhatta el trónját, mert Thum
gróf Bécsben ostrom alá fogta. A dönt pillanatban azonban felment had érkezett Bécsbe,
amidn azután Thum visszavonult és magában
Csehországban folytatta a harcot Buquoy csász.
vezér ellen. A cseh rendek a kálvinhitü V.

t

Frigyes pfalzi választófejedelmet, I. Jakab angol király vejét, emelték a trónra. Egyúttal szövetséget kötöttek Bethlen Gáborral, Erdély fejedelmével (1619 nov.). Idközben a II. Ferdinánd
barátja, Miksa bajor választófejedelem és a katolikus liga pénzén összetoborzott, Tilly és Buquoytól vezérelt zsoldoshad a gyönge és rosszul vezérelt cseh hadat 1620 nov. 8. a Prága mellett emelked Fehér hegyen (a Bethlen Gábortól küldött
segélyhad dacára) megverte és a «téli király»,
vagyis Frigyes uralmának, a protestáns szabadságnak és a cseh alkotmánynak egy csapással
véget vetett (1. Harmincéves háború). A gyztes
Ferdinánd rettenetes bosszút állott a cseh ellenzéken. Vezéreit lefejeztette, jószágaikat elkobozta
és tömegesen eladta. Ez alkalommal vásárolta
össze a mai cseh nemesség egy része, a Liechtena Schwarzenberg-család, Wallenstein
potom áron. Lovas-katonaság fedezete alatt folyt azután Cseh- és Morvaországban a prot. lakosság erszakos megtérítése. Az
alkotmányt megszüntették, a felséglevelet Ferdinánd sajátkezüleg vágta szét. Csehország mint
önálló ország megsznt. További történetére
nézve 1. Osztrák császárság. VI. Károly megszavaztatta 1720. a rendek által a Pragmatica
Sanctiót. VI. Károly halála után (1740) Károly
stein- és

stb. birtokait

Albrecht bajor választófejedelem emelt igényt
Csehországra, francia segéllyel Prágába nyomulván, ott fogadta a rendek hódolatát, de Mária
Terézia a magyarok segélyével az országból
csakhamar kizte hadait. II. József (1780—90)
megszüntette a jobbágyságot.
Az J. Ferenc és a francia köztársaság meg I.
Napóleon között lefolyt hadjáratok nem igen érintették C.-ot. Csak 1830 után keletkezett ellenzéki
áramlat a Mettemich-féle abszolutizmus ellen.
1848-ban C. is ers politikai küzdelmek és véres
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harcok színhelye lett. Csakhogy németek és csehek nem a közös szabadságért, hanem saját külön
nemzeti eljogaikért küzdöttek. Ez a küzdelem
különösen a 60-as években vált élessé, amidn a
cseh képviselk a birodalmi tanácsban elbb mint
autonomisták, majd mint f öderalisták küzdöttek a
Schmerling által tervezett alkotmányos centralizáció ellen, de amikor a birodalmi tanácsban szláv
többséget összehozni nem birtak, 1868. tiltakozással ott hagyták a gylést és 15 évig a cseh

tartományi gylésre szorítkoztak. Vérmes reményeket fztek a f öderalisztikus hajlamú Belcredikormányhoz, mely utóbbi az alkotmányt felfüggesztette, st a cseh koronázásra is reményt nyújtott. De a cseh-németek erélyes ellenállása és az
1866. háború szerencsétlen vége folytán Belcredi
tervei meghiúsultak. Utóda Beust ismét az alkotmányos útra tért s megkötötte Magyarországgal
a kiegyezést. A megcsalódott csehek roppant oppozíciót fejtettek ki
nemcsak a birodalmi, hanem
a tartományi gylést is elhagyták, s Prágában
oly tüntetéseket rendeztek, hogy a kormány kénytelen volt az ostromállapotot kihirdetni. De a
csehek poütikai kilátásai csak a késbbi Potocki
s még inkább a Hohenwart minisztérium alatt
javultak valamelyest. A császárnak cseh királlyá
való koronáztatását azonban Andrássy Gyula gr.
közbelépése folytán nem tudták elérni. Hohenwarttól az Auersperg Adolf-féle alkotmányhü
minisztérium vette át az ügyek vezetését, mire a
csehek kizárólag passzív ellenállásra szorítkoztak. Több évi passzivitás után azonban a cseh
képviselk kény telének voltak az ifjú-csehek unszolásainak engedve, elbb a tartományi gylésen^
(1878), egy évvel késbb pedig a birodalmi tanácsban is megjelenni. A birodalmi tanácsban ezóta
rendesen a lengyelekkel, déli szlávokkal és a
klerikálisokkal a Taalíe-kormány mellett szavaztak, mely szavazatukat az lépésrl-lépésre hono;

rálni volt kénytelen. A csehesítést ezalatt társadalmi úton és a községi életben is ersen folytatták.
A minisztérium által 1888 ápr. 19. kiadott

nyelvi rendelet (Sprach-Verordnung) értelmében
a tisztviselk a tisztán német lakosságú helyeken is kötelesek mindkét nyelvet érteni. A prágai
német egyetemet ketté választották és így külön
cseh egyetemet nyitottak (1882), a nagybirtokosok
kúriáját a csehek javára átalakították síb. Idközben a nemzetiségi áramlat az országban az
ó-csehek fejére ntt, kik a huszita szellem és
radikális i/yíí-cse^A; izgatásai következtében népszerségüket mindjobban elvesztették. A Taaffekormány helyzete egyre kényesebb lett. Kilátásba
helyezték az 1880-iki nyelvi rendelet revízióját
és az eddigi kúriákhoz (nagybirtokossági, városi
és vidéki) még két kúriának, a német és a cseh
választókei'leti képviselk kúriájának felállítását. Azonban a «cseh kiegyezés» életbeléptetése
az ifjú-csehek országos ellenszegülésén hajótörést
szenvedett.
Az 1892 szept. 9- megnyílt cseh tartománygylés a szó legszorosabb értelmében semmit sem
végzett.
Az 1893 májusban egybehívott cseh tartomány gylésen a szenvedélyek még magasabb fokra

;
:
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Jiágtak. Gregr az ifjú-cseh többség nevében kereken követelte a cseh államjog meg^-alósítását,
els sorban pedig a koronázás megtartását. S
midón a kormány Traatenauban német járásbii'óság felállítására terjesztett el javaslatot, az ifjúesehek oly egetver lármát csaptak, hogy az elnök a németek és feudális nagybirtokosok társaságában otthagyta a gylést, melyet a minisztérinm tá^áratiiag feloszlatott. Az udvar és a de-

A cseh kép\iselók mindamellett hadat
üzentek a kabinetnek. Több száz cseh község
pedig 1900 jan. 1. beszüntette saját körében a
hivatalos ténykedést.
E válságos helyzettel szemben Koerber, az
1900 jan. kinevezett új miniszterelnök, újabb kísérletet tett a nemzetiségi kérdés megoldására.
Az tervezete 1 tiszta német, 1 tiszta cseh és 1

legáció többsége többféleképen éreztette az ifjúeseh delegátasokkal neheztelését, de a cseh nép
zöme lelkesedéssel sorakozott zászlójuk köré. A
kormány ismét szigorúsággal, az egyesületi jog
és sajtószabadság felfüggesztésével, az izgatók
elítélésével stb. próbálkozott, de ez csak annál nagyobb reakciót szült. A választásokon az ifjúcseheket is jóval túlhaladó radikális csehek
pártja gyzött ; s a cseh többség a császártól
újra a cseh korona hármas országai számára
azok régi önállóságát, a cseh áUamjog helyreállítását és a Hohenwart idejében kilátásba helyezett koronázást sürgette. Erre a kormány a
tartománygj-lést feloszlatta és Thun helytMtó
helyébe Coudenhove grófot nevezte ki.

ez

A németeket mellz Badeni-kabinet kinevezésével megint a csehek elnyére billent meg a
mérleg. Badeni 1897 ápr. 4. C. és Morvaország
számára két nyelvrendeletet bocsátott ki, melyeknek voltaképen az volt a célja, hogy a csehek
szavazatait a Magyarországgal megújítandó kiegyezés keresztülvitelére magának biztosítsa. E
rendeleteket a németek találták magukra nézve
sérelmesnek és országszerte, különösen a szurouyokkal szét\'ert égeri pártgylésen tüntettek
ellene. Ósszel pedig a birodalmi tanácsban kezdték meg Badeni ellen az obstmkciót, mely ellen
Badeni még rendri hatalommai is védekezett,
amig végre Bécsben foiTadalomszerü tüntetések
történtek, mü-e a császár Badenit elejtette (1897
nov. 28). L. Osztrák császárság.
Prágában ezen egész id alatt egyre folytak a
tüntetések, s több száz német család elmenekült
a foiTongó városból. Csak újabb ostromállapot
után csöndesedtek le ismét a kedélyek és ekkor
azután az új kormány, a GawíscA-kabinet új kiegj'ezés tényével állott el, mely szerint C. közigazgatásilag három nyelvvidékre osztassék a
német, a cseh s a vegyes nyelv C.-ra. De ez a
tery egy pártnak sem kellett. 1899 febr. a csehek
a tartománygyülésen azt hangoztatták, hogy a
cseh korona országai egy oszthatatlan egészet
alkotnak, melyben mind a cseh, mind a német
:

nyelv teljesen egyenl jogú hivatalos nyelvként
használtassék; a németek ellenben most is külön
német és külön cseh kerületek alakítását követelték. Gautsch utda, Ihun Ferenc gróf azzal
igyekezett a cseheket csitítani, hogy emberükre,
Kaizlra V)ízta a pénzügyi tánját, de 'mégsem érte
el célját. A németek a Badeni-féle nyelvrendeletek Visszavonását sürgették, mely esetben viszont
a csehek obstrukeióval fenyegetztek. Az új
kormány, a osemlegeen Clary-kabinet úgy igyekezett segíteni, hogy visszavonta az 1897-iki
(Badeni-féle) nyelvrendeleteket, de ideiglenesen
másokkal pótolta. Ez a fékendszabály sem kellett
a pártoknak, mire a kormány ezeket is vissza-

vonta.

vegyesajkú nyelwidéket különböztetett meg. De
sem elégítette ki a cseheket, kik a birodalmi
gylésen Herold és Kramarz vezérlete alatt a
taktikai obstrukció fegjTereihez nyúltak és a
tárgyalásokat megakasztották.
A kiegyezési tárgyalások idközönként ismét
megújultak, de mindeddig sikertelenüL 190S-ban
Fi^er és Prásek cseh miniszterek lemondása
után (éppen a császár kormánjTa lépésének 60-ik
évfordulója alkalmával) a tüntetk Prága utcáin
az ellenséges Szerbiát éltették és a német üzletek fosztogatására vetemedtek, mire a Beckkabinet dec. 2. ostromállapot kihirdetésével válaszolt. A Beck-kabinet röviddel ezután, 1909 jan.
lemondott. A Bieneríh-kormkny újra értekezletet
tartott a német-cseh megegyezés tárgyában. E

tanácskozások befejeztével a kormány Coudenhove gróf helytartó közremködésével több javaslatot terjesztett a tartománygjTÍlés elé. Többek
közt, hogy C. közigazgatási és törvénykezési tekintetben 20 körre osztassék fel, 6 német, 4 vegyes és 10 cseh körte, a tartománygylés tagjainak száma pedig 242-ról 3.S4-re emeltessék.
Mindez azonban nem vezetett célhoz. 1910 nov.
Bienerth még egy kísérletet tett a kiegyezésre,
de a szláv unió és a lengyelek közös ervel leszavazták. A csehek obstrukciója házfeloszlatásra és új választásokra adott okot, melyben azok a pártok, melyek eddig Bienerthet támogatták, vereséget szenvedtek. Bienerth 1911
jún. 27. lemondott, mire a Gatdsch-, majd az ezt
követ Stürgkh-kabmeXve hárult a cseh kiegyezési tárgyalás folytatása. Az 191 1-iki birodalmi
választásokban acsehországinémetekió.acsehek
összesen 82 mandátumot szereztek. A morvaországi cseh képviselkkel és a cseh agráriusokkal és szocialistákkal együtt a csehek 107 szavazattal rendelkeznek a Reichsratban. L.
Osztrák császárság.
A csehek viszonya Magyarországhoz sem
mondható a közelmúltban barátságosnak. 1896
máj. Prágában Csth-tót Egység néven politikusok, írók és tudósok vezetése alatt egyesületet
alakítottak, melynek az a célja, hogy a magyarországi tót ifjakat C.-ban szláv szellemben neveljék. A Cseh-tót Egyesület füzetei és könyvei,
különösen cseh-tót szótárai elárasztották FelsMagyarország népkönj-vtárait. 1898-ban cseh és
tót nyelven díszmunka jelent meg, melynek címe
A cseh erdtl a Tátráig. A tót lapokat a csehek
pénzzel támogatják. Ungarisch-Brodban (a morva
határon) Cseh-tót Nemzeti Egység címen egyesület áll fenn, mely kereskedelmi és földmívelési
tanfolyamokat rendez. Prágai bankok tkével lá^
ják el a felvidéki tót pénzintézeteket, hogy olcsó
kamatra adjanak kölcsönöket.
L'odalom. Pelzel, Gesch. von
Gesch. von
1817) ; Palacky,

Böhmen
B.

(5

(4. kiadás, 2. kSt.
kötet
184.5—74)

3*

:

;;
;

—
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Gindely, Staré paméti déjin ceskych (4 kötet); Tomek,
Gesch. Böhmens (2 köt.) Schlesinger, Glesch. B.'s. (2. kiad.,
német szempont) Prind, Kirchengesch. B.'s. (4 kötet). Gindely (1. 0.) több munkájában tárgyalta C. történetének egyes
korszakait. Újabb speciális-müvek
I)ie böhm. LandtagsBeschlüsse und Landtags-Verhandlungen vom J. 1526 an bis
auf die Nenzeit (számos kötet); Wolkan R., Böhmens Antheil
an der Litteratur des 16. Jahrhunderts, 2 köt. Prag 1891
Neuwirth J., Stndien zur Gesch. d. Gothik in B., Prag
1892 ; Menger, Der böhmische Ausgleich, Stuttgart 1891
Neuwirth J., Gesch. d. bildenden Künste in Böhmen,
;

;

:

Prag,

I.

köt. 1893)

;

Az osztrák-magyar monarchia képben

és írásban, Csehország 2 köt., 1894 és 1896; Lippert, Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit, Prag 1896,
II. köt. 1898; Beitráge zur dentsch-böhmischen Volkskunde,
n. 0. 1896 s köv.; Skene, Entstehen u.
Entwicklung der
slawisch-nationalen Bewegung in B. u. Máhren ira 19. Jahrh.,
Wien 1893 ; Langhaus, Die deutsch-böhm. Sprachgrenze in
Nord-Böhmen, Peternianns Geogr. Mitth. 1899, 4. fiiz.;
Bachmann a., Gesch. Böhmens, 1. k., Gotha 1899; Rezek,
Svatek és Prásek, Cs. és Morvaorsziig története újabb idben (cseh nyelven), Prága, eddig 4 köt.
Zibrt, A cseh
történet bibliográfiája, Prága 1900 óta 4 köt.
A csehek
ós a magyar állam (Pesti Hirl. 1903 okt. 13.) ; Denis E.,
La Bohémé depuis la Montagne-Blanche, Paris, 2 köt. 1903
Baernreither, Fischel és M. Menger munkáit 1. Cseh kiegyezés alatt Zemmrich, Die Sprachengrenze in Böhmen,
Braunschweig 1905 ; Meraviglia-Crivelli, Der böhmische
Adél, Prag 1886; Schimon, Der Adél von Böhmen, MShren
stb., 2. kiad. Prag 1905 ; Apiaaus, Gesch. Böhmens, Leipzig
190fp ; Taillandier Saint-Renée, Bohémé et Hongrie, Paris
1869; Monroe W. 8., Bohemia aad the Cechs, London 1911.
;

Cseke

Csehtelke,kisk. Kolozsvm. nagysármási j.-bau,
681 oláh és magyar lak. u. p. Báld p. u.,
u. t. Báld.
Cseh tenger, a nem létez valami Shakespeare
Téli rege c. vígjátékában követte el azt a híres
tévedését, hogy Csehországot a tenger partjára
helyezte. Innen ered ez a tréfás szállóige.
(1910)

;

;

Cseh topáz (ásv.), nem egyéb mint citrin (1. o.).
Cseh tyúk. A házi tyúk egyik fajtája, melyet
fleg Csehországban és a szomszédos Szászországban tenyésztenek. ToUazatáuak alapszíne ezüstfehér, keskeny sötétszín sávokkal vagy pettyekkel.

Jó gazdasági

fajta.

Csehül vagyunk v. ebül x^aqyunk, t. i. rossz
helyzetben, még Zsigmond király korából szár-

mazó mondás.
Cseh üveg,

1. Üveg.
Csejd, kisk. Maros-Torda

;

j.-ban, (1910)
u.

t.

vmegye marosi fels

429 magyar és egyéb

lak.

;

u. p. és

Maros- Vásárhely.

;

Csehov, AntonPavlovics, orosz író, szül. Taganrogtian 1860 jan. 29., megh. Badenweilerben 1904
júl. 15. Már 1879. kiadott Cseehonte álnéven egy
kötet humorisztikus elbeszélést, ISSí-tl fogva pedig, orvosi tanulmányainak befejezése ntán, egészen az irodalomnak élt. Elbeszéléseibl, amelyek
a késbbi orosz elbeszélkre nagy hatást gyakoroltak (A steppe. Unalmas történet, A párbaj, Palata
azaz 6-os számú kórházi terem, A parasztok
idegen nyelvekre is sokat lefordítottak. A
drámaírás terén is kiváló Vanya bácsi, A sirály,
A 3 nvér (1901), A cseresznyés kert (1904). A
Szahalin szigetre tett utazását leírta egy nagyobb
munkában Ostrov Sachalin (1894). Mvei megNr.

6,

stb.)

:

:

jelentek összegyííjtve 1901. (Szt.-Pétervár,10 köt.,
új

bvített kiadás 1903). Magyarul megjelent

A párbaj, ford. Szabó Endre (1895);
Beszélyei és rajzai, ford. Ambrozovics Dezs
Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések,
(1898)
ford. Szabó Endre (1898)
Az én életem (1899)
A parasztok (1901); Szerelem nélkül (Pesti
Napló 1902. évf .) A medve, vigj., ford. Ivánfi
müvei:
;

;

;

;

Jen

(1909).

Csehovecz, kisk. Zala vm.-ben, most Csehlaka
(1. 0.).

Csehpimasz, cseh nemzeti

vagy

eledel,

melyet

tejes

híg éleszts tésztából készítenek
olyf ormán, hogy a már megkelt anyagból egy evkanálnyi mennyiséget forró zsírban külön e célra
készített 8 fánknyi nagyságú mélyedésekkel ellátott serpenyben megsütnek.
Cseh rubin (ásv.), nem egyéb mint rózsa-kvarc
(1.

tejfeles

0.).

Cseh-Svájc, egy darabja az Elbsandstein (1. o.)
területének az Élbe jobbpartján, a cseh-szász határon. Kedves tájképeiért sokan felkeresik. Turista-középpontja Dittersbaeh.

Cseh-szász homokkhegység, l.Elbsandsteíngebirfje.

Csejke, kisk. Vas vra. szombathelyi j.-ban,(i9ioi
lak.; u. p. Németkeresztes, u. t. Ovár-

514 német
Vashegy.

Csejk, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, (i9io) 1210
magyar lak. u. p. Garamújfalu, u. t. Nagy-

tót és

;

koszmály.
Csejte (Csejthe), nagyk. Nyitra vm. vágújhelyi
j.-ban, (1910) 2593 tót, német és magyar lak. vasúti megálló, postaliivatal,u. t. Vágújhely. A községtl DNy. -ra kopasz hegyen emelkedik a ma romokban hever vár, melyrl els ízben a XIII. sz.-bau
történik említés. 1465-ben a Kosztolányból megszökött Svehlát és 250 rabtársát (zsebrákot) a" vár
kapuja eltt akasztatta fel Magyar Balázs, a királyi hadak vezére. Késbb azOrszágli grófi család birtokába ment át, ennek kihalta után a kir.
flskusra szállt. II. Miksa cserébe adta Kanizsai Orsolyának a kanizsai várért. Fia, Nádasdy Ferenc,
nül vette Báthory Erzsébetet (1. o.). Nádasdy Ferenc utóda, szinténFerenc, az országbíró, 1671. lefejeztetvén, javait s ezek közt C. várát, a kincstár
foglalta le. Lipót király a várat s a hozzátartozó
uradalmat fele részben a Homonnai Drugetheknek, fele részben az Erdd yeknek adományozta.
II. Rákóczi Ferenc korában, 17ö7-ig kuruc kézen
volt a vár, akkor azonban gr. Starhemberg Guiöo
császári tábornok foglalta el. De már a következ év nyarán maga a fejedelem De la Motte
mérnökkari brigadérost küldötte ki C. vára megvételére, mely egy napi lö vetés után, gyalogsági
:

rohammal ment végbe. Kevés id múlva bekövetkezett a treucséni ütközet, melynek legközelebbi következménye C. vára elvesztése volt. A
csakhamar végkép elhagyott vár azóta romlásnak indult; ma közbirtokosság kezén van. Nevezetes a C. mögött lev dombokba vájt nagy kiterjedés pincejáratok hálózata, melyek egy része
már 1412. megvolt ma borpincékül szolgálnak.
V. ö. Lovcsányi Gyiüa, A Vág és vidéke (1881)
;

Pechány

Adolf,

Kalauz a Vág völgyében (1888)

Jedlicska Pál, Kiskárpáti emlékek (11. k., 1891).
Csék (azeltt: Czach), kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban, (1910) 1063 német lak. u. p. Németpróna, u. t. Privigye.
Cseke. Régi magyar személynév, mely Csekó
(Chequeu) változatban is elfordul s az utóbbi
;

Csehtelek, kisk. Bihar vm. margittai j,-ban,
(1910) 896 oláh és magyar lak.
postahivatal, telefonállomás.
;

,

—

Cse ke

alakban a Dunán túl mint családnév is fennmaradt.
Cseke, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban, (i9io)
915 tót és magyar lak. u. p. Málas, u. t. Xagy:

tralJó.

L.

még Szaimárcseke.

Cséke, Msk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
206 magyar lak. u. p. és u. t. Perbenyik.
L. még Drágcséke és Moffyarcséke.
Csekefa, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
u. p. és u. t. Pártosfalva.
it-io) 251 magyar lak.
Csekefalva, kisk. Udvarhely vm. székelykeresztúri j.-ban, (1910) 568 mag>ar lak. ; u. p. és
(1910

;
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maz.

Csekk

E

C.-bianketták két részbl állanak,

az

egj"ik a tulaj donképeni C, mely a könyvecskébl
kivágandó, a másik a juxta, mely a könyvecské-

ben marad, erre ellenrzéstíl rávezetik a kiadott
C. legfbb adatait, st gyakran a még fennálló
követelést is, nehogy oly C.-et áUithassanak ki,
meljTiek megfelel^ fedezet már nem áll rendelkezésére. Akinek a C.-számla tulajdonosa fizetni

kíván, annak rendeletére, vagy általában bemutatóra kiállítja a C.-et s azt kibocsátói aláírásával ellátva, átadja az illetnek, aki azt az utalványozott banknál fizetés végett bemutatja és a
kifizetését a C. hátára vezetett aláírásával njug11. t. Székelykeresztúr.
Csékehodos (azeltt: Hogy is), kisk. Bihar vm. tázza. A bank a C. kifizetésérl értesiti ügyfelét,
magj'arcsékei j.-ban, (i9io) 285 oláh lak. u. p. és vagy a fél rendelkezésére bocsátott ellenkönyvbe
(Contrabuch) havonkint bevezeti a kifizetett téu. t. Szombatság.
Csekej, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.;;ban, (1910) teleket.
Gyakori eset, különösen nagyobb bankoknál,
830 tót és magyar lak. ; u. p. és u. t. Czbégh.
Csekelaka, kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári hogy annak az egyénnek is, aki a C.-et bemutatja,
u. p. Ma- ugyanannál a banknál van folyószámlája s így
j.-ban, (1910) 724 magyar és oláh lak.
nem kívánja a C. kifizetését, hanem úgy rendelrosbogát, u. t. Marosludas.
kezik, hogj- a C. összege írassék számlája javára.
Cseken (növ.), 1. Eugénia.
Csekenye, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, Ezt a rendelkezést magára a C-re kell rávezetnie
i&ioi 200 oláh és magyar íak., u. p. és u. t Nagy- és pedig rendesen «dszámolásrar> vagy más hasonló kifejezés ráirása által. Dy módon a C.-kipaczal.
Cseki (cheky), kereskedelmi súlymérték Török- boesátó számlájáról leírt összeget a C.-bemutatóországban ópium, teveszór, arany, ezüst mé- nak számlájára írják. Ezt a mveletet C.-átuta250 drachma := 800*65 lásnak, átírásnak, vagy giro- (oL, ^jtsd: «siró a. m.
résénél ópiumnál 1 C.
2562 kg., kör) átutalásnak nevezik. Nevét onnan_kapta, hogy
800 drachma
e.. teveszórnél 1 C.
.32026 g. e mvelet által a pénznek körben váló forgását
100 drachma
arany és ezüstnél 1 C.
Cse-kiang, Közép-Kina egj'ik parti tartomá- elkerüljük és a háromszori pénzmanípulációt átnya 95,000 km- területtel, 11-6 millió lak., a se- írással helyettesítik. Még tökéletesebbé válik a
termel vidéke. Fvárosa forgalom, ha a bankok egymásközt oly megállalyem és tea egyik
podásra jutnak, hogy kölcsönösen átveszik CHang-csou.
Csekk (ang. Check.ftíma. Ch€que,ném.Sch€ck), jeiket és így átutalással nemcsak akkor egyenlítoly látra fizetend, bankra szóló, forgatható fize- hetk ki a követelések, ha a két félnek ugyantni felszólítás, mellyel a kibocsátó elzetes szer- annál a banknál van számlája, hanem mindanyzdése alapján az illet banknál lev követelése nyiszor, valahányszor a C. tulajdonosa nem kífelett rendelkezik. A C. formaiságait, valamint a vánja az összeget készpénzben felvenni. A nabelle származó jogi \iszonyokat az 1908. évi gyobb bankok megállapodása alapján ily módon
LVIII. t.-c., az ú. n. C.-törvény szabályozza. A C- létrejött C.-átntalási üzletet nevezik leszámolási,
szerzdés, mely a C. kibocsátásának alapja, for- clearing (ang., ejtsd kiirmg a. m. tisztázás) forgamaisághoz kötve nincs és fennáU akkor is, ha lomnak a bMikok ezirányú szövetségét, ill. azt
külsó körülmények eg>' ily szerzdés létezését a vezet intézetet, mely a leszámolást eszközli,
tanúsítják. L^többször mindazonáltal oly módon clearinghome-n&k (ejtsd kiirioghaiu, 1. 0.).
jön létre, hogj^ a fél (a bank kommittense) megTörténeti fejldés.
állapodik a bank megbízottjával arra nézve, hogy
Nehéz volna arra a kérdésre megfelelni, hogy
mily összeg erejéig rendelkezhetik C. úlján a
banknál. A leggyakoribb és egjszersmind a leg- hol és mikor találjuk a C. els nyomát. A C.,
természetesebb eset az, hogy a diszponibilis összeg mely az utalványból fejldött ki, mint annak
nagysága a félnek a banknál lev letététl függ. speciális fajtája, bizonyára úgy jött létre, hogy
E letét lehet készpénz, váltó vagy értékpapír. egy és ugyanazt a szemelje ismételten szólítotMegesik, hogy a bank jelzálogilag, kézízáloggal ták fel utalvány útján a fizetésre. Ez a körülvagy csak fedezeti váltóval biztosítván magát, a mény teszi lehetetlenné azt, hogy egy határozott
félnek hitelt njiijt és a hitel erejéig engedélyezi idpontot jelöljünk meg arra, hogy mikor alakul
a C. útján való rendelkezést. Dy módon a fél és a át az utalvány C.-é. Annyit azonban a történet
bank megbízottja megállapodván a fedezet dol- feljegyzéseibl tudunk, hogy a XllL, XIV. és
írában, a bank könyveiben folyószámlát, Uletóleg XV. sz.-ban különösen az uralkodók, midn pénzC.-számlát nyit ügyfelének, miután aláíratta a zavarban voltak, hiteleziknek fizetés helyett
bank üzletszabályzata értelmében kiállított szer- egy-egy gazdagabb városra szóló utalvánnyal
zódéslevelet. A fél aláírása nemcsak arra szolgál, fizettet Ez aztán annyira szokássá fejldött,
hogy a szerzdés elfogadását bizonyítsa, hanem hogy egyes gazdagabb városok állandó pénztáarra is, hogy az aláírások összehasonlítása által rosai, bankjai voltak az oralkodóknak, akik már
a kiállított C.-ek valódiságát is a lehetségig most nemcsak pénzszükség idején, hanem kényeellenrizzék. A fél ezekután a banktól C.-köny- lem szempontjából ily utalvánnyal teljesítették
vecskét kap, mely 25—50 C.-blankettát tartal- fizetéseiket. Angliában ugyané századokban a
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fejedelem ugyancsak utalványok útján rendelkezett hitelezi kielégítésérl, azonban ezek az
utalványok mindig a kincstár Lordjára voltak
kiállítva. Ezeket az utalványokat nevezték hüls
of exchequer-nek. Állítólag obbl az exchequer
szóból származott maga a C. elnevezés. Mindazonáltal ezek az utalványok még nem igazi
C.-ek, mert az utalványozhatás jogalapja ezen
esetben nem a pénzügyi hitelviszony, hanem a
küls hatalom. A kereskedelmi C. létrejöttének
nem Angolország a hazája, hanem Itália. Itt találkozunk legelször azzal, hogy valamely pénzintézetnél elhelyezett pénzösszeg fölött rendelkeztek utalványozás által. Palermóban találtak
még 1416-ból utalványokat, melyekben állami
hatóságok felszólítanak egy bankot, hogy a nála
elhelyezett pénzösszegbl íizessen az utalvány felmutatójának egy meghatározott összeget. Olaszországtól Hollandia vette át a szerepet és bár
más formában, de mégis rendkívül elre vitte a
C. forgalmát. Amsterdam nagy forgalma szükségessé tette azt, hogy a pénztárnokság mint
önálló iparág fejldjék ki. Ezek a pénztárosok az
úgynevezett pénztárlevél ellenében szolgáltattak
ki fizetéseket. Ezek a pénztárlevelek ugyan nem
voltak utalványok alakjában kiállítva, hanem
inkább nyugta formában, mindazonáltal az a tény,
hogy valamely okmány alapján rendelkezhetünk
fizetések eszközlése iránt, nagyban elsegítették
a C. teljes kialakulását. A valóságos kialakulás
már most Angliában törtónt. A közvetlen alkalmat a szerencsés fejldéshez az adta, hogy I.
Károly 1640-ben a nemes fémpénzt maga számára
akarván összeharácsolni, kényszerkölcsön kibocsátásához folyamodott. A nép, hogy aranyas ezüstvagyonát megmentse, érmekészletót az
aranymveshez adta letétbe. Ezek aztán a letétemónyez kívánságára a letétbl fizetéseket eszközöltek. Ennek a fizetési módnak az elnyei
aztán annyira nyilvánvalók lettek, hogy késbb, midn a kényszerhelyzet elmúlt, még mindig megmaradtak e szokás mellett. Ekkor azonban
az aranymvesek egy része pusztán erre adta

magát
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s

magánbankok

keletkeztek,

melyek külö-

nösen ezzel a pénzátutalással foglalkoztak. Ez
már most tiszta formája a C-nek, bár maga a
C. elnevezés csak a XVIII. sz.-ból való. Hazánkban C. -forgalomról jóformán csak 1888 óta lehet
szó, amikor az Osztrák-Magyar Bank a zsíróforgalmat összes bankintézeteire kiterjesztette. A
számlatulajdonosok száma akkor körülbelül 300
volt s a lebonyolított C. -forgalom 500 millió K,
az átutalások pedig IV2 milliárd. Ezzel szemben
1907. a számlatulajdonosok száma csaknem 3000,
a C.-forgalom 3V2 milliárd, a zsíróforgalom pedig
25 milliárd volt. Nagy fejldést jelentett a Cforgalomra a Postatakarékpénztár mködésének
kiterjesztése a C- és clearingforgalomra 1889.
A Postatakarék ezirányú forgalma rohamosan
fejldött, míg 1890. alig 1000 számlatulajdonos
100 milliót forgalmazott C-ben és 250 milliót
zsiróátutalásban, addig 1907. több mint 16,000
számlatulajdonos IV2 milliárdot forgatott. A harmadik jelents alakulás a Budapesti giro- és
pénztáregylet alakulása 1893., mely a C-üzlet
fejlesztését tette egyik ffeladatává. Ettl az id-

tl kezdve csaknem minden banküzlet
az intézeteknél

A
Ha a
ítélni,

felvette

C -üzletet s a forgalom ezeknél

a

üzletei körébe

is

folytonos emelkedésben van.

C.

a forgalomban.

C

gazdasági fontosságát akarjuk megakkor leghelyesebb, ha a hozzá legköze-

lebb álló két más hitelpapírral hasonlítjuk össze
és pedig az idegen váltóval és a bankjeggyel. A
és az idegen váltó közeli rokonok. Mindkett
fizetési felhívást foglal magában, mindkettben azt ígéri a kiállító, hogy egy harmadik személy által fizetést fog eszközölni. A
minden
tekintetben oly közel áll a váltóhoz, hogy azt
lényegileg váltónak tekinthetnk, ha törvényünk
nem követelné azt, hogy a «í;áZíO)), illetleg a «C»
szó a szövegben szerepeljen. St egy ponton
máris szinte egyesült váltó és C, u. i. a látra
szóló külföldi váltóknál. Gazdasági szempontból
hirtelen szembeötl a különbség u. i. míg a
fleg fizetési eszköz, addig a váltó fleg forgalmi
célja azonnali fizetés, a váltóé
és hitelpapír. A
a fizetés biztosított elhalasztása. A
a fizetést
sürgeti, a váltó a forgalomban akar szerepelni.
A bankjegyekkel szemben a C-eknek az az elnyük, hogy tetszésszerinti összegrl állíthatók
ki, de csak akkor, ha teljes fedezetük van. Míg
hátránya az, hogy a tulajdonosának kétfelé is

C

C

C

:

C

bizalommal

C

kell viseltetnie,

a kiállítóval szem-

hogy fedezete van a banknál, a bankkal
szemben, hogy fizetni fog. A bankjegy éppen úgy
fizetési eszköz, mint a C, de míg ennek célja a
kifizetés, addig annak a forgalomban maradás.
Rendkívül sokat lendítene a C-forgalmon egy
egységes világ-C, melynek alapjául egységes
C-törvény szolgálna. E cél elérése érdekében tar-

ben,

tották 1907. Budapesten a Közópeurópai Közgazdasági Egyesület által rendezett nemzetközi Cértekezletet, mely
még nem vezetett.

azonban végleges eredményre
A jelenleg érvényben lev Ctörvények két csoportra oszthatók az egyiket
Anglia képviseli, a másikat Franciaország. Az
angol törvény ugyanis nem tekinti azt, vájjon
az, hogy a
van-e a C kiállítójának letétje, a
C bankra legyen kiállítva. Franciaország ellenben nem tekinti lényegesnek azt, hogy éppen
bankár legyen az utalványozott, hanem fontosabbnak tartja, hogy az utalványozó és utalványozott között valamelyes fedezeti viszony álljon
fenn. A mi törvényünk mindkettt megköveteli.
:

f

C.-törvényünk.
C-törvényünk (1908. LVHI. t.-c.), amely 1908
dec. 28-án nyert szentesítést, legfbb rendelkezései a következk 1. §. A C törvényes kellékei
a következk 1. a C elnevezés magában az okiratban 2. az utalványozottnak, vagyis annak
megnevezése, aki a fizetést teljesítse 3. a) fizetési meghagyás, b) utalás a számlakövetelésre, c)
a fizetend összeg 4. a kiállítás helye, éve, hónapja és napja 5. a kibocsátó név vagy cég aláírása. A 2—5. §§ megállapítják, hogy C.-et csakis
oly cégre lehet kiállítani, amely ezt az üzletágat
:
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;

;

alapszabályaiba felvette, vagy a bejegyzéskor
bejegyeztette (passzív C-képesség). A C. névre,

bemutatóra vagy rendeletre állítható ki és látra
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kibocsátó más fizetési idt
6. § megállapítja, hogy a C.
forgatható, a 7. §, hogy a C-re vezetett elfogadói
nyilatkozat hatálytalan. A 8— 12. §§ a C.-beváltásról intézkednek olyképen, hogy a C. belföldön
10 nap alatt mutatandó be, a fizetés a C.-en nyugtázandó, a fizetés helyett az elszámolás is kívánható, részletfizetést pedig a C.-tulajdonos nem tartozik elfogadni. A 13—16. §§ a C.-ügyletben résztvevk jogait és kötelezettségeit tárgyalják a 17—
18. §§ a fizetési visszkeresetet a 19. § az elévüfizetend,

jelölt

még ha a

volaa

is ki.

a 20—21. §§ a C.-megsemmisítési eljárást
a 22. § összefoglalja azokat az intézkedéseket,
melyek a váltótörvénnyel azonosak a 23. § a
hamis ós hamisított C. hatályát állapítja meg a
24. § a bélyegilletéket szabja meg C. -énként 4
fillérben, amely bélyegkedvezményt a Giro- és
;

;

;

Pénztáregj'let értékpapírokat utaló C.-jére is kiterjeszti; a 25—26. §§ a büntet határozmányokat
foglalják magukban és pedig 20/0, de legalább 100
pénzbüntetést szenved az, aki 1. nem passzív
C. -képesség cégre bocsát ki C.-et; 2. a C.-et
szándékosan nem vagy hamisan keltezi, 3. az 1.
vagy 2. pontba tltköz C.-et átvesz vagy kifizet.
S^/o-ot, de legalább 200 koronát fizet az, aki oly
C.-et bocsát ki, melynek megfelel fedezete nincs,
vagy oly módon rendelkezik számlakövetelése
felett, hogy a C. ne legyen beváltható. A 27—32.
§§ átmeneti intézkedéseket tartalmaznak és az
életbeléptetés iránt intézkednek.
Irodtúom. Bayerdörffer, Das Checksystem, Jena 1881;
Nemann, Theorie u. Praxis des Checkverkehrs, Stuttgart
1899
Conrad-Lexis, Handwörterbuch der Staatswissen-

K

;

Ewald, Etude sur la chéque 1891 E. Seyd,
The London BankiDg and Bankers Clearing-House-System,
London 1874 Halász Sándor, A C. törvényes szabályozása
König, Két kérdés a C.-jog körébl
Hantos Elemér, k
C.-jog kodiflkációja Rusz Andor, A magyar C.-törvény.
III.

;

Cseleb!

Cséklye;Döv.),a nógrádi palócság nyelvében a.m.
másutt agaragulya, vagyis az az alsó felében ágas
farúd, ameljTe ráállva a nagy sárban járni szoktak, st cséklye versenyt v. C-játékot znek.
Cséklye, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, (1910) 636
oláh lak. u. p. és u. t. Nagybáród.
Csekonics (zsombolyai és janovai) magyar
grófi család, mely 1753-ban nyerte nemességét
G. Pál kszegi kerületi táblai ügyvéd személyében. Grófi rangot a család 1864 dec. 9. nyert C.
János személyében, 1874 márc. 2. a grófi rang
Magyarországra is kiterjesztetett. C. Jánosnak
nejétl, báró Lipthay Leonától két gyermeke
született Endre (1. alább) és Margit, özv. gr. Károlyi Istvánné (szül. 1848 jan. 24.). A család birtokai Zsombolya Torontál vmegyében és a hoszszupályi uradalom Bihar vmegyében. Nevezetesebb tagjai a családnak
kir. f1. G. Endre gróf, frendiházi tag,
asztalnokmester, szül. Ivánkán 1846 szept. 13.,
C József tábornok unokája. Mint zsombolyai
nagybirtokos és Torontál vmegye virilistája,
szerepelni szokott e vmegye gazdasági és poli;

;

schaften

-

értékes könyvtár is elhamvadt; a megrongált
épületet helyreállították.

A

;

lést

-

:

;

;

:

:

tikai életében.

Nagy

áldozatkészséget tanúsított

a szegedi árvíz idején a károsultakkal szemben.
Élén áll a nagykikinda-nagybecskereki vasúti
vállalatnak s elnöke a magyarországi vöröskereszt-egyletnek. Fia, G. Gyiila (szül. 1875 jan.
2.) vezet szerepet visz a magyar lóverseny

ügy
2.

terén.
G. József, tábornok, szül.
22., megh. 1824 ápr. 26.

Kszegen 1757

A katonai pályára lépett. A hazai lótenyésztés elmozdítása
céljából egy ménestelep felállítását tervezte, mely
Csekkszámla v. bankutcdványszámla. Azokról tervét n. József császár elfogadván, a mezóheaz összegekrl, melyek felett ú. n. csekklapokkal gyesi uradalmat bocsátotta rendelkezésre és C-ot
disponálunk, minden egyes velünk üzleti össze- nevezte ki oda lótartalék-parancsnokká. 1790-ben
köttetésben álló pénzintézet részére külön szám- ezredes lett 1798. a hadseregnek vágómarhával
iát, ú. n. C-t vezetünk. A számlát megterheljük való ellátását bízták rá s ezt öt évig kezelte,
az illet intézetnek adott pénzértékkel, elismer- minek sikereért a Szt. István-rendet kapta és 1806.
jük az intézettl csekk ellenében felvett összegek tábornokká léptették el. Pia, G. János tábornok
értékéig, a mutatkozó különbözet az intézetnél a grófi címet kapta. Munkája Praktische Grundfennálló követelésünk. Miután az intézetek a sátze die Pferdezucht betreflend (Pest 1817).
náluk elhelyezett pénzek után még kamatot is
Csékút kisk. Veszprém \Tn. devecseri j.-ban,
biztosítanak, ennek következtében a C-t min- (1910) 586 magyar lak.
u. p. Padrag, u. t. Ajka.
dig folyószámla alakban kell vezetni és rajta
Csel, az ellenség tévútra vezetése álindokok
a mindenkori kamatot kifejteni. Ha a C-nak használásával. Az esztétikában 1. Gselszövény.
külön elkönyv is készül, akkor ez az elsfelCsélcsap, régen csélcsapó, bolondos tréfájú a.
jegyzési könyv a csekknapló vagy bankutal- is m. perg nyelv, léha. Régi közmondás könyványnapló. Az Osztrák-Magyar Bank-kai való nyebb a csélcsapónak meggazdagodni, hogysem
csekküzleti összeköttetést külön szabályzatok megjámborodni.
irányítják, ezek intézkednek a csekkek elszámoCsele, patak Baranya vmegyében, mely négy
h'isa tekintetében is.
erecskének egyesülésébl származván, mint «fok»
Csekk-törvény 1. Csekk.
szakad a Dunába Mohácsnál. II. Lajos király 1526
Cseklész (Landschütz), kisk. Pozsony vm. po- aug. 29. a mohácsi csatából menekülve, e záporzsonyi j.-ban, (1910) 2103 magyar és tót lak., van tól megáradt patakon akart volna átugratni fáradt
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, tele- lova azonban a meredek túlsó partra nem tudott
fonállomása, hitel- és fogyasztási szövetkezete. felkapni, hanem hanyatt vágódva, maga alá fojtá
Szép kastélyát 1722. gr. Esterházy József épít- a királyt.
tette
mai tulajdonosa gr. Esterházy Károly. A
Cselebi (török) a. m. nagy úr, uraság. Veled G.,
kastély értékes mgyjtmén yeket rejt magában Evlija G. stb. Régebben a szultánnak is címe volt,
(képtár, régiségek, mipari tárgyak), nevezetes- manapság kizárólag elkel európai urak címe.
sége volt a Napóleonra vonatkozó kéziratgyjte- Hasonlít hozzá az ó-török csalab szó, mely a régi
mény. 1911 júl. 2. a kastély leégett s ezúttal az nyelvbon az Allah szót pótolta.
;

febr.

:

:

;

;

:

;

;

:

;

;
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Cselebi Eviija
Cselebi Eviija, töiök író, I. Eviija Cselebi.
Cseléd. E néven seink általában a családf hatalma alatt álló családtagokat ós a háznépet értették. Van házi és gazdasági C. Házi C-nek azt nevezik, aki a nap bizonyos órájában nem idhöz
kötött, hanem folytonos ház körüli munkának állandó teljesítésére vállalkozik, illetleg ezen célból elszegdik. A C. elszegdése bizonyos idre
történik. Ez az id felmondás által megszüntethet és a gazda és C.-je közötti viszony ily módon

számba nem megy az ipari alkalmazott, a gyári munkás, a napszámos, valamint
felbontható. C.

—

CselédrencJ

szív adótételekkel róják ki.

A

ntlen adófizetknél ersebben

progresszivitás a
jut kifejezésre.

C

A

1889. év óta községi adó. Mint fényzési adót
alkalmazzák még Hollandiában. Nálunk közhasználatban
alatt a legalább 16 éves férfi- és ncselédek után kivetett I. oszt. kereseti adót értik.
Cselédbér, általános értelemben a cselédeknek
szolgálataik fejében nyújtott ellenszolgálat, mely

C

pénzbl, ellátás ill. szegdménybl (1. o.) és
közönséges értelemben az ellátáson, ill.
szegdményen és lakáson kívül készpénzben nyújtott bór, melynek magassága a szolgálat természete, helyi szokások és a szegdmóny nagysága
szerint nagyon eltér gazdasági közönséges cselédeknéi,kocsisok,béresek,csszöknél vidékek szeállhat

lakásból

;

azok sem, kik oly munkák teljesítésére vállalkoznak, amelyekhez magasabb képzettség v. ügyesség kívántatik meg. Viszont azonban a C.-séghez
számíttatnak a mezei gazdaság körül szegdés rint évenkinti 2—400 K között, házi cselédeknél
útján alkalmazott munkások, mint pl. béresek, havi 10—40 K között szokott váltakozni. C-köostoros gyerekek stb. viszont nem C.-ek az ara- vetelések elbírálására a közig, hatóságok illetétásra és cséplésre idlegesen felfogadottak v. nap- kesek. Budapesten másodfokban a közig, bizottszámosok, V. részért dolgozó önálló munkavállal- síig dönt. L. Cseléd.
kozók. A városi háztartások körül szakácsnék,
Cselédbor ,silányabb minség, többnyire a csemmdenesek, szobaleányok, dajkák és inasok, ko- lédek és napszámosok részére fenntartott könny
csisok és lovászok említendk mint cselédek ^ázi bor (esetleg csiger vagyis törkölybor).
cselédek), akiknek jogait és kötelességeit s a szolCselédház v. cselédlak, az évre szegdött ns
gálatadó gazdával való viszonyát az 1876. XIII. cselédeknek lakásul szánt épület, mely tekintett.-c. szabályozza. A gazdasági C.-ekét az 1907.
ben követelménynek tekintend
és az 1907.
XLV. t.-c. (1. Gazdasági cseléd). A házi C. szolgá- XLV.t.-c. intézkedik is az iránt hogy erkölcsi és
latba való lépésével a gazda, illetleg családja ház- egészségügyi szempontokból minden családnak
népének tagjává válik, mibl mindkét félre nézve egy külön szoba és az élelmiszerek elhelyezésére
a pusztán anyagi kötelezettségeken túlmen vi- külön kamara nyújtandó, ellenben a konyha kétszonyos jogok és kötelezettségek származnak. két családi'a közös lehet, de jobb, ha minden cseMinden C. szolgálati könyvet kap, anélkül sem lédnek külön konyhája van.
szolgálatba lépnie, sem pedig t szolgálatba foCselédnyilvántartó. A cselédek külön bejegadni nem szabad. A gazda köteles a C-nek a lentési kötelezettségén alapul. A
törzslapokon
kialkudott bért és egyéb illetményt a meghatáro- tartja nyilván az összes cselédeket. Célja és haszna
zott idben pontosan kiadni és a kikötött étke- a közbiztonság s a megbízható cselédek szerzése
;

;

—

—

C

zést egészséges

minségben

és

elegend meny- szempontjából el nem vitatható. Ott, ahol alkalmazzák, a cselédek részére kiadni szokott tartóz-

nyiségben kiszolgáltatni. Köteles akként intézkedni, hogy C.-je idrl-idre a saját hitfelekezeti
istenitiszteletben részt vehessen. Köteles ügyelni
arra,

hogy C-je, mint háznépének

kodó- jegye kkel,melylegfeiebb csak 15 napra szól,
elejét veszik a gyakori helyváltoztatásnak, egyúttal a cselédek elzüUésének is. Az utóbbi idkben Budapesten is tervbe vették egy hatósági
hivatal szervezését, amellyel egyúttal a helyközvetítés is a hatóságok kezére menne át.

tagja, józan,

takarékos és erkölcsös életet folytasson, továbbá,
hogy C-je testi erejét meghaladó v. egészségét
veszélyeztet munkával ne terheltessék. Ha a
megbetegszik, ápoltatásáról és gyógyításáról akár
a házban, akár a házon kívül a gazda tartozik
gondoskodni és pedig legfeljebb egy hónapig terjed idtartamra. Ha pedig a
a gazda hibájából
betegszik meg, a gazdának kötelezettsége a beteg
teljes felgyógyulásáig, esetleg 30 napon túl is
tart. Ezért jó a C-et betegség ellen biztosítani.
A
köteles mindazon munkákat, melyeki'e szegdött, híven, pontosan és legjobb tehetsége sze-

C

C

Cseledoboka, kisk. Baranya vmegye mohácsi
233 német lak. u. p. Somberek, u. t.
Mohács.
Cselédotthon, igen üdvös intézmény, mely
fkép azt célozza, hogy a helynélküli cselédeket a züllés veszélyétl megóvják. Nálunk igen
kevés ilyen intézmény van. Budapesten kett,
mindegyik egyleti alapon. Az egyik a magyar ker.
j.-ban, (1910)

C

C

C

;

munkásnk orsz. egyesületéé, ahol teljesen ingye-

AC

nes ellátásban részesülnek, a másik a Márthaegyleté, ahol a leánycselédek napi 80 fillérért
lakást és élelmezést kapnak. Utóbbi egylet egyúttal az elhelyezésükkel is foglalkozik.
Cselédrend, a cselédség részére megállapított
munkarend, mely gazdasági cselédeknél az állandó cselédek által naponta teljesítend munkák
nemére és sorrendjére, a munka kezdetére és végére, a munkaszünetekre, a cselédbér kiadására, a
gazdasági udvarban, a cselédházbán és a cseléd-

mindazon károkért, melyeket
rint teljesíteni.
okozott, kártérítéssel tartozik. Köteles C-társának htlenségét gazdájának azonnal feljelenteni

magát mindenben azon házrendhez tarmelyet a gazda megállapított. A gazda tudta
és jóváhagyása nélkül kimenni és engedett idn
túl kimaradni tilos, gazdája tilalma ellenére látoa gazda parancsait
gatásokat nem fogadhat. A
tisztelettel és megadással tartozik fogadni és a
törvény szerint a házi fegyelem alá tartozik.
szaCselédadó, a férfi-cselédek után kivetett fény- udvarban való rendtartásra vonatkozik. A
zési adó. Angolországban 1777. év óta áll fenn bályait a cseléd bérkönyvecskéjébe szokták beleés a cselédek száma alapján emelked, progresz- foglalni.
és köteles
tani,

C

C

i

—
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Cselédsegélypénztár
Cselédsegélypénztár,

1.

Muiikáshiziosüás.

Cselédszerz csak iparengedély

alapján, bizonyos szabályrendeletben megállapított biztosíték
mellett gyakorolhatja tizletét. A közvetítésért
járó díjakat a törvényhatóság állapítja meg s ezt
a díjszabályt köteles üzleti helyiségében olvashatóan kifüggeszt\e tartani. A díjakat csak nyolc
nap múlva követelheti, de ha az elhelj'ezett egyén
15 napon belül kilép, köteles a C. nyolc nap alatt
más egyént szerezni díj nélkül, vagy ha nem

—

Cselekvképessége

nek, felsbb lények beavatkozásának dönt befolyása érvényesül. A modem drámában ellenben a C. akarat eredménye. A dráma ellentétes
erk, akaratok mérkzésének rajza. A C. bels
tagozatai a bevezetés, bonyodalom, befejezés (l.o.).
A képzmvészetek sajátos kifejez eszközeikkel C-t nem adhatnak vissza, csak helyzeteket
ragadhatnak ki s ezeknek sorozatával sejtethetik
a történet folyását.
C. jogi értelemben, 1. Cselekvképesség, Büntetend cselekmény és Jogcselekmény.

tenné, a dijat visszafizetni. A fizetett díjról elisCselekv ige (verbum activum), az olyan ige^
mer\ényt kell adnia. Többet követelnie v. jutalmat kikötnie tilos. Üzleti könyvet kell vezetnie a mely a mondatbeli alanynak cselekvését fejezi ki,
kötött ügyletekrl. A már elszegdött vagy fel- pl. az óra Jár, a kocsis veri a lovat (ellenben a
fogadott egyént máshoz ajánlani vagj' helyérl szenved ige a mondat alanyának szenvedését
ei^bítani tilos. Cselédkönyvet v. más cseléd- jelöli a ló veretik a kocsistól). A C. Aagy tárbizonyítványt v. okmányt nem szabad visszatar- gyas (átható, tranzitív), mikor t. i. valamely szentania. Cselédeknek élelmezést, szállást nem adhat. ved tárgjTa átható cselekvést jelent, pl. ver
Más ipart nem zhet. Különösen szigorú tilalom V. hí vkit V. tárgytcdan inem-átható, intranzitiv,
van mindenütt aiTa, hogy a C. erkölcstelen életre benható), mikor nincs szenved tárgja a cselekne csábítsa a cselédeket. Külföldre csak külön be- vésnek, pl. jár, kel, n. Másfell a cselekv ige
jelentés és igazolás után közvetíthet. A szabály- vagy egyszer cselekv, v. míveltet
az utóbbi
rendelet ellen vétk 100 K-ig terjedhet pénzbün- azt jelenti, hogy a mondat alanya mással míveltetéssel sújthatok, mely esetleg a biztosítékuk- teti, vagyis téteti a cselekvést, pl. iferet, hivat,
:

;

;

ból levonható. Súlyosabb esetben iparengedélyét járat, növel v. növeszt.
iá

elvonják tle. L.

még

Kifutó.

Cselédszerzdés, akár írásban, akár szóval
köthet s feltételeinek megállapítása teljesen a
felek szabad egyezkedésétl függ, azonban nem
szólhat határozatlan idre. Minden szerzdés felmondás útján felbontható. Jó erkölcsbe vagy törvénybe ütköz cselekményekre a C. nem kötelezliet. Hogy mikor sznik meg a szerzdés hatálya
esetleg a jogos felmondási id eltt is, azt a cselédtörvény határozza meg (1876. XIII. t.-c. 48
58 §). A szerzdésszegés úgy a gazda, mint a
cseléd részérl büntetend cselekményt képez.
Budapesten a házi cselédeknek, ellenkez kikötés
hiányában, csak minden hó 15-én lehet jogosan
felmondani a következ hónap els napjára.
Cselédtörvény, 1. Cseléd.
Cselédügy, mindazon, akár törvényhozási, akár
kormányzati és közhatósági, akár pedig társadalmi intézkedések és szabályok összege, amelyek a cselédek társadalmi viszonyainak rendezését, anyagi és szellemi állapotuk javítását s jogaik és kötelezettségeik pontos meghatározását
célozzák. L. Cseléd.
Cselej, kisk.
710 tót és

(i9io;

Zemplén vm. gálszéesi

magyar

lak.

;

u; p.

j.-ban,
Pelejte, u. t.

Lpor.
Cseleji Jííno.s-nak nevezik Róbert Károly nejének, Erzsébet királynénak al-étekfogóját, ki levágta a királyi családi'a rontó Zách Feliciánt.
Cselekvés, cselekvény, az akarat mve, tehát
az embernek tudatos mködése, mert C. akarat,
akarat tudatos cél nélkül elgondolhatatlan. Ezért
megkülönböztetjük azoktól a tettektl, melyeket

Cselekvképesség, magánjogi értelemben a
személynek az a tulajdonsága, hogy a maga nevében én'^ényes jogügyleteket köthet. A cselekvképes egyénnek cselekményei teljes jogi hatással bírnak, cselekményeivel jogérvényesen hozhat létre
különböz tigy leteket, magát a maga személyében
kötelezheti, vagyis a maga részére jogokat szerezhet és kötelezettségeket jogérvényesen vállalhat.
A C. nem minden embernél eg>-forma. Vannak
olyanok, akik teljesen cselekvképtelenek és olyanok, akiknek C.-e korlátozva van. Teljesen cselekvképtelenek 1. a 12 éven alul lev tískoruak;
2. a gondnokság alá helyezett elmebetegek 3. általában mindazok, akik eszük használatától meg
vannak fosztva, de csak azon idn belül, míg
ez az állapotuk tart, pl. a holtrész^ség, aléltság,
nagyfokú láz, öntudatlan áUapot teljesen kizárják
a C.-et. Korlátolt C.-gel bírnak 1 serdült korban lev (12—24 évig) kiskorúak; 2. a gondnokság alá helyezett gyengeelméjüek, siketnémák és
tékozlók. Mindezek helyett törvényes képviselik
járnak el. A korlátolt C.-gel birok bizonyos jogügyleteket, így különösen azokat, amelyektl
reájuk teher nem háramlik, törvényes képviseljük közremködése nélkül önállóan maguk is
megköthetnek (pl. ajándékot elfogadhatnak), vannak olyan ügyletek, melyekbl önállóan jogokat szerezhetnek, sót kötelezettségeket is vállalhatnak. A Cs.-re vonatkozik az 1877. XX. és
1885. VI. t.-c. Különös szabályokat állapítanak
meg a C. szempontjából: a házassági törvény
(1894. XXXI. t.-c.) és a váltótörvény (1876. XXVI.
t.-c). Külön van szabályozva a C. abban a vonatkozásban is, amelyben a végrendelkezésre való
képességet jelenti. A 12 évet meghaladott kiskorú már tehet végrendeletet, míg a 18 évet betöltött kiskoni már magánvégrendeletet is tehet.
:

;

:

.

valamely ellenállhatatlan küls vagy bels kényszer alatt viszünk véghez, melyeknél tehát nem
az akarat a döntó. L. Akarat és Szabadakarat.
A C. a költészetben sem választható el az akarati tevékenys^tól. Mégis két formáját külön- A büntetjogban a C-nek a beszámíthatóság
böztetjük meg. Az epikai C. fejldésére az emberi szempontjából van jelentsége.
az
Perbeli
elhatározásból folyó tetteken kívül akárhány- a képesség, hogy a perben álló fél a perbeli cseszor a küls körülményeknek, sorsnak, véletlen- lekményeket a maga személyében végezheti nem

—

C

;

;;

—

Cselekv mérleg
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szorul törvényes képviselre a Pp. szerint perbeli
C.-e mindenkinek van, aki szerzdéssel lekötelezheti magát és annak is, aki a per tárgyáról
peren kívül rendelkezhetik (Pp. 71. §); a perbeli
C. tehát a magánjogi C. után igazodik. Mai sommás eljárásunk kiskorúnak és gondnokság alatt
lévnek, ha peren kívül C.-e van is, csak felperesi
minségben ad perbeli C.-et, alperesi minségben
csak az általa bérbevett lakás v. üzlethelyiség
visszabocsátása iránti perben (1893. XVIII. t.-c.
7. §). A mai rendes eljárásban kiskorúnak, gondnokság alatt levnek nincs perbeli C.-e.

-

Cselvierjáték

tan. Kellner új elmélete szerint (Budapest 1906)

Szarvasmarhatenyésztés (u. 0. 1908) A marha-,
juh- és sertédeiiyésztésröl (1911).
Cselkószabadja (azeltt Cselkólehota), kisk.
Trencsén vármegye vágbeszterczei járásában,
(1910) 201 tót lak.
u. p. Demény, u. t. Vágbesz;

:

;

tercze.

Csellé (Phoxinus Ag.), a pontyfélék (1. 0.) családjába tartozó halnem, melynek bajusza nincs,
szája kicsiny, orra ívesen domborodó, torokfogai kampósak, pikkelyeik aprók és alig fedik
egymást. Hazánkban tenyész faja a fürge C. {Ph.
Cselekv mérleg, 1. Adósság.
laevis Ag.), igen változó szín kis halacska. Háta
Cselekv vagyon (1. Aktivá) tárgyai a pénz, sötét kékeszöld, közepén az egész testen végig
az érmek, nemes fémek, árúk, értékpapírok, cse- fekete csík vonul el oldalai zöldessárgáJí, fémlekv belföldi és külföldi váltók, felszerelések, fényüek szája karminpiros, torka fekete, melle
gépek és eszközök, ingatlanok, hasznos jogok és skarlátpiros, hónalj- és hasúszói halvány vörösek.
mindennem követelések. Ezzel szemben áll a Tiszta, sebes, kavicsos-homokos fenek vízben ól
szenved vagyon, ez alakul a könyv- és váltó- 6—10 cm. hosszú; húsa nem keresett, inkább
tartozásokból. A Cs. és szenved vagyon külön- csalétkül használják. Olaszország É,-i részétl
bözete a tiszta vagyon. A cselekv és szenved kezdve egész Európában honos. Nagy hségben
vagyon alkotórészei értékének megállapítását 1. a folyókban föLfeló vándorolva friss vizet keres
8 ilyenkor rajokba tömörülve nagy akadályokat
Becslés.
Cselía, 1. Fogófa.
gyz le. A Balaton vidékén csetri-nek nevezik.
Cselfalva, kisk. Sáros vm. tapolyi járásában, Egyéb nevei egrihal, egriponty, pelehal, putri
(1910) 162 tót lak.
u. p. Komlóskeresztes, u. t. és tökhal.
Girált.
Csellegés (ném. GierscMag, ol. mascata, ang.
CseJjabinszk, járási székhely Orenburg orosz yaw, lurch). Ha a hajó nem egyenes vonalban hakormányzóságban, az Iszetbe szakadó Mias mel- lad, hanem az egyik vagy a másik oldal felé irálett; erddel, (1900) 25,505 lak., élénk marhavá- nyából eltér, úgy azt C-nek mondják. A C. által
sárokkal és gabonakereskedéssel. A
Irkuck, nemcsak a menetgyorsaság csökken, hanem a viPerm-C. és Szyszran-C. vasutak csomópontja, torlázó hajóknál a vitorlák is szenvednek, amenyCseljuszkin-fok, Ázsia legészakibb pontja a nyiben ezek a kötólzethez és árbocozathoz csap77» 36' ó. sz. és lOi" k. h. alatt, a Tájmír-fél- kodnak. A gyakori C. oka olykor a kormányos haszigeten. Nevét Cseljuszkin orosz tiszttl nyerte, nyagságában, de legtöbbnyire a hajó hibás építé-'
aki 1742. odáig hatolt másodszor Nordenskjöld seben vagy az árúknak, hadihajóknál a felszereérte el (1878 aug. 19.), amikor Ázsiát körülhajózta. lési tárgyaknak célszertlen elhelyezésében, sokCselka Nándor, püspök, szül. Vámosmikolán szor az árbocozatnak egymáshoz viszonyított hiá(Hont vm.) 1834 júl., megh. Budapesten 1897 nyos állásában keresend. Szél eltt vitorlázva
máre. 7. A teológiát Bécsben és Budapesten vé- csaknem minden hajó többé-kevésbbé cselleg.
gezte. Pappá szentelték 1857 júl. 27. Több helyen
Cselöpók (Trochosa singoriensis, áiiat), l.Szonvolt segédlelkész. 1872-ben pápai t. kamarás s gáriai cselöpók.
ugyanez évben a roveredói tud. akadémia tagjává
Cselszövény (észt.), a küzdelemnek alattomos
választatott. 1877-tl ó-budai plébános, 1882. cím- neme, midn az ellenfelek nem nyíltan mérik
zetes prépost, 1889. pozsonyi kanonok, 1892. esz- össze erejöket, hanem titkos, erkölcsileg egyáltatergomi kanonok s Budapest f- és szókváros érseki lában nem kifogástalan eszközökkel törekednek
vikáriusa, 1893. fölszentelt püspök. Igen jelents egymás megrontására v. egymás tervének megirodalmi munkásságot fejtett ki. 1867— 69-ben a hiúsítására. Sokszor csak az egyik a küzdk köFasciculi Bcclesiastici és a Társulati Értesít szer- zül, az ú. n, cselszöv, az intrikus jár el ezen a
kesztje volt Kubinszky Mihállyal. 1869— 72-ig módon. Az ármány v. fondorlat komolyabb, a csel
a Religiót szerkesztette. 1872-ben Kath. kérdések tréfásabb formája az ilyen törekvésnek. Az a
cím alatt 12 füzetet adott ki. V. ö. Zelliger A., drámában (ármány-darab), ez a vígjátékban (cselEgyh. írók csarnoka.
vígjáték) talál gyakori alkalmazásra. L. Ármány.
Cselkó István (cselkó-lehotai), tanár és gazd.
Cselszöv, 1. Cselszövény.
szakíró, szül. Zsombolyán (Torontál vármegye)
Cselvágás (ol. finta, franc, feinte), a vívásnál
1847 ápr. 20. Szaktanulmányait a keszthelyi gazd. az ellenfél tévedésbe ejtésére tett támadó mozdufelsbb tanintézeten végezte s azután a zsombolyai lat, melyet rögtön követ a tényleges támadás.
uradalomban vállalt állást. 1869 óta a magyarCselvigjáték, a vígjáték egy nevezetes faja,
óvári gazd. fels. tanintézet tanára volt 1908-ban melyet egyrészt a jellemvígjátéktól, másrészt a
nyugalomba vonult. C. több szaklapba számos helyzetvígjátéktól szoktak megkülönböztetni. A
cikket és tanulmányt írt a szakmájába vágó tár- bonyodalmat t. i. nem a helyzet, a véletlen idézi
szegyakról. Önállóan megjelent müvei Az okszer benne el, hanem az egymás ellen
takarmányozás alapvonalai, gyakorló gazdák ós mélyek cselvetóséböl származik ezeknek azongazdasági intézetek hallgatói részére (Magyar- ban nem jellemét akarja az író kiemelni, hanem
óvár 1874) Takarmányozástan (1894 és 1899, a különös sakkhúzások meglepetéseivel, a bonyoKosutány Tamással együtt); Takarmányozás- dalom fordulataival mulattat. A C-ot a spanyol
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meg (Moreto Közönyt közömiyel) de igen szellemesen fejlesztették tovább
a francia színmírók is.
Csém, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, (1910)
719 horvát és magyar lak., vasúti megálló u. p.
és u. t. Csajta.
Csembar, járási székhely Peuza orosz kor-

drámaírók alapították

:

;

;

mán j-zóságbau,

(1900)

5394: lak.

Csembk (növ.) a. m. gomoly\'irágzat, a bogasvirágzat egy neme (glomerulus), ahol a csúcsvirág alatt ered két átellenes ág, amely ismét
xii-ágban végzdik és újra elágazhat, annyira
rö^^d, hogy az egész virágzat csomószerü lesz
(pl. barátszegfüé), 1. Virágzat.
Csemege, többnyire édességekbl álló ételnemüek (gyümölcs, sajt, fagylalt, cukorkák, sütemény), melyeket étkezés után inkább élvezet, mint
táplálkozás céljából hordanak fel.
G.-hor (likrborok, desszertborok). így nevezik az igen finom
ers borokat, melyeket kiváló zamatjukért s többnyire édeses ízükért csak kiváló alkalommal s
lakomák után v. azok eltt kis mennyiségben élveznek ilyenek a tokaji s más aszuborok, dél-

—

:

:

—

Csemelet vagy csömölet (ol. ciamhellotto, sp.
diamelote), XVI. s XVII. sz.-i iratainkban vászonféle szövet neve (ném. Kamelott, franc, camelot).

Csememye, kisk. Zemplén
1468
nökség u.

(1910)

tót,
t.

;

magyar

\Tn.

varannói j.-ban,

és cigány lak., postaügy-

Varannó.

Csementsz, az afrikai Marokkóban fekv Lix város romjai Tangertói D.-re, az
óceán partján. Jelenleg El Arais v. Laras (1. o.)
város fekszik ezen a helyen.
Csemete, helyesebben fa-G. alatt erdészeti
mnyelven helyesen csak a magról kelt fa értend,
mikor még zsenge korában, életének els éveiben van. Minden félreértést kizáró kifejezés erre
mag-C. Azok a hajtások ellenben, melyek a levágott fa tuskójából, a gyökfböl vagj' a gyökerekbl keletkeznek, sarjaknak v. sarjhajtásoknak mondatnak.

Csemesz

v.

Csemetekert alatt az erdk telepítésénél és
felújításánál szükségelt csemeték nevelésére szánt
4 éves cseterületet értik, amely rendszerint 1
meték nevelésére szolgál, ritkán idsebbek ter-

—

melésére

is,

mely esetben azonban a neve inkább

faiskola. A C.-ek aszerint, hogy állandóan erre a
célra szolgálnak, avagy csak 1—2 csemetenemzedék nevelésére használtatnak, állandmk vagy
ideiglenesek. Utóbbiak a friss erdei vágásterüleCsemege-rákok (Garididae, áuat), 1. Garnélák. teken szoktak telepíttetni és trágyázást rendszeCsemegi Károly, büntetjogász, szül. Csongrá- rint nem igényelnek, míg az állandó C.-ek taladon 1826 máj. 3., megh. Budapesten 1899 márc. jának termerejét trágyázással kell fentartani.
18. A gimnáziumot Szegeden, a jogot Pesten A C.-ek helye fagytól mentes, de a nap perzsel
végezte. A szabadságharcot mint rnagy harcolta heve ellen is lehetleg védett, talaja pedig ervégig, leverése után fogságot is szenvedett. A hadi- teljes legyen, még abban az esetben is, ha az ott
töi'véuyszék besorozásra ítélte, de alkalmatlannak nevelt csemetéket majdan silány talajban kell eltalálták és így megszabadult. Ekkor ügyvéd lett ültetni. Alakjuk legcélszerbben derékszög négyAradon, de a hatóság üldözése miatt kénytelen szög, amely léc, rzse v. sodronykerítéssel van
volt irodáját Butjin faluba áttenni. Az alkotmány körülvéve s amelynek jól megmívelt talaját utakhelyreállítása után az igazságtigyminisztérixmiba kal és ösvényekkel táblákra, illetleg ágj-akra
került mint titkár, de csakhamar az államtit- osztják. Ezekbe vetik sorokban a fák magját. A
kárságig emelkedett. Itt több fontos törvényja- kikel csemeték között felburjánzó gyomot gyakvaslatot készített, többek közt az 1869. IV. t.-c.-et ran kell kigyomlálni. Az erdgazda gyakran
a brrói hatalomról. Nagj'szabású mködésének ki- használ közvetlenül a vetágyból vett 1—3 éves
magasló pontja azonban a korszakalkotó magyar csemetéket. Ha azonban pl. elgyomosodó vágásbüntet törvénykönyv, mely csekélyebb jelent- területek beültetésére erteljesebb csemetékre van
ség hiányai mellett is a hazai büntet tör\^ény- szüksége, akkor azokat 1 2 éves korban tágahozásnak hosszú idre szilárd alapját vetette meg. sabb hálózatban átülteti, iskolázza. L. Iskolázás.
A törvénykönyv'höz írt nagj^szabású indokolás peCsemez József, fizikus, szül. Pozsonyban 1855
dig nemcsak maradandó tudományos beccsel bir, febr. 21.Tanuhnányait Nagyszombatban, Pozsonyhanem egyszersmind jelentékeny irodalmi alkotás ban és a bécsi tud. egyetemen végezte. Aztán
is. 1879-ben kúriai tanácselnök lett és itt iparkotöbb helyütt tanárkodott
1895 óta az áll. polg.
dott a Btk. elveit a gyakorlatban megvalósítani. iskolai tanítóképz intézetben tanár. A Gsemez1894-ben nyugalomba ment. Mködése mind a jog- töredéket (1. 0.) róla nevezték el. Irodalmi mköalkotás, mind a jogalkalmazás s a tudományos dése:
fizika fejldésének rövid vázlata és
jogmívelés terén hazánkban korszakot alkot. Képek a fizika fejldése körébl (értekezések a
Számos kitüntetésben részesült 1878. a Szent nagybányai fgimnázium éitesitjében). Továbbá
István-rend középkeresztjét kapta, 1882. valósá- számos természettudományi közlemény, ismertegos bels titkos tanácsos lett, 1896. a budapesti tés, fordítás a Math. és Physikai Lapok, Terméegyetem díszdoktorrá választotta. Fbb mvei
szettudományi Közlöny, Nemzeti Nnevelés c.
jogvesztés elmélete és az államjog (Pest 1872)
folyóiratokban. E lexikonnak is munkatársa.
magyar bnvádi eljárás szervezetének indokai
Csemez -töredék, a Jordánszky-kódexnek (l. 0.)
(Budapiest 1882) Magyar bnvádi eljárás a tör- egy kisebb, de értékes töredéke (az eleje), mely csak
vényszékek eltt (u. 0. 1883) Az egyházi holtkéz újabb idben került napfényre. Csemez József (1. 0.)
(u. 0. 1897). összes müveit sajtó alá rendezték fedezte fel megvette 1880. Simor hercegprímás s
Edvi Illés Károly és Gyomai Zsigmond (u. 0. egybeköttette az esztergomi könyvtár Jordánszky1904). A magyar jogászegylet megalapítása C. kódexével. Ennek egy másik kis töredéke, a Jan-

vidéki borok stb.
G.-szöllö v. asztali szUö,
az olyan, melyet mint gyümölcsöt fogyasztanak
el. nem pedig bomyerés végett termelnek. L.
Szöllö.

—

;
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érdeme.

kovich-töredék a Nemzeti

Múzeum

birtokában
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Csemicz
Az egész kódex megjelent nyomtatásban
1888-ban a Bégi magyar nyelvemlékek gyjteményében.
Csemicz, kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi
van.

j.-ban, (1900)

M

tót lak.

;

u. p.

és u.

t.

Liptószeut-

miklós.

Csempe, 1. Kályha.
Csempészet (ném. Schleichhandel, Sclimuggel,
Paschhandel, Schwarzerei, franc, contrehame),
az áruforgalomnak olyan közvetítése, mely közhatóságok által felállított korlátozások vagy tilalmak kijátszásával létesül és mindig büntetjogi következményeket von maga után. L. Dugdrú, Hadi dugárú és Jövedéki kihágások.
Csempeszkopács, kisk. Vas vm. szombathelyi
j.-han, (1910) 313 magyar lak., vasúti állomás,
posta- és táviróhivatal.

Csemulpo (Chemulpho, Chemulpo), Korea 12
nyilt kikötje közül a legfontosabb, a Ny.-i parton, a Han folyó-torkolat D.-i ágának közelében,

vasút mellett, (i9oo) 27,000 lak. A város nagyobb
része európaias külsej; a bensztüött lakosság
száma csekély. C. hajóforgalma 1900-ban 204038
t. Szöul-lal vasút (39 km.) köti össze. Táviróösszeköttetése van Szöul, Pjöngyang, Mukden, Tiencin
városokkal. Telefonja is van. 1883-ban nyitották
meg az idegenek eltt. A japáni uralom alatt
gyors fejldésnek indul.
Csenab (az ókorban Akessines), egyike Pandzsab öt folyójának, amelyek az Indusba ömlenek.
Kasmírban ered, a síkságon fölveszi a Dzselamot,
késbb a Ravit és Bahavalpur közelében szakad
a Szatledzs-zsel együtt az Indusba.
Csendbiztos, a csendrség behozatala eltt általában, de még mai napság is a vidéki kis városok némelyikében a közbiztonság fentartására
rendelt tisztvisel v. közeg. Tkp. a régi pandurviiág maradványai, akiknek legfbb szereplése a
betyárvilág idejére esik. Sok derék, ügyes ember
volt közöttük, akik igen nagy érdemeket szereztek, különösen az alkotmányos világ kezdetén,
mikor is az ország jó hírét, nevét veszélyeztet
elemeket üldözték és irtották. A közbiztonsági
intézmények rendezésekor azután ahasználhatóbb
erk részben a csendrsóghez, részben az állami
vagy törvényhatósági rendrséghez léptek át.
Csendélet, oly festmény, mely élettelen tárgyakat, pl. gyümölcsöt, virágot, megölt vadat, régiségeket stb. ábrázol. C.-et különösen a holland fes-

Csendes-óceán

különböz lehet a már tanultak ismétlése vagy
begyakorlása, elkészülés valami következ foglalkozásra stb., de mindig olyannak kell lennie,
hogy a tanulók maguk végezhessék.
Csendes-óceán (Nagy-oceán, Pacific Ocean),
a világtengernek az a darabja, amely Amerika,^
Ázsia, Ausztrália és az Antarktisz között, a Bering-szorostól az Antarktiszig terjed az Atlantióceántól a Hoorn-fokon, az Indiai-óceántól a Leeuwin-fokon keresztülmen délkör választja el.
Magában foglalja az ausztráliai és keletázsiai
szigetvilágot. Melléktengereivel együtt területe
165.798,660 km^, egymagában nagyobb tehát,
mint az összes kontinensek (134.800,000 km-).
Els elnevezése Mar del Zur (Déli-tenger), mert
felfedezje, Vasco Nunez de Balboa 1513. a Darieni földszorostól D.-re látta meg elször. A Nagyoceán nevet Malte-Bruntól kapta, de ez a név
nem lett általánossá. Sokkal elterjedtebb a C.
vagy Pacific Ocean név, amely Magalhaestl
származik. Legelször Urbaneta szerzetes és hajós
hajózott át rajta Ny.-ról K. felé, 1565. Tanulmányozói között els helyen áll Gook, rendszeres
kutatása azonban csak a XIX. sz. második felében kezddött meg, akkor, amikor az ausztráliai
gyarmatok virágzásnak indultak. ÉNy.-i részét
orosz tengerésztisztek (köztük Makarov) tanulmányozták, ÉK.-en az amerikaiak (Agassiz) munkálkodtak, DNy.-i részét pedig az angol tengermér hajók vették föl.
:

;

A C. mélysége Patagonia Ny.-i partjaitól Japán,
a Kurili-szigetek ós Aleuták felé fokozatosan növekedik. Ezen a vonalon mély árok, a Tuscaroravagy BNy.-i Paciflkus árok húzódik, amely eléri
a 8513 m. mélységet. Sokáig ezt tartották a legnagyobb mélységnek, csak 1895. fedezte föl az
angol Penguin hajó a Tonga-szigetek közelében
húzódó depressziót, amelyben 9184 m., 9413 m.,
9427 m. mélységeket mértek. Utóbbit a 30o 28' d.
sz.,

176" 39' ny. h.-on.

Az Ausztrália körül lev

tengereknek és a Ny.-i szigetvilág tengereinek
mélysége igen változatos, a szigetek nem közös

talapzaton éptütek, hanem meredeken emelkednek
ki a tengerbl. A másik nagy tengeri mélység^
Dél-Ausztrália és New-Zealand között húzódik.
Az eddig ismert legnagyobb mélység, 9636 m, a.
Mariana-árokban van, amelyet az amerikai Nerchajó fedezett fel 1899., a Giuim-Bziget közelében,,
(é. sz. 12"5, k. h. 154'5<'). Legújabban minden óceántk szerettek festeni.
járó hajó végez méréseket, amelyeknek eredméCsenderes v. remiz, a mezgazdaságilag mí- nyei igen fontosak, A C. közepes mélysége 408$
velt vadászterületeken fákkal s bokrokkal síirn m., ha a melléktengereket is ide számltjuk, 382&
beültetett, rendszerint kisebb (néhány holdas) ki- méter,
terjedés íigetecskék, melyeknek az a rendeltetéA C. áramlatait, úgy, mint az Atlanti-óceánsük, hogy bennük a vad különösen a mezgazda- ban, a passzát szél kelti. Az egyenlít mentén
sági munkálatok idejében csendet, nyugalmat és É.-on és D.-en is Ny. felé áramlik a víz az Ekbúvóhelyet találjon.
vatoriális áramlatban körülbelül a 20— 24''-ig, (ezí
Csendes (azeltt: Tisova), kisk, Bereg vm. a határ az évszakok szerint váltakozik). A kett6
alsóvereezkei j.-ban, (1910) 282 rutén lak. u. p. között halad el a C.-i ekvatoriális ellenáramlás,
és u. t. Alsóvereezke.
mintegy 10° szélességben. A Ny.-i szél által megCsendes foglalkozás. Ahol egy tanító több osz- indított áramlásnak D.-rl É. felé tartó darabja
tályt tanít (az osztatlan népiskolában), az egyik- a Kuro-Sivo, amely a Japán-tenger melegvizét
kel való foglalkozása idejére szükséges a többi- viszi É.-ra a partok mentén. Ugyanennek az áramnek olyan munkát adnia, mely a tanulókat a tan- lásnak D. felé tartó, visszatér és ennélfogva hiteremben elfoglalja anélkül, hogy a másik osztály deg ága a kaliforniai áramlás, A D.-i féltekén
és a tanító közös munkáját zavarná. Ez a C. igen hasonlóképen áramlást kelt a Ny.-i szól, így jön
;

;

—
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a meleg nyugat-ausztráliai, és a hideg perui
vagj' Humboldt-áramlás, amely a Peru és Chile
partjain ismeretes ködöket okozza.
A hmérséklet eloszlása a felszínen az áramlásokkal áll összeköttetésben állandóan 28»-on
felül marad a víz a Filippi-szigetek és New Guinea
K.-i partjai körül, egészen a Karolina-, Marshallés Szamoa-szigetekig. Nagyon hideg, néha csak

Irodalom. Atlas des Stillen Oceans, kiadta a Deutsche
Seewarte, Hamburg 1896; u. a., Sej^elhandbuch des Stillen Oceans, 1897 Makarov, L'Océan Pacifique, Petersbonrg
1894, 2 k. : Puls, Die Temperaturen und Strömungen des
Sqnatoríalen Stillen Oceans, Hamburg 1895 (Archív der
Wiiczek és Wenle, Die geschichtliche BedenSeewarte)
tung des Stillen Oceans; Helmolt, Weltgeschichte I. k.,
Leipzig 1899 ; Colqnhoun, The Mastery of the Pacific (London 1902) Weber, Siboga-Expeditie, Leiden 1903 ; Agassiz,
Expedition to the Eastern Pacific, Cambridge 1906 igen
fontosak a Challenger-expedíció, továbbá Darwin utazásai-

19—20" a

nak eredményei. Magyar nyelven Vojnich Oszkár írta

A

C. szigetvilága c. könyvben az általa megismert szigetek földrajzát, lakosainak társadalmi és gazdasági helyzetét.

létre

;

víz a Galapagos-szigetek környékén.
korallium állatok megélhetéséhez szükséges
20"-o3 víz a 25» é. és d. sz. között található meg

;

;

:

;

le

A

Csendespatak (azeltt Stelbach), kisk. Sáros
hatalmas építményeket hoztak létre. Jellemz
hogy a beltengerek vizének \Tn. felsötárczai .-ban, (i9io) 612 rutén lak.; u.
állandóan magasabb a hmérséklete a környezeté- p. és u. t. Berzevicze.
Csendes tag, 1. Nevezetlen társaság.
nél. Ennek az az oka, hogy a beltengerek küszöbei
Csendes társ, 1. Nevezetlen társaság.
fölött a nyilt óceán %izének csakis a fels, meleCsendes társaság, 1. Nevezetlen társaság.
gebb rétegei hatolhatnak be a zárt medencékbe,
Csendháborítás, ha valaki illetéktelenül az
ilyen rendkívül magas hmérsékletet mutathatni
ki pl. a Banda-(6505 m.) és Celebesz-tengerekben, utcán, utakon, általában a szabadban az éjjeli
amelyeknek küszöbe kb. 1200 m. Egyébként a nyugalmat háborító zajt v. lármát idéz el vagy
uyilt óceán mélyén nagyon egyenletes a hmér- durva botrányt okoz. Ha valaki a nyilvánosság
jellegével bíró mulatóhelyek njólt v. zárt helyiséklet, állandóan 1-3— l-g".
A szelek járása a hmérsékleti zónák szermt ségeiben, nemkülönben a nyilvános jármveigazodik. Az egyenlíttl É.-ra és D.-re, kb. a ken, mint pl. vasúton, hajón, villamoson, siklón,
25''-ig a passzát szél uralkodik, amely azÉ.-i fél- társaskocsin stb. a közrendet v. a közönség élvetekén mint ÉK.-i, a D.-in mint DK.-i szél jelentkezik. zetét háborítja, v. egyes személyeket közbotrányt
A passzát szelek zónáját a felemelked légáram- okozó cselekmények által durván megsért. Budalások szélcsendes zónája választja el egymástól. pesten az erre vonatkozó szabályrendelet alapján
A C.-nak mérsékelt égövi területén a nyári és a csendháborítást 100 kor.-ig terjedhet pénztéli monszunok váltakoznak
ebbe a zónába tar- büntetéssel sújthatja a rendrség.
toznak: New Guinea, Bismarck-archipelagus, SaCsendlak, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
lamon-, Gilbert-, Fidzsi-szigetek, Új-Hebridák. A (1910) 372 vend és magyarlak. postaügynökség:
pólusok felé haladva mind jobban érvényesül u. t. Muraszombat.
Csendrkerület, l. Csendrség.
a Ny.-i szél, amely különösen délen igen ers. A
magas légnyomások zónájában, a 35" szélességeCsendrrs, 1. Csendrség.
ken É.-ra és D.-re a tenger vize sósabb a rendesCsendrség. A közbiztonsági szolgálat teljesínél. Ezek a vidékek viharaikról is nevezetesek. tésére rendelt rtest. Francia intézmény (gens
Különösen a Filippi-szigetek és Japán közt a tai- d'armes), amelynek tulajdonképeni alapját I.
fun nevezet veszedelmes, forró égö\i ciklon ér- Napóleon vetette meg s jelenleg majdnem mindemel említést.
den államban meghonosult. Nálunk az 1881. Hl.
A közlekedés & C. megismerésével lépést tartva, t.-c. rendelte el, hogy az egész orezágban katonaia XIX. sz. második felében lendült fel, különö- lag szervezett m. kir. C. áUíttassék fel. A szersen a szigetek nyersterményei, úgj'mint a kopra, vezés 3 év alatt fokozatosan hajtatott végre úgy,
gyöngy, gyöngykagj^ló, trepang, teknsbéka stb. hogy 1884 jan. 1. megkezdte a C. egyöntet
felfedezése következtében. Amint a szigetek gj^ar- ködését 100 tiszttel és 5000 csendrrel.
matokká lettek, az ültets'ények megmveléséhez
A C. feladata mködési tertiletén a személyszükséges munkáskézrl is kellett gondoskodni, es vagyonbiztonságot megóvni, a békét és közrenazonkívül sok más szükséglet is merült fel és det fenntartani, a büntettörvények és rendeletek
lassankint állandó gzhajójáratokat rendeztek megszegését, a véletlenségbl vagy bármily terbe, köztük els volt a Panama— Sydney vonal. mészet mulasztásból ered veszélyeket s károkat
Most a legfontosabb közleked utak a Canadian- lehetleg megakadályozni, a megzavart békét és
Paciílc-Steamship Line, Hong-kong és Vancouver rendet helyreállítani, az ezek ellen vétket kitudni
között a Paciílc Mail Comp. és a Toyo Kisen 8 megfenyítés végett az illetékes bíróságnak v.
Kaisha Comp., Hong-kong— Honolulu— San Fran- hatóságnak feljelenteni, illetleg átadni. A C.-i
cisco között a Canadian Australian Royal Mail rsök ezenkívül a közcsend, rend és biztonság
Comp., Vancouvertl Honolulu, Szuva (Fidzsi- fenntartása érdekében a közigazgatási hatóságok
szigetek) és Brisbane-en át Sydneybe visz az rendelkezésére állanak. Helyi rendészeti ügyekben
American and Australian Line San Francisco és a C. csakis felügyel és a községi közegeket táTahiti között. Ezeken kívül számos kisebb német, mogató segédkezésre van hivatva. A csendrfrancia, angol ós japán vállalat. Nevezetesebb tisztek az összes közbiztonsági szolgálat kezelése
Aíí/><?/-ö38zekötteté8e van az angoloknak Vancou- fölött rködnek.
vertl a Panning-szigeteken, Szuván, Brisbane-en
A C. szolgálatát a fennálló utasítások, törvékeresztül Aucklandba, az amerikaiaknak San nyek, rendeletek és saját elöljárói parancsa szeFranciscótól Honolulun, a J^Iidway-szigeteken, rint önállóan teljesíti. A közigazgatási hatóságok,
Guamon át Manilába és Sanghaiba, azonkívül kir. bíróságok, ügyészségek, országos fegyintékisebb parti kábel a part mentén több helyen. zetek és kerületi börtönök jogosultak a C. segéditt
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igénybe közölt kihallgatás és a tényvázlat felvétele utáa
szolgálatban azon törvényes az illetékes hatósághoz kisértetik ós annak átjogokkal bir, melyekkel minden katonai r. Midn adatik 24 óránál tovább a C. rizetében fogoly
a törvényes megtorlás céljából kötelességszerüleg nem tartható.
fellép, az illett vagy illetket mindenekeltt a
A fegyverhaszmlat a C. legfontosabb joga,
«turvóny nevében» szavakkal szólítja meg. A mert a törvény ezáltal az ország minden rend
szolgálatban lev csendr felhívásának mindenki és rangú lakosságának testi épségét, st életét
különbség nélkül, utólagos panaszlási jogának is a csendrnek kiszolgáltatta. A C. fegyverét
fenntartása mellett, engedelmeskedni tartozik. A bárki ellen jogosan használhatja, aki a csendrt
csendr szolgálatának teljesítésekor jogosult min- erszakosan megsérti, vagy
támadással vedennem közszolgálatban álló közegeknek, külö- szélyesen fenyegeti; ha a tetten ért gonosznösen a polgári és más rtestek s ezek tagjainak, tev vagy alapos gyanúval terhelt egyén felnemkülönben községi elöljáróságoknak ós katonai fegyverkezve lévén, az elzetes felszólítás daparancsnokságoknak támogatását igénybe venni. cára magát önként meg nem adja, vagy esetleg
Szolgálatba legkevesebb 2 csendr vezényelhet, védett helyzetébl eljönni vonakodik; aki a
akik együtt yaróV-nek neveztetnek, egyik közü- csendr figyelmeztet utasításaínak,
szolgálata
lök a járrvezet. Csak kivételes és elírt ese- teljesítésében meggátlandó, tettlegesen ellenszetekben mehet szolgálatba egy csendr, de éjjel gül; aki mint veszélyes gonosztev a C. által
sohasem.
tildöztetik, elfogatik vagy rizete alá adatik é&
Háború esetén a C. közbiztonsági szolgálatát bár erszakos ellenállás nélktil, de a megállításra
továbbra is teljesíti, ha pedig ez az ellenség be- célzó fenyeget rákiáltás dacára elfut, ha visszahatolása folytán lehetetlenné válik, a nópfölke- tartóztatására más mód nincsen; aki háború
léshez csatlakozik. A hadseregnek v. egyes részei- vagy ostromállapot idején magát gyanússá teszi
nek mozgósításakor ezenkívül f ölállíttatik a tá- s a felhívásra kielégít válasz nélkül elszalad. De
bori G. (1. 0.).
a csendr ezen esetekben is fegyverét csak azután
A C. jogai : az intés vagy figyelmeztetés, a ki- használja, ha minden enyhébb eszköz alkalmakérdezés, a házkutatás, a szomélymotozás, az el- zása eredmény nélkül marad s ekkor is még
vezetés, az elfogás és a fegyverhasználat. Az in- a legnagyobb kímélettel keU eljárnia. A fegyvertés vagy figyelmeztetés a csendr fellépésének leg- használat a körülményekhez képest karddal, szuenyhébb formája. A kikérdezés (nem vallatás) a ronnyal V. puskával történik. A karddal csak
nyomozási eljárás elzménye. A csendrnek nem vágni és szúrni, a szuronnyal szúrni, a puskááll jogában a beismerést ígéret^ fenyegetés, rábe- val csak lni szabad. A levegbe v. célzás nélküi
szélés vagy csel útján kierszakolni, de fleg szi- lni határozottan tilos. Ha fegyverhasználat után
gorúan tilos erszakot, kényszert használni és az ellenszegül v. megmenekül harcképtelenné
legkevésbbé bántalmazni az illett. E tilalom el- tétetett, annak utólagos bántalmazása, megsebelen vétk fegyelmi, st hadtörvényszéki eljárás sítése tilos. A fegyverhasznáiati eset azonnal
alá esnek. A házkutatás rendszerint az illetékes táviratilag bejelentetik s a tényállás megállapíhatóság felhívására történik. Önállóan is tart a tása rendszerint
halál esetén mindig
a helyC. házkutatást, ha a késedelem veszéllyel jár, ha a színére kiszállott hadbíró által a katonai bünterhelt megszökik, v. a keresett tárgynak nyoma perrendtartás szerint eszközöltetik. Megállapítvész. A személymotozásra ugyanazon alapelvek tatik azután, vájjon a fegyverhasználat jogos
irányadók, mint a házkutatásnál. Az elfogott és volt-e vagy nem. Ez utóbbi esetben az illet
bekísérend személyek mindig megmotozan- csendr ellen a szabályszer hadtörvónyszéki eldók. Az elvezetésre felhívást adhat az ügyész- járás tétetik folyamatba.
ség, a bíróság és a rendrség. Az elvezetend
A C. kiegészítése. A legénység állományába
nem tekintetik fogolynak, hanem csak rizetbe felvétetik: oly önként jelentkez, aki magyar
vétetik és a hatósághoz kisértetik személyes sza- honos, feddhetlen, erkölcsös magaviselet, ntbadsága tehát nem korlátoztatik nagyobb mér- len vagy özvegy, tökéletes hadi szolgálatra altékben, mint az a cél elérésére okvetlen szüksé- kalmas, legalább 163 cm. magas, írni, olvasni
ges, de azért a köteles elvigyázat nem mellz- és számolni tud és aki katonai kötelezettségéhet. Nem bilincselhet meg és szökése esetén el- nek eleget tett. Felvétel eltt az illet magát
lene fegyver nem alkalmazható. Önállóan is joga három évi C.-i szolgálatra kötelezi, az esküt levan a C.-nek elvezetni oly egyéneket^ akiknek teszi s a megfelel eredménnyel befejezett hat
elfogására elegend ok nincs ugyan, akik azon- havi próbaszolgálat után a C.-hez végleg átvéban gyanús körülmények miatt a közbiztonságra tetik. Ha tovább is óhajt szolgálni, kötelezjét évnézve veszélyeseknek látszanak. Az elfogás (le- rl-évre megújítja. Megjegyzend, hogy mozgótartóztatás) szintén fölhívásra vagy önállóan sítás esetén a kilépés nincs megengedve. A tiszti
történik, aki ellen nyomozólevél, vagy elfogató állomány kiegészíttetik önként kérelmez tartaparancs van kiadva, aki tetten kapatik, aki lékos hadapródok beosztása által, akik fölvételük
nagyobb bncselekménnyel alaposan gyanú- alkalmával az esküt leteszik, 3 évi kötelezettsésítva megszökött, vagy szökési elkészületet tesz get vállalnak és akik hat havi próbaszolgálat
vagy elrejtzött, aki a bnjeleket elrejteni, meg- és a csendrtiszti szakvizsga sikeres letétele után
semmisíteni, megváltoztatni igyekszik, aki a véglegesíttetnek. A tisztek mozgósítás esetén is
csendrt hivatalos eljárása közben bántalmazza a C.-nél maradnak.
vagy veszélyesen fenyegeti. Az elfogott egyén
A C. kiképzése a legénységnél oly módon törszükség esetén megbilincseltetik és a vele esz- ténik, hogy a belép próbacsendr 6 hónapig elletét írásbeli

venni.

felszólítással közvetlenül

A csendr
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méleti és gyakorlati kiképzésben részesül, ezután
vizsgát tesz és véglegesittetik s ekkor, akinek a
csapatnál nem is volt altiszti rangja, itt tizedesi
rendfokozatot nyer. A próbacsendrbl így lesz
csendr. Az rsön továbbra is állandóan kiképzésben részesül. Az altiszteknek alkalmas csendrök az altiszti iskolába vezényeltetnek, ahol 6
hónapig kiképeztetnek, amely után leteszik az
altiszti (rsparancsnoki) vizsgát és rsvezetkké
lesznek.

Az rsvezet idvel rmesterré, majd

járásrmesterré lép el.
A hadapród-próbacsendr

szintén

eleintén elméleti oktatásban, azután
valamely rsre beosztva, a tisztek felügyelete

mellett gyakorlati járrszolgálatot teljesít. Hat
hónap letelte után leteszi a szóbeli és írásbeli
részbl álló csendrtiszti szakvizsgát. Erre
véglegesítve lesz s hadapród-rmesterré lép el.
Bövidesen zászlós, majd hadnagy lesz és fokozatosan ellép ezredességig, st tábornokságig
is. Törzstiszti vizsga a C-nél nincs. Nsülés csak
letétele

után (mely

fél

annyi, mint a

csapattiszteké) engedtetik meg.
A C. szervezete egészen eliltó a csapatétól. Katonai és fegyelmi tekintetben a m. kir. honvédelmi
miniszternek van alárendelve. Bnügyekben a
katonai büntet törvények alatt áU, a fegyelmi
fenyít hatalmat pedig saját elöljárói a honvédségi szolgálati szabályzat határozványai szerint
gyakorolják. A közbiztonsági szolgálat teljesítésére és a gazdászati ügyekre nézve a magyar
kir. belügjTniniszter alá van helyezve. Abíróifensbbségi jogot a honvédfparancsnok gyakorolja.
A C. élén a C-i felügyelség éíü: eg^ eát&boraagY

mint felügyel

s

Csenevész szervek

kivezénylése, azoknak idnként való ellenrzése,
az örslroda vezetése, a hatósági felhívások foganatosítása, elöljárók parancsainak végrehajtása,
az rskörlet alapos helyi és személyi ismerete,

annak gyakori végigportyázása, az elfordult
bncselekmények azonnali nyomozása, a rend és
fegyelem fenntartása.
A illetményei a legénységnél próbacsendör
800 K, csendr 900 K, rsvezet 1100 K, rmester 1300 K zsoldot, járásrmester (és törzsrmester) 1680 K évi díjat kapnak ehhez járul
még a 3 éven felül szolgálók részére 100—500
korona pótdíj. A tisztek illetményei megegyeznek a csapattisztekéivel, de kapnak még 540
1980 korona pótdíjat, a tiszti szolga váltság pedig
384 K.
A felosztása. A ftagozat a kerület, ez 5—8
szárnyra, a szárny 2—3 szakaszra, ez .3—5 járásra, a járás 3—5 rsre oszlik. Az rsök többnyire 4—6 fbl állanak, de néhol nagj-obb a
létszám. Jelenleg (1911 okt. 1.) van Magyarországon 8 kerület, 52 szárny, 127 szakasz, 438
ezeken kívül
járás, 1847 rs (közte 156 lovas)
még 8 pótszámy, 1 tiszti különítmény, 1 pótlókeret, 1 pótlóidomitó osztály, 1 anyagraktár és
egy altiszti iskola. A rendszeresített létszám:
laltábomagy, 1 vezérrnagy, 10 ezredes, 8 alezredes, 9 rnagy, 67 százados, 74 fhadnagy,
70 hadnagy, 2 számtanácsos, 8 százados számviv, 7 fhadnagy számviv, 4 hadnagy számviv mindössze 261 tiszt és 10,251 legénységi
egyén (közte 901 lovas) és 896 ló. A tisztjelöltek
létszáma nincs megállapítva, jelenleg van 42
zászlós és hadapród s 6 számvivtiszthelyettes.
Horvát-Szlavonország egy csendrparancsnokságot alkot, van benne 5 szárny, 13 szakasz, 244
rs 25 tiszt és 1160 legénységi egyén.
A hatásköre kiterjed Budapest és a törvényhatósági városok kivételével a magyar állam
egész területére. Egy csendrre átlag 27 négyzetkilométer felügyeleti terület és 1500 lakos esik.
Hogy mindkét szám apasztassék s ezzel a közbiztonsági szolgálat hathatósabb legyen, a közel
nagyobb arányú szaporítása törjövben a
vényhozási úton megoldást fog nyerni.
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egy vezérrnagy mint felügyel-

helyettes egy százados segédtiszttel s a segédszemélyzettel. A felügyelség a testület szolgálati,
fegyelmi és személyi ügj-eit egyönteten s egységesen vezeti s az alosztályokat idnkint a felügyel V. helyettese meg is szemléli. Hatásköre
egyaránt kiterjed a magj'^arországi és horvátországi C-re.
Magyarország C-i tekintetben feloszlik kerületekre, ezek szárnyakra, a
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szárnyak szakaszokra,
a szakaszok járásokra, ezek örsökre. A kerület
Irodalom. Utasítások a m. kir. C. számára*; Általános
élén a kerületi parancsnok (ezredes) áll, van heszolgálati batározványok Némethy Ferenc, A m. kir. C.
lyettese (alezredes) és másodtörzstisztje (rnagy),
szervezete, szolgálata és viszonya a közigazgatási batóott van még a segédtiszt, oktatótiszt, továbbá a ságokhoz k m. kir. C. évkönyve, 1834—86 A m. kir. C.
számvlvtisztek és a hadbíró (a honvédségt<51 ve- zsebkönyve 1887—1911,
zényelve) 8 a szükséges kezel- és segédszemélj'Csendrségi felügyel, 1. Csendrség.
;

;

A kerület szárnyakra oszlik, élén egy százados mint szárnyparancsnok áll, aki a közbiztonsági szolgálat szabatos kezelése felett rködik,
felels a katonai rend és fegyelem kezeléséért, továbbá a legénység ruházatáért, fegyverzetéért,
élelmezésóért és elhelyezéséért, az irodai és pénz-

zet.

;

Csendörszakasz,

Csendörszámy,

Csendrség.
Csendrség.
Csendrség.
1.

1.

Csendrtiszt, 1.
Csene. Régi magyar személynév, mely valószínleg a török-tatár «csin», «csen» (igaz, egyenes, helyes) szónak felel meg.
kezelésért, nemkülönben a leltári tárgyak nyilCsene (azeltt Horvát- és Szerh-Csene),nagyk.
vántartásáért, amikrl szemléi alkalmával meg- Torontál vm. C.-i j.-ban, (1910) 2731 német, szerb és
gyzdik. A szárny szakaszokra oszlik, élén egy magyar lak.; hite'- és tejszövetkezet, gzmalom,
alantas tiszttel (fhadnagy vagy hadnagy) mint csendrrs, vasúti állomás, posta-, távíró- és
szakaszparancsnokkal. Hatásköre valamennyi telefonállomás.
alárendelt rsre egyaránt kiterjed. A szakasz jáCsenevész a. m. satnya, silány.
C. növekerásokra oszlik, parancsnoka járásrmester; a dés az erdei csemetéknek vagy az erdnek nem
járás végül rsökre oszlik, parancsnoka rsvezet megfelel, hanem elsatnyult, silány, elmaradt fejV. rmester, kötelessége az alárendelt csendrök- ldése.
nek a napi rend szerinti oktatása, szolgálatba való
Csenevész szervek, I. Csökevényes szervek.
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Cseng, régi kinai faf uvóhangszer alkatrészei u. 0. csakhamar pap, esperes, st kollégiumi gondvoltak egy kivájt lopó tök, mely széltartó gyanánt nok is lett. A cartesianus-coccejauusok közé tartoszerepelt C alakú cs, melyen a széltartóba le- zott, st mesterét, Coccejust a szentírási helyek
mesterséges allegóriái magyarázataiban csaknem
vegt fújtak; a tök nyilt végén 12—24 nyelvsíp fölülmúlni törekedett. Munkái De potentia scripvolt alkalmazva, s ez utóbbiakat a nyugaton csakis
tm'ae, quod docendam veritatem (Leiden 1654)
a C-bl ismerték meg, s késbb az orgonánál és De necessaria supremae seu unius
cum Patre,
harmoniumnál alkalmazták.
D. N. Jesu Christi deitatis ad salutem aeternam
Csengéié, Szegedhez tartozó puszta Csongrád utilitate (u. 0. 1654) De usu ratiouis humanae in
vm.-bon, (1900) 1831 lak. vasúti megálló.
theologia, ac quaestionibus fidei (u. 0. 1654).
Csengeri zsinat, 1570 júl. 26. tartatott MeCsenger, nagyk. Szatmár vm. C.-i j.-ban, közel
a Szamoshoz, (1910) 3269 magyar lak., a járási lius Péter elnöklete alatt. A zsinat határozatai
szolgabírói hivatal székhelye, csendörörs, gz- fleg a szentháromság hitének körvonalozása és
inalom, dohánybeváltó hivatal, takarékpénztár, az ezzel leginkább összefügg tételek megállapíposta- és táviróhivatal. Zsigmond király itt ország- tására voltak irányozva. Az egyhangúlag elfogagylést, a helvét vallásúak pedig 1570. zsinatot dott hitvallást Melius szerkesztette. Ez a külföldi
tartottak, 1. Gsengeri zsinat.
egyházak legnevezetesebb hitvallásaival
ref.
Csenger bagos, kisk. Szatmár vm. csengeri együtt a Syntagma confessionum c. gyjteménybe
j.-ban, (1910) 1553 magyar és oláh lak. u. p. Sza- is fölvétetett, de tévedésbl Confessio Poloniea
mosdob, u. t. Csenger.
címmel. Az e zsinaton készített hitvallás magyar
Csengeri, 1. János, filológus és mfordító, ko- fordításban megjelent a Prot. theol. könyvtár XV.
lozsvári egyetemi tanár, szül. Szatmárt 1856 okt. köt. (1881) Kiss Árontól e címen A XVI. sz.-ban
2. Tanulmányait Szatmárt, Debreezenben és Buda- tartott magyar ref. zsinatok végzései.
pesten végezte. Tanárkodott Debreezenben, BeszCsengersima (azeltt: Sima), kisk. Szatmár
terczebányán, Fehértemplomban és 1884— 1896-ig vm. csengeri j.-ban, {i9oo) 488 magyar lak., postaa budapesti tanárképz-intézet gyakorló fgimná- ügynökség u. t. Csenger.
ziumában, 1890. budapesti egy. magántanár,1892.
Csengerújfalu, kisk. Szatmár vm. csengeri
a M. Tud. Akadémia lev. tagja lett. Megindította j.-ban, (1910) 1025 magyar lak. u. p. és u. t. Csenger.
és 1892— 96-ig szerkesztette a Magyar Paedagogia
Csengery, 1. Antal, publicista, politikai, nemc. folyóiratot. 1896 óta a kolozsvári egyetemen zetgazdasági és történettudományi író, szül. Nagya klassz, filológia rendes tanára a fllozóflai kar- Váradon 1822 jún. 2., megh. Budapesten 1880
nak két ízben dékánja volt, 1910 óta a kolozsvári júl. 13. Tanulmányait szülvárosában s a debreorsz. tanárvizsgáló bizottság elnöke. Számos ér- czeni református fiskolában végezte. Azután
tekezése és tanulmánya jelent meg a Magyar megyei szolgálatba lépett. Az 1844-iki pozsonyi
Nyelvrben, Orsz. Tanáregyes. Közlönyben, Ma- országgylésre mint gr. Zichy Ferenc bihari fgyar Paedagogiában, Phil. Közlönyben, Buda- ispán oldala mellé rendelt vmegyei irnok ment
pesti Szemlében legnevezetesebb munkássága az fel s onnét a Pesti Hírlapnak küldött országgyókori klasszikus müvek, els sorban Euripides és lési tudósításokat. Megismerkedett báró Eötvös
Aeschylos átültetése. Költi mfordításaiért vá- Józseffel, Szemere Bertalannal és Szalay Lászlólasztotta a Kisfaludy-társaság is r. tagjai sorába. val s ezek bizalmas barátságába jutva, a Pesti
Kiválóbb mfordításai Tibullus elégiái (1886); Hírlap (1. 0.) szerkesztésével bízták meg
pedig
Aischylos Oresteia trilógiája, a Kisfaludy-társa- társul b. Kemény Zsigmond barátját vette maga
ság 1893. a Lukács Krisztina jutalommal tüntette mellé. 1848-ban Szemere Bertalan második belki; Euripides drámái (1908-1911); Goethe :Iphi- ügyi minisztériumába hívta meg tanácsosnak s a
genia (1889) és Torquato Tasso (1909) Propertius képviselház szabályzatának kidolgozásával s
elégiái (az Akadémia kiad. 1897). Catiülus versei egyéb fontos munkálatokkal bízta meg. A sza<1901); Aeschylos tragédiái (1903, Akad.); Home- badságharc után mint független író és tanár élt
rosi világ (1903). Egyik szerkesztje volt a Görög a fvárosban, hol magas színvonalon álló tudoföldön (1895) és Római világ (1899) e. tanulmány- mányos munkák megírása- s kiadásával a legúti emlékkönyveknek. Homeros monográfiája a kiválóbb magyar írók sorába emelkedett. LegjeleKisfaludy-társaság írók és Költök c. vállalatában, sebb mvei ez idbl Magyar szónokok és státusKómái irodalomtörténete a Heinrich-féle Egyet. férfiak (1851) Az altáji nép ösvallása, tekintettel
Irodalomtörténetben jelent meg. Eredeti költemé- a magyar svallásra (a Magy. Akad. Évkönyvei
nyei a Bud. Szemlében ós más lapokban jelentek 1857. évi 9. kötetében)
magy. mythologia kérmeg. Ezenkívül több tankönyve ós jegyzetes ki- désének bíráló fejtegetése, tekintettel Ipolyi munlefordította
adása jelent meg a klasszika-filológia körébl. kájára (1855, Budapesti Hirlap).
Latin nyelvkönyveit olasz nyelvre is lefordították. továbbá Macaulay Anglia történetét II. Jakab
Munkatársa e Lexikonnak is.
óta, s két kötetben kiadta Történelmi tanulmá2. G. K. István (váradi), ref. hittudós, szül. nyait (1857.) Emellett társadalmi téren is nagy
különösen a
1628., megh. 1671 jan. 15. Gyulafehérvárott tanult, és sikeres munkálkodást fejtett ki
majd külföldre ment, hol legtöbb idt Leidenben nemzatgazdasági nagy intézetek, a gazdasági
és Franekerben töltött. Miután hazatért, 1658. egyesület s a ra. földhitelintézet, melynek alapímár kolozsvári pap volt, azután pedig udvari tásában részt vett s melynek azután vezérpapja lett egymásután Barcsay Ákos és Kemény titkára lett, igen sokat köszönnek buzgóságának
János fejedelmeknek. Késbb fogarasi pap volt. és szakértelmének. Ó dolgozta ki b. Eötvös József
1668 júl. 2. Nagyenyeden tanári állást fogl9-lt el, felhívására az országos iparegyesület s ipar;
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;

;

;
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;

;

;

;
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;

;

:

;

;
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;

:

;

;
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muzeuiu tervét is, és sok egyéb tervezetet a köz- Kisfaludy-társaságnak is tagja volt, de purilegkülönbözbb terein. 1861. a bihari tán szerénységtl vezettetve, hogy e tisztán szépválasztókerület orsz. képviselvé választotta. A irodalmi társaságban, mint oly író, ki szorosan

mveldés

képviselházban, hol Deák Ferenc mellett a felneki az a szerep jutott,
hogy a Bach-korszakbeU sajtóviszonyok élénk
képét tárja fel. 1868-tól 1878-ig a nagykanizsai
választókerületet képviselte, s Deák és gróf Andrássy Gjoila után senkinek sem volt több része
a Magj'arország és Ausztria között létrejött kiegj-ezésben, mint C-nek. Mködésének legállandóbb s legkedveltebb színtere a pénzügyi bizottság volt, s talán csak az akadémiát s a földhitelintézetet szerette még ennél is jobban. De tanulmányainak s munkásságának kedvenc tárgya
volt a közoktatásügy is. E tárgyú üdvös munkásságát legnagyobb mértékben mint pestvárosi képvisel fejtette ki
vitte be a törvénybe a polgári
iskolák eszméjét, s eszközölte Pesten több Uy
iskola létrejövetelét. Buda és Pest egyesítésének
irati párttal szavazott,

;

töi-vénybe iktatásában is

hasznú
kiváló

s

írói

nagyobb

nagy része

volt.

E

köz-

gazdag publicistái munkássága mellett

mködést

fejtett ki.

is

Már

említett

mvein kívül,

vett szépirodalmi mveket nem írt, másoknak engedje át helyét, kilépett. Magas mveltség neje,
König Róza, több jeles színmvet fordított a
Nemzeti Színház számára. Fia, C. Lóránt, ki
összes munkáit kiadásra rendezte (eddig 5 köt,
1896), a m. földhitelintézet igazgatója.
n
2. G. Imre, Antalnak testvérbátyja, szül. NagyVáradon 1819., megh. 1885 szept. 30. Ó is, mint
Antal testvére, 1861. a felirati párthoz és Deák

Ferenc szorosabb környezetéhez tartozott. A
minisztériumban, hol alkalmazva volt, kitn
törv'énytudományával és szervez tehetségével
elkel szerepet vitt s a törvények szerkesztésében befolyásos részt vett Az országgylésen
több jeles beszédet tartott és a lapokba gazdasági cikkeket

írt.

Csengetés, jeladás, az iskolában a tanóra kezdetére és végére
a gzhajó indulására v. érkezésére régebben a vasútnál is C.-sel jelezték a
vonatok indulását a hadihajón az rszolgálat
idközeinek jelzésére színpadon az eladás kezdetére, valamint a szereplk belépésének jelzésére
;

;

;

mint szerkeszt, folyvást
dolgozott saját lapjának, a Pesti Hirlap-nak s
folyóiratának, a Budapesti Szemlének, melyet a stb.
magyar akadémia s a lelkes magyar-görög báró
Csengetyü. 1. Csengetymüvek.
Sina Simon segélyezésével adott 1d. Ez a Szemle
Csengetyüke (növ.), 1. Campanula.
Csengetyükefélék (növ.), 1. Gampanulaceae.
1857. indult meg, s belle 21 kötet C. egyedüli
szerkesztésében, 1865— 69-ig annak új folyama
Csengetymüvek (csengmvek), azok a kéLónyai Menyhért közös szerkesztésében látott szülékek, melyekben csengetyüt v. harangmvet
napvilágot. Kiválóbb dolgozatai Kepék az em- az elektromos árammal avégbl szólaltatunk meg,
beri mveldés törtéiietebl (Khina, India és hogy jelet adhassunk. A harangmü egyes jeleket
Egyiptom); Nyugat-Ázsia s-történetei az ék- ad akkor, amikor a kalapács reá üt. Szükség szeiratok világánál ; A Scythák nemzetisége Rem- rint egj- mben egy vagy két harangot hasznábrandt (Planche után) Adatok Szemere Ber- lunk. A kalapácsot vagy stilyedó súly, vagy elektalan életrajzához ; Deák békekövetsége Win- tromotor mozgatja. Az els esetben távirdatelep
d'ischgrcitznél : A jogi és
államiummányok árama, mely
tanítása ügyében; Néhány szó a szakoktatásegy elektroról stb. Roppant számú, a tudás majd minden mágnes tekerágára s a fontosabb napi kérdésekre vonat- csén folyik kekozó cikkei jelentek meg egyéb különféle folyó- resztül, meg:

:

;

;

is. ÖsszegjTijtött munkái három kötetben elször 1870— 74;-ben jelentek meg, a két
els kötet Történeti tanulmányokat s jellemrajzokat, a harmadik kötet a Történetirók s történetirás cím értekezést foglalja magában azután
1884., Lóránt fia által kiadva, életrajzi adalékokkal s Arany Jánossal folytatott levelezésével (kihez bens barátság kötötte) most már 5 kötetben
a negj'edik kötet országgylési beszédei egy részét foglalja magában Szerkesztette továbbá a
Magy. Tud. Akadémia második (törvény- és tör-

iratokban

;

ténettudományi) osztályának közlönyét 1860—66.
5 kötetben saz Akadémia jegyzkönj'veit 1863—
66-ig 4 kötetben.Kiadta Papp Endre barátja hátrahagyott munkáit b. Kemény Zsigmonddal még
1852-ben, saz Újlaki Nemzeti Könyvtárnak (6 kötet 1852—53) egyik kiadója volt Toldy Ferenc,
Ürményi József, Kazinczy Gábor, Kemény Zsigmond társaságában stb. gyönyör Emlékbeszéde
Deák Ferenc felett az Olcsó Könys'tárban is meg-

szakittaíik v.
záratLk, s ek-

kor lees vagy
emelked hor-

gonya kioldja
a súlynak
zárófékét.

második

A

eset-

ben elektro-

mos
telep

központi

árama

az elektromotorba folyik, a

motor forgásnak indul s a

1.

ábra.

Csengetyü áramkSre.

kalapácsot
mozgatja. A csengetyü pedig, ha elektromos áram
megy rajta keresztül, rezg hangot hallat. Az
egj-enáramra való csengetykhöz galván-áramot
használunk, váltakozó áramra való csengetyükhez
jelent.
pedig a szükséges váltakozó áramot mágnesindukírói 8 tudományos érdemeiért az Akadémia már torral állítjuk el, pl. a telefonkészülék csengetyü18i:7. levelez, 1858. pedig rendes tagjává s jegyz- jéhez. A váltakozó áramú csengetynek két hajt'vó, majd 1871. másodehiökévé választotta. A rangja van. A csengotyket számtáblákkal is
;
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kombinálhatjuk, mint amilyenek pl. a szállodaa kiugró vagy lees számból megtudhatjuk, hogy melyik szobából csengetnek. Van olyan berendezés is, ahol a jelzés
alkalmával felvillanó kis izzólámpa átlátszó erbeli jelztáblák, ahol

nyt

világít

A

—

Csengetyümüvek

a csengetyü megszólal. Az 5. ábrán egy
billentyt és két cseugetyt látunk, ha a 1) billentyt megnyomjuk a TFi és TTg csengetyük
egyszerre megszólalnak. A váltakozó áramú csengetyü vázlatát a 6. ábra mutatja. A két
és B^

juk,

B

meg.

h

közönséges

házi csengetyü
vázlatát az 1. áb-

rán látjuk. Az
áram galván(rendszerint Leclanché-) telepbl
a nyíl irányában

W2

Wl

M

mágnesaz
tekercsekbe folyik, azután az r
horgonyon, a rugón, 8 a A; kontaktus-oszlopon viszszaa telepbe árad.
Amikor a teker2. ábra. Csengetyü.
cseken áram folyik, mágnesezi a vasmagot, és magához vonzza
a r horgonyt, s a végén lev kalapács a c fémtányérhoz ütdik. De ekkor a k kontaktusoszlophoz támaszkodó f rúgó szintén távolodil: az oszloptól, az áram megszakad, az elektromágnes el-

5.

ábra.

Egy billenty

és több csengetyü,

elektromágnes vasra agva szögben meghajlított
acél (permanens-) mágnes északi (N) sarkára van
ersítve. Az acélmágnes déli (S) sarka pedig az
horgonyt (vasat)
a tengely körül forogható
tartja, mely mágnesi megosztás következtében
déli sarkm-a válto-

A

zik. Az

A horgonyra

Z

üt (kalapács) a G,
fémtányérhoz ide-oda
ütdhet. Ha a válersített

C

takozó áram úgy
kering,

hogy

pl.

E

elektromágnes
északira polarizált
sarkát ersíti, akkor az i2, elektro-

l

—

l
I

mágnes
lesz,
3.

déli sarkú
mert ennek te-

kercsében az áram
ellenkez irányban

ábra. Csengetyü kapcsolása.

veszti mágnességét, s az s rúgó, melyen a horgony függ, visszahúzza a kalapácsot. Ekkor azon-

ban az / kontaktusrúgó megint érintkezik a k
oszlopocskával, s így ismétldik a játék. A 2. ábrán ilyen csengetyü rajzát látjuk s^ és s^ kapcsokon az áram bejön, illetleg kimegy EésEi
;

;

kering.

Az

B

mág-

nes-sark tehát az
horgonyt vonzza,
taszítja.

e.

ábra. váltakozó

áramú csengetyü.

A
pedig,

Bi

A következ

nya megváltozik,

s

tányérhoz ütdik,

s

a

mert

déli

sarkú

lett,

pillanatban az áram irákalapács az ellenkez

E

így ismétldik a játék.

A

Ii

b

1^

®

®
D2

D1

QQ
B

i.

ábra.

Több billenty és egy csengetyü.

az elektromágnesek, a horgony, k kalapács, vagyis
7. áljra. özamiania.
üt, r a kontaktusoszlop állító csávára. A 3—5.
ábrákon néhány használtabb csengetyükapcso- 7. ábrán olyan számtáblát látunk, ahol a visszatelep, állítás nem mechanikailag, hanem szintén árambillenty,
lást látunk. A 3. ábrán
és Bi elektromágnesek köszén {-{-) sark, Zcink(— ) sark. mal történik. Az
TF csengetyü,
A 4. ábrán három billenty van párhuzamosan zött a patkóalakú NS acólmágnes billenhet. Ha
leágaztatva, s akármelyik billentyt megnyom- váltakozó áram kering a tekercsekben, akkor

E

D

B

B

;

—

Csengey

B

tekercs innens vége déli
adott pillanatban az
(S) sarkúra válik, s a hozzá támaszkodó, vagyis
közelében levó acélmágnes szintén déli (Sj pótárcsa
lusát eltaszítja, s a vele összekötött
átesik a másik oldalra s az általa fedett szám,
pl. a szoba száma,

K

elttinik. Ha most
a hívott egyén

egy gomb megnyomásával ellen-

kez irányban bo-

8.

ábra.

csát áramot a
tekercsekbe, akCsengetyfi-nyomó (billenty), kor az B^ tekerCS

innens vége déli sarkú lesz,
mágnes déli sarkát taszítja

s

s

vasmagvának
a felé dlt acéla számot a

K

tárcsa ismét fedi. Egyidejiileg ugyanaz történik
az
és B^ tekercs másik végén is, ahol az aeélmágnes ÍN) sarka van. Ha a 8. ábrán látható
csengetyü c billentyjét megnyomjuk, f, f^ rúgok
érintkeznek s áramkört zárnak.
Csengey (Csenge) Gusztáv Adolf, író és tanár,
a Petü- társaság rendes tagja, szül. Komáromban
18i2 aug. 8. Volt tanár, majd igazgató Aszódon,
jelenleg az eperjesi ág. ev. kollégiumban a teológia tanára. Irt költeményeket, elbeszéléseket, regényeket; ilyenek: Hullámok közt (reg.. Pest
1871, 3-ik kiad. Eperjes 1897, 2 köt.) C. Gusztáv
munkái (beszélyek, Budapest 1874) Észter (költemények, Esztergom 1876)
gavallérok (regény,
Budapest 1877) Bokrétás világ (költi beszély
u. 0. 1878) Elbeszélések (a. o. 1889)
mocsarak királya (tört. elbeszélés, u. o. 1889)
vadonban (regény, u. o. 1889 és 1896) Ida emléke
(regény, 3 köt. u. o. 1897)
Don Quijote (költi
elbeszélés, 1903) Szerkesztette a Gyermekbarát-ot

B

:

;

A

;

;

;

;

A

;

;

;

1865-66.
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Egyik se Konfucius négy tanítványának egjike
és aTaheó (v.Tahio) klasszikus könyvnek szerzje
a Taiping törzs ellen indított háborúban. 1879-ben Oroszországba küldték követtU,
mely állásban sikerült neki a Kínára nézve fontos Ili tartomány visszaadását kieszközölni. Azután londoni, majd párisi követté nevezték ki
1885. visszahívták Parisból s londoni, majd pétervári követnek küldték.
Csenke, Msk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
(1910) 331 magyar lak., u. p. és u. t. Nagymagyar.
Csenkesz (növ.), 1. Festuca.
Csenkeszfa, kisk. Pozsony \'m. dunaszerdahelyi j.-ban, (1910) 99 magyar lak., u. p. és u. t.
Dunaszerdahely.
Csensztohova (Czenstochoioa), Orosz-Lengyelországban, Krakó és Varsó közt, kerületi székváros, (1909) 58,000 lak. A városhoz félórányira
van a Fényes halom (Clams mons, lengyelül
Jasznagora), melynek tetejét a pálosok nagyhír
monostora koronázza. B rendház els lakóit a
hontvármegyei Mária-Nosztráról telepíté ide 1382.
Ulászló opoliai herceg, elbb, Nagy Lajos korában,
volt. G. részt vett

Magyarország nádora. A szerzet itt rövid idn
úgy meggazdagodott, hogy telepítése után aug
száz évre már Lengyelország egy-tizenötöd részét
bírta örökjogon v. zálogban. Kincseinek védelmére a különben is fontos sztratégiai pontot 1500.
kezdették megersíteni, s ettl fogva sok ostromot állott ki, melyek közül legnevezetesebb az
1655-iki, amikor is Kordetz paulinus perjel dicsségesen védelmezte meg a svédek ellen. A labirint-

szer zárda

jelenleg is ötszögletes csiUagalakú

várersség közepén emelkedik. Ftemplomában
van elhelyezve a Nagyboldogasszony csodatev
kegyelemképe, mely mint Eegina Regni Poloniae
tiszteltetvén, egész éven át, de fkép szept. 8-án
tömeges búcsújárások célpontja. E csodatev ké-

Csengics-c.?a/a<í. Régi vitéz nemzetség Her- pet a szzanya sötétbarna arcszínéröl Fekete
cegovinában, melynek egyes tagjai nagy szerepet Madonnának hívják; másolatai nálunk is igen
játszottak e tartomány történetében. Hstettei- elterjedtek. A magyar pálosokkal való szoros
ket a délszlávok századok óta dalolják népies kapcsolat magyarázza meg, hogy a C.-i kolostorban tömérdek magyar vonatkozású tárgyra bukeposzokban.
Cseng (észt.), ércnek, üvegnek (harangnak, kanunk. A templom bejáratánál Szent István és
pohárnak, szabadon függ ércrúdnak stb.) ütésre Szent László magyar királyok és Szent Imre matámadó hangja. A hangszeres zenében s énekben gyar királyfi életnagyságú álló alakjai láthatók.
A kolostor elcsarnokát alighanem ütjesenovlcs
is használt dicsér jelz. C. frázis hangzatos szólamot jelent, mely tartalom és igazság nélkül Práter György, egykor itteni, majd sajóládi pálos
perjel, késbb váradi püspök és bíbornok építtette.
való.
Csengd, Páhihoz tartozó puszta Pest-Pilis- Erre vall az a körülmény, hogy az egész pitvar
életébl vett freskókkal van boSolt-Kiskun \Tn. kunszentmiklósi j.-ban, (1900) kizárólag az
807 lak., vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. rítva. A földszinti folyosókon a magyar pálosok
Cseng fém, 86 rész réz és 14 rész ón, vagy 80 seinek olajfestmény arcképei riztetnek. A
rész réz és 20 rész ón ötvénye. Színe az alpakká- rendi könyvtárban vannak összegjüjtve az oroszhoz hasonló, szépen cseng hangjáért belle csen- lengyelországi feloszlatott pálos-kolostorok öszgetjüket öntenek.
szes könyvei, azon értékesebbek kivételével, meCsengké (növ.), 1. Symphyandra.
lyeket szekérszárara vitetett az orosz kormány a
Csenglynk, barlang Gömör vmegyében a pel- szentpétervári, moszkvai, kievi és vilnai könyvríóczi
mészk-fensíkon
fenekén kiszélesedett, tárakba. A könyvtár melletti épületben volt a
seppk-képzdményekkel. Elször Pachl Viktor zárda nyomdája, melynek összes magyar tárgyú
kutatta ki 1882. V. ö. Siegmeth. Ftthrer durch termékeit Ballagi Aladár írta le a Magyar KönyvKaschau etc. (Kassa 1882).
szemle 1887. évfolyamában. A zárda kincstára
Csengömüvek, 1. Csengelyümvek.
megfelel nevének valóságos kincsesház. KülönöCsengri, kisázsiai város, 1. Kiangri.
sen értékes benne egy szllötke alakú arany
Cseng- Y-Yong marquis, kinai diplomata, szül. raonstrancia, mely 2366 darab drágakvel s 213
Honan tartományban 1839., megh. 1890 ápril 12. igazgyöngyszemmei van kirakva. Itt is sok a
;

(

:

-

Csenta

magyar vonatkozású emlék, melyek közül kiválóbbak Báthory Istvánnak kardja és feszülete,
valamint a Hedvig királyné, Nagy Lajos leánya
által a kolostornak ajándékozott dombormv
misemondó ruhák. A zárdát s különösen annak
magyar tárgyú régiségeit, Ballagi Aladár ismertette: Búcsújáróhelyek Oroszországban (Bpest
1888) c. munkájában.
Csenta (azeltt Leopoldova), nagyk. Torontál vm. antalfalvi j.-ban, (1910) 3176 szerb lak., posta:

hivatal, u.

t.

Periasz.

Csentevölgy (azeltt Csente), kisk. Zala vm.
alsólendvai j.-ban, (1910) 808 magyar és vend
Iák., u. p. és u. t. Alsólendva.
Csentöfa, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi
j.-ban, (1910) 63 magyar lak., u. p. Egyházgelle,
:

u.

-

52

Csepel

Csepe, kisk. ügocsa vm. tiszántúli j.-ban, (i9io)
lak., u. p. és u. t. Feketeardó.
Csepeg r.vízvetö, profil valamely párkányon,
melynek rendeltetése, hogy az esvizet az épület
falain végigfolyni ne engedje, hanem az róla le-

967 magyar

csepegjen.

Csepegbe pyü

levél. Az olyan növényeken
amelyeknek párolgását a gyakori én
tartós nedvesség hátráltatja, mert els sorban a
találjuk,

lev víznek kell elpárolognia és
csak azután következhetik be a növényben lev
víznek elpárolgása. Az ilyen növények leveleilevél felületén

t. Patony.
Csénye, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban,

(1910) 1141
Sárvár.
Csenyéte, kisk. Abauj-Torna vm. csereháti

magyar
j.-ban,
u.

t.

lak., u. p.

(1910)

Porpácz,

520 magyar

u.

t.

lak.,

u. p.

Felsgagy,

(jraradna.

Cseodajev orosz tábornok volt 1849. a Magyarországban interveniáló hadsereg 4. hadtestének
parancsnoka. Sáros vármegyén át tört be 1849
jún., elre rontott Tokajig és július 3. megszál-

mennyiség élelmet
harácsolt össze. Nagy része volt az aug. 3-iki debreczeni csatában is. Az 1854— 55-iki háborúban a
Moldvát és Besszarábiát megszálló VI. hadtestnek
volt vezére.
lotta Debreczent, ahol óriási

Csép V. hadaró, a szalmásgabona kicsépeléséhez használt kézi eszköz, mely áll a nyélbl s az
ennek végére szíjjal vagy sodronnyal mozgathatólag felersített 50— 60 cm. h. ós 5 cm. átmérj
keményfa rúdból, amellyel a munkás a csópl-

A
rl

a.

Boehmeria urticaefolia, B a Ficus religiosa
csepegöhegyü levele.

többféle berendezés folytán a víz elvezetdik,

hogy a párolgás mihamarább bekövetkezhessek.
szértire kiterített gabonakóvéket végigveri. Ma Legegyszerbb ilyen berendezés az, amidn a lemár csak a kisgazdák dolgoznak kézi C.-pel és a vél hegye megnyúlik, hosszan kihegyezödik és
zsupkészítésnél is használják, hogy egyenes és csúcsával aláfelé hajolva, mintegy a vizet levezet utat alakít, amelyrl a víz cseppekben hull
össze nem tört szalmakévéket nyerjenek.
Csép (elbb Csép), kisk. Komárom vm. gesz- alá, ezért nevezik az ilyen leveleket C.-eknek.
:

533 magyar lak.,
Nagyigmánd. L. még Szigetcsép.

tesi j.-ban,

(1910)

u. p. és u.

t.

Csépa,nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. tiszai
alsó j.-ban, (1910) 3519 magyar lak., postahivatal,
telefonállomás, községi hitelszövetkezet, fogyasztási szövetkezet.

Csepán. Árpádkori magyar személynév, az
István délszlávos alakjának, a Styepánnak magyarosítása. Délvidéken birtokos fúri családainknál nagyon el volt terjedve. 1. C. ispán, a Gyr
nembeli István fia, 1199— 1204-ig soproni, 1206—
1209-igbácsifispán,1208— 9-ignádor.Mégugyanezen évben v. 1210. folyamán a Tomaj nembeli
Tiba ölte meg.— 2. C. bán,Michafia a Ják nemzetségbl, 1206— 7-ig somogyi fispán és tótországi
bán.
3. Velük egy idtájban élt a Bogát-Radván
nembeli C., Gopol (1228—52) és Csíz (1227—52)
ispánok apja, a Rákóczi-család egyenes se.
Csépán, kisk. Besztereze-Naszód vm. jádi
j.-ban, (1910) 822 német és oláh lak., u. p. és u. t.

—

—

Ilyenek nálunk a koraijuhar, a bodzafa, a hárs
inkább kifejldtek ezek a forró földöv ess vidékén, pl. a Ficus religiosán.
rendesen 1 méter
Csepegköz, szkebb
köz két szomszédház között. A régebbi
széles

—

—

módok ugyanis megengedték, hogy két
szomszédház úgy is épülhet, hogy a tetvizet mindegyik a szomszédja felé folyassa. Ez az építkezés
azonban nagy területveszteséggel járván, jelenleg
már csak kisebb városokban s falun használatos.
Csepegösor (szegélysor), cserép, zsindely és
építkezési

palafödés legalsó sora, mely az ereszt szegélyezi.
Cserépfódésuél a C. rendesen ketts.
Csepegövár, 1. Csegezi lyuk.
Csepegtet palack. A gyógyszereknek cseppenkénti kimérésére szolgáló palack, melynek
becsiszolt üvegdugójában egy csatorna van, mely
megfelel állás mellett a palack nyakában lev
lyukkal összeesik, mikor aztán a folyadék ott

cseppenként kifolyhat.
Csepel, fejld nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Csepang, 1. Chepang.
vm. ráczkevei j.-ban, a Csepel-szigeten (1. 0.), (1910)
Csépányfalva(azeltt: 6^íejoawo9,nagyk. Nyitra 9410 német és magyar lak., postaliivataílal és
vm. szeniczi j.-ban, (1910) 1516 tót lak., postahi- telefonállomással, takarékpénztári fiók. Nagy tölvatal, u. t. Sasvár.
ténygyár. Hajdan igen nevezetes hely volt ÁrNaszód.

;

:;

—

Csepelsziget
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—

Cseplesz

pád fejedelemnek királyi laka volt a község táján, 1848 szept. 30. Görgei Artúr a szigeten, Lrén
ahol némi romok most is látszanak. H. Lajos ide- végeztette ki Zichy Ödön grófot, az ellenséggel
jében C. még város volt, a törökök ideje után vató összejátszása miatt.
Iroánlom. Dr. Pápai Károly, A C. és lakói (Földrajzi Közle(1690) lakatlan volt. Most a sziget legszebb köz1890. 209—248) Csetaeki Jeleaik Elek, C.-i skori temetók(Archaeol.Ertesitól879.Xin.47—59);Arcliaeol.Értesitó
X. 158, xn. 355 Bognár József: Csepel (Tudománytár. XIV.
1843' Galgóczy József, Pest-Pilis-SoM-Kískniivmegyemonographiája, Budapest 1877. m. 2 39 ; Az osítr.-magy. monarchia írásban és képben, Vn. k. 177 182.

mények

sége.

Csepelsziget, a Dnna egyik nagy szigete, PestPiüs-Solt-Kiskun ^-megyében, közvetlenül Budapesten alul a Dunának promontori és. soroksári
ága(utóbbi gáttal elzárvaifogja körül az É.-ról D.-re
hosszan elnyúló szigetet, melynek hossza 48, szélessége 3—9 km., területe 257 km*. A szigetet
övez mindkét Dunaágban össszesen még 14 kisebb sziget van, köztük legnagyobb a Dömsöd
melletti Somlyói-sziget (241 ha.fés a Tétény melletti Háros-sziget. Á C. földje alacsony fekvés
<99— 112 m.) lapály, melyen szántóföldek s szóilók kiterjedt homoktalajjal váltakoznak bár a
homok megkötésére sok történik, ez mégis sok
helyen a futóhomok jellegét vette fel s 16 mé:

;

:

:

:

—

—

ármentesit

társulat, alakult
1898. Ráczkeve székhellyel oly célból, hogy a
Csepel-szigetnek 20,900 kataszt. holdnyi területét
az árvizektl mentesítse. Töltéseinek hossza
69-581 km. 1905 végéig az ármentesítésre 1 millió
427,801 K-t ,fordított.
Csépén (Cepin), adók. és pol. közs. Vercze
vm. eszéki j.-ban, (1900) 3499 horvát, szerb, német, magyar, tót és cseh lak. hitel-, tej- és szerb
mezögazd. szövetkezet, gzmalmok, posta- és távIróhivatal, telefonállomás.

Csepelszigeti

;

emelked s egyenközü sorokban feltorlaCseperke (növ.) a. m. csiperke (1. o.).
buckákat képez. Alacsony fekvésénél fogva
Csepevain, indiánus törzs, L Chepewyan.
a sziget a helyenként emelt töltések dacára a Duna
Cséplés, a mag elkülönítése a szártól egyik
áradásaitól sokat szenved ; a Duna vize táplálja a
sziget néhány erét és tavacskáját ezek ágai oly neme kézi cséppel v^y pedig gépekkel végeztevízvonalaknak, melyek régente egy kis szigetet tik. L. Cséplgépek.
Cseplesz (omerUum v. epiploon), kett van
különítettek el a C.-tl, ma azonban a nagy szigettel már összeolvadtak. Nagyobb erdk a sziget a nagj'-C. (omentum május) és a kis-C. (omentum
Ny.-i és DNy.-i oldalán vannak. Érdekes a homok- minus). Mindkett voltaképen hashártyakettzet,
buckák növényzete, festi a Dunapart s fleg a holt melyet laza sejtszövet tart össze. A nagy-C. a
Dunaág növényzete a part mentében egész nád- gyomor nagy görbületén (curvatura maior) ered
erdk húzódnak. A C.-en jelenleg 10 község van, a patkóbél kezdetétl egészen a gj-omorfenékig
meljmek lakói túlnyomó részben magyarok, keve- (fundus), ahol a gj'omor-lépszalagba (ligamensebb német és szerb. Legnépesebb községek • Csepel tum gasti'olienale) megy át. Ráfekszik a gyomor9410, Ráczkeve 6847, Szigetszentmiklós 3979 és alatti haránt vastagbélre s annak mesocolonjával
Tököl 3606 lakossal. A budapest— haraszti ráez- (fodrával) összetapad. A harántvastagbélen túl
aztán mint kötény lóg le a többi hasüri zsigerek
kevei \icinális vasút érinti.
A C.-en korán telepedett meg az ember. A szi- eltt. A kis-C. viszonyai sokkal komplikáltabbak
geten felfedezett skori temetk igazolják, hogy lényegében szintén egy hártyakettzet, mely a
mái" a történelemeltti korban is laktak rajta szá- máj kapu (porta hepatis, 1. Máj) és a gyomor kis
mos római régiség arról tanúskodik, hogy a ró- görbülete (curvatura minor) között van kifeszítve.
maiaknak is volt telepük rajta. Hagyományaink Lefelé a máj-patkóbéli szalag (Ugamentum hepaszerint a beköltözködó magyarok a Zalán fölött toduodenale) határolja, mely a májtól a jobb veadatott gyzelem után itt pihentek meg s Árpád séhez
hashártyaránccal (Ugamentum heitt építette els lakát
a sziget Árpád lovászmes- pato-renale) együtt ^y, a gyomor mögött lev
terétl, Csepeltl vagy Sepeltl nyerte nevét. C. -tömlhöz (bursa omentalis) vezet lyukat (foÁrpád szívesen mulatott itt s itt született fia Zol- ramen Winslowii) vesz körül ; felfelé egészen a
tán is. Késbb is királyaink kedvelt mulatóhelye eardiáig terjed.
maradi s a mohácsi vészig a királynék nászajánFiziológiai jelentsége a nagy-C. -nek van, mely
dékát képezte. Oláh Miklós leírása szerint a C. egjTészt a hasi zsigereket a szembl jöv mechabvelkedett vadban, erdkbeú, szUkben s más nikai hatások ellen védi, másrészt talán mozduterményekben. A mohácsi vész után a törökök a latlansága folytán a hashártyának bármely gj'ulakosság legnagj'obb részét kipusztították. Ekkor ladásban lev részéhez oda tapad és ezáltal a
Esterházy István birtokába került a sziget, kitl gyuladás
megakadályozza.
generalizálódását
1695. Heiszler tábornok 25,000 frton megvette; Azért a hasüreg rendrének is szokták nevezni.
tle 8 év múlva Savoyai Jen herceg vette
A nagy-C. továbbá nem csekély mennyiség zsírt
85,000 frton, aki annyit tett a sziget emelésére, tud magában felraktározni; a benne lev sok
hogy róla Éngén-szigetnek is nevezték; ekkor adenoid kötszövet pedig rengeteg fehérvérsejt
nyerte a sziget szerb és sváb lakóit, kik közül a szer- képzése által siethet a megtámadott hashárt^a
bek azonban máig nagyon megfogytak. Savoyai védelmére. A hasüregbe mesterségesen bevitt
Jen halála után ül. Károly özvegj'e, Erzsébet korom legnagyobb r^ét a nagy-C.-ben találjuk
vette meg, ennek halála után Mária*Terézia ma- meg a nyiroksejtek behurcolják oda. A nagygának tartotta fenn és kezelését a magj'ar kama- C.-nek nagj' hajlandósága van sérvekbe benyorára bízta. 1780. Mária Krisztina lett birtokosa, mulni az ilyen C. -sérvek lágj-ak, hengeresek,
akinek halála után (1790) férje, Albert szász- lassan keletkeznek s nehezen helyezhetk vissza,
tescheni herceg kezébe került. Halála után (1822) mert a C. már korán összetapad a sérvtömló hasismétakirályi családra szállott, mely mostisbirja. hártyájával. L. még Hashártya.
terig
szolt

;

;

:

—

;

men

;

m^

:

:

:

Csepleszsérv

—

:

Cséplgrépek
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Csepleszsérv, oly sérv, mely csepleszt tartal- hogy a kosár fogai a dob köpenyétl 5—25 mm.
távolban vannak. Munkaközben a dob kerületi
maz.
Cséplgépek (1. a képmellékletet.) Kalászos sebessége mintegy 22 m., amiért is a 350— 40U
V. hüvelyes termények szemeinek a kalászból v. mm. átmérjre készül dobnak percenkint 700—
hüvelybl való kiválasztására szolgálnak. A sze- 1200 fordulatot kell tenni.
Egyszer cséplöknél a verléces rendszert is
meknek a kalászból való kidörzsölése oly nehézséget okozott az embernek, hogy már az skor alkalmazzák, midn t. i. a szalma épségben tarnépei igyekeztek ezt a munkát mindenféle mecha- tására nagyobb súlyt fektetnek. Ezen gépek már
nikai segédeszközökkel megkönnyíteni. A legpri- nagyobb erszükséglettel biriiak, azért járgánymitivebb cséplés kétségkívül az lehetett, mint nyal vagy más motorral hajtandók. A dob tenJapán egyes vidékem ma is szokásos, hogy a ka- gelye szintén vízszintesen van az ers faálllászokat khöz vagy deszkához verték, a kalász- ványba ágyazva és arra a verölócek felvételére
ban maradó szemeket pedig utólagosan kézzel tárcsák v. keresztek vannak ersítve. A krisfakidörzsölték. Egy lépéssel tovább mentek a kí- lécek kívül acél-bordás verlécekkel vannak fedve,
naiak, kik a szétteregetett kalászokat hosszú bam- mely bordák váltakozó irányban futnak az egybuszpálcákkal ütögették. A bambuszpálcától köny- mást követ síneken. A kosár rendszerint áttört
nyü volt az átmenet ahadaró- v. cséplfára, mely szerkezet és a dobot jó egyharmadára körülveszi,
a legkülönfélébb alakban és méretekben az euró- de úgy, hogy felül széles garatszer nyílást képezzen s inkább alul simuljon hozzá. A távolság
pai népek között még ma is fellelhet.
A kézi cséplésen kívül évszázadokon keresztül a gabona minsége szerint állítandó útmutatásul
a lóval való nyomtatás is el volt terjedve, amely a következ táblázat szolgálhat
úgy történt, hogy a többnyire köralakú szérre
Bükköny,
kiterített kévékbl a szemet pórázra fzött s kör- Kosárállítás Búza, rozs, árpa borsó, bab és Repceféléknél
és zab csépiében futó lovakkal tipratták ki. Hogy a lovak munegyéb hüvehol?
mm.
sénél mm.
;

lyese knél m m.
káját elsegítsék, különböz szerkezeteket vontattak a kiterített gabonán keresztül. Ilyen szer25—20
Fent
...
kezetek voltak a cséplszánka, cséplszekér és a
15
cséplhenger. Mindezek letntek s a nyomtatás Középen
maga is nemsokára a történeté lesz.
2513
Alul
7
A géppel való cséplés alapját Meikle András
mintegy 500—600
A
verléces
dobok
átmérje
vetette meg, aki 1785 körül mutatta be Skóciámm. percenkénti fordulatszámuk 800— 1100,ügy
ban sines vagy verléces csépldobj át. A gyorhogy kerületi sebességük 28—32 m.
san forgó dobon 4 éles szeglet veröléc volt elA bemutatott dob-és kosárszerkezetektl eltérk
helyezve, melyek közel fektetett és szilárdan álló
a különleges célokra szolgáló szerkezetek, pl. a
lécek mellett haladtak el s a közé tolt gabonából
az ábrát). A lóheremag cséplése
a szemet kiverték. A másik maradandó becs lóheremagfejt (1.
ugyanis elször egy rendes cséplökosárral és dobbal
szerkezet volt, melyet Jurner Sámuel 1831. New
törtónik,midn nem a lóheremag, hanem csak amaYorkban szabadalmaztatott s mely mai napig az
got rejt lóhere-gubó lesz a szártól elválasztva. A
ú. n. amerikai vagy szeges rendszer cséplökészümagnak a gubóból való kicsóplésére már a különleléket alkotja ebben a dob kerületén csavarvonalban szegek vannak elhelyezve, melyek a dobot
részben körülfogó kosárnak szegei között átcsapnak s a közbe jutott kalászból a szemeket kihorzsolják. A mai cséplk dobjai mind a Meikle- vagy
a Tumer-féle rendszer szerint készülnek, a csépelt
gabona további tisztítására azonban még egyéb
gépalkatrészek is szükségesek, melyek szerint a
következ csoportokban ismertethetjük a C.-et
Egyszer cséplgép, melynek csak csépldobja
és kosara van. A Turner-féle vagyis szeges rendszer szerint készül. A cséplödob egyszer állványba ágyazott vízszintes s munkaközben gyors
Lóheremagfejtö csépl.
forgású tengelyre van ersítve s bádoggal van burkolva, melyre a szegek felvételére szolgáló dob- gesszerkezetúlóheremagfejtödobotéskosaratkell
sinek kívülrl vagy belükl vannak ráersítve né- használni, melyet ugyancsak a cséplgépbe kell
mely szerkesztk a bádog-bxirkot elhagyják, hogy beszerelni a rendes dob és kosár helyére. Mint
a dob belsejébe idegen anyagok ne kerüljenek s az ábrán látható, a lóheremagfejt vaslemezbl
így azt egyoldalulag meg ne terheljék. A tó— 60 készült hengerbl áll, melyet rászegecselt vass keresztvasak tartanak rögzítve. Ezen
mm. hosszú acélszegek száma 32—48 közt váltailletve kosár
két végén szögvasból
kozik, azok a síneken hátrafelé szegetten vannak henger
vannak, melyek a hengernek a
csavarokkal megersítve s az egymást követ fo- készült
gak a dob körül csavarvonalban állnak. A több- cséplgép falaihoz való megersítésére szolgálnak.
nyire öntöttvasból való és szintén mintegy 32— 48 A vaslemezbl készült henger vagy kosár alsó
foggal biró kosár a dob fölött vagy alatt ersíthet felének belsejében négyszegletes acélsodronyból
az állványhoz és a dobnak Ve— Vs-^'d részét veszi készült szövet van, melynek élein a lóheregubák
körül. A kosár a dobhoz képest állítható, ,úgy a gyorsan forgó dob által kidörzsöltetnek. A henI

;

;

;

gyrk

—

gyrk

—

CSEPL

Szeges rendszer kézi cséplgép, Kühne E. gépgyárából.
(Hosszmetszet.)

Veröléces rer

Lap
Szeges rendszer dob.

Veröléces cséplgép ketts tisztító müvei.
A magyar királyi államvasutak gépgyárából.

tOitéplóg^pekt cikkhez.

A második tisxtitómd.

A

ssegek me^rösitése.

Stalmariió és tOrekrostával biró szeges rendszer cséplgép
Jár^ny-eröre, Kühne B. gépgyirábóL (Hosssmetsset.)

RÉVAI NAOV USCMONA.
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ger alsó részén, egészen hosszában, kerületének gesztésük és mozgásuk igen különböz. Nagyobb
egy harmadában ki van vágva, miáltal a sodrony- gépeknél mozgatásukra néha két görbített könyökszövet egy része szabad lesz, melyen keresztül tengelyt használnak úgy.hogy a láda egész hosszáa kidörzsölt szemek áteshetnek. A sodronyszövet ban párhuzamosan emelkedik és száll alá. Sokkal
ezen szabad része a henger hosszában a kifeszített egyszerbb az a hintázó szalmarázó, mely csak egy
gj'ürük által 3 részre osztatik, mely szabad részt görbített forgattyú- tengelyt igényel s melynél a
a szükséghez képest a gyrkre és keresztvasakra könyöktengely a szalmarázók közepén van alkalcsavart vaslemezek által el lehet takarni. A sza- mazva, a szalmarázók vége pedig mozgó ingaemelbad sodronyszövet harmadik részének vasleme- tjTíre van szerelve. A szalmarázók oly módon
zében az összehalmozódott kidörzsölt anyag ki- hozatnak mozgásba, hogy azok percenként átlag
eresztésére tolóajtóval zárható nyilas szolgál. A 150—200 ketts lengést végeznek minden lengés
lóheremagfejtö fökeUéke az, hogy a lóheresze- elbbre viszi és rázza a szalmát. Miután a szalmamekminél rövidebb id alatt haladjanak át a ko- rázók alatt a nagyobb összetett gépeken a töreksár és dob között, nehogy megsértessenek. A gu- rosta van elhelyezve, ennek pedig bizonyos lejtvel
bókból kiválasztott szemek a készülék sodrony- kell bimia, e gépeknél a szaünarázókat is kifelé
szövetén áthullanak, míg a még ki nem dör- emelkedén kell elhelyezni. Ezért kell az egyes
zsöltek a zárlemezek által a készülékben vissza- rázóládák fels lapjának reds felülettel bírni,
tartatnak. Az etet -nyílással szemben a lóhere- hogy a szalma vissza ne csússzék. Hogy azonban
magfejt-kosár oldalán lev njnlást a tolóajtóval a szalma ne túlságos gyorsan menjen végig a
szükség szerint nagyobbítani vagy kisebbíteni le- szalmarázón, a szalmarázók felett a gép nagysága
het rendes körülmények közt a nyílás 7s részig szerint egy vagy több függ gátlapot, ú. n. ellenvan nyitva.
zket alkalmaznak a cséplszekrény belsejében,
Egj' másik különleges dob- és kosárszerkezet a melyek részben nem engedik a szalmát gyorsan
repcecsépl. A repcét aratás után rendesen nem kijutni a gépbl, részben azt egyenletesen elosztszokták kévékbe kötni, hanem csak boglyákba ják a rázóban s íey elsegítik a közte lev mag
rakják és mindjárt a géphez viszik. Miután a rep- kihullását.
cemag igen könnyen kicsépelhet, de éppen oly
Egyszer cséplgép szalmarázóval és törekroskönnyen meg is sérülhet, nem a közönséges ko- tával- Az elbbi két cséplgépet kézi ervel is lehet
sarat és dobot használják, hanem vagy külön dobot mozgásban tartani, a szalmarázó és törekrostával
tesznek a cséplgépbe vagy a bent levt átalakít- ellátott cséplgép mködtetésére azonban már 3—
ják. A cséplókosarat rendesen nem szokás kicse- 4 lovas járgány szükséges. Ezek a C. legnagyobbrélni, csak átalakítani kell s pedig olymódon, részt szeges rendszerek és három szalmarázó láhogy a kosár fels részét lehetleg hátra állítják, dával bimak. A fölfelé emelked irányú szalmaráhogy a dob könnyebben bevehesse a behányt rep- zók alatt van alkalmazva a törekrázó asztal A szalcéi a kosárnak ezt a hátra hajlított részét pedig marázóról lehulló törek és szem a tiszta deszkavaspléh-lemezzel borítják be, hogy a repcemagot lapokból készült 8 át nem lyuggatott törekrázó
a kosárlécek meg ne séiisék. A repcecsépló-dob asztalra huU. E rázóasztal csak arra való, hogy
alakra nézve megegyezik a közönséges csépldob- a polyA'át, töreket és szemet a törekrázó rosta
bal, esakhogy ezen csak négy krisfa léc van, me- elejére vezesse. A törekrosta már mint tisztító,
lyek nem rovátkolt vaslécekkel, hanem csak la- illets'e szétválasztó mködik, de csak nagyság és
pos vassal vannak megvasalva, hogy a mag meg nem súly szerint osztályoz. A törekrosta kisebb
ne sérüljön.
gépeknél 18—22 mm. kömyílásokkal biró lemezEgyszer cséplgép szalmarázával. Míg az rostából áll. A rosta maga többnyire lépcszetes,
egyszer cséplgépnél, mely csak dobból és kosár- különösen a nagyobb gzcséplknél. A m^yar
ból áll, a kicsépelt mag a szalmával és tö- államvasutak gépén újabban lécekbl összerakott
rökkel együtt jön ki a gépbl, addig a szalma- sima törekrostát használnak. A keresztben men
rázóval ellátott gépnél ez már elkülönítve tör- lécek magasabbak, mint a lejt hosszában futók 8
ténik. A dobból kijutó szalma- és magkeverék a így a rosta felülete nem sima, hanem a keresztszalmarázókra esik, hol a gabonaszemek a szal- léceknél emeltebb. E gépeknél tehát már hárommarázó nyílásain áthullnak, a szalma pedig a féle anyagot kapunk, nevezetesen szalmát, merázókon végigmenve hagyja el a gépet. A külön- lyet a szalmarázók vezetnek el, töreket, mely a
féle szerkezet szalmarázók köztil napjainkban rostán végigmenve jut ki a gépbl s a törekrosta
legáltalánosabban a hintázó szalmarázók vannak nyílásain áthulló gabonát, mely azonban még
elterjedve. Az els hintázó szalmarázók egyszer sokféle apróbb tisztátlansággal van keverve.
faoldalakkal biró hosszi'i ládák voltak, fels oldaÖsszetett cséplgépek egyszer tisztító mvel.
lukon átlj-uggatott bádogburkolattal ellátva. Eze- Eizen gépeknél a mag, ahelyett, hogy a törekken, miután fels oldaluk sima volt, a szalma nem rostán áthullva a gépet elhagyná,a polyvarostára
:

;

tudott elég gyorsan végig menni, dacára a hintázó
mozgásnak. A ma elterjedt szalmarázók szintén
fel-alá szálló rázóládákból állanak, könny deszkaoldalfalakkal fels oldaluk
éll)en
farostélyzattal vagy áttört bádoglemezzel van ellátva,
;

A

végzd

melyek nyílása közt a szem és törek áthullhat.
E szalmarázó ládák oly módon vannak a cséplgépbe illesztve, hogy míg az egyik láda felemelkedik, addig a mellette lev láda alászáll. Felfüg-

A polyvarosta
lényegesen különbözik a törekrostát<il,mert nf^yság és süly szerint osztályozza a mag\'akat.

jut és pedig poly vával keverten.

Bádoglemezbl

készül, nyilasai marsokkal kisebbek, köralaknak s a gabona minsége szerint változó átmérjek. E rosta a k- és homokrostával
együtt közös rostaszekrényhen van elhelyezve, a
együtt mozog a törekrostával. A rostaszekrény
két átellenes oldala nyílással bir, az egyiken a

;

—
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szelel fújja be a mesterséges széláramot a polyvarosta alatt, a másikon kirohan ez a széláram s
magával ragadja a szemnél sokkal könnyebb
polyvát. Vigyázni kell, hogy a széiáram túlers
ne legyen, mert ez esetben a könnyebb, ü. u. sült
szemek kifujatnának a polyva közé. A polyvarostán kívül még két rosta van a rostaszekrényben.
l-Krosta, mely a magnál nagyobb szem idegen,
nehéz anyagok, kavics stb. kiválasztására való. A
rosta lyukai szintén köralakuak s akkorák, hogy
a mag azon még átliull, de a durvább idegen
anyag már nem. 2. Homokrosta, a krosta alatt
terül el s az onnét lehullott szem most már ezen
megy végig, miközben a magnál finomabb liomokés nehezebb porszemek lehullanak e rostán át a
földre, a mag pedig fönnmarad a rostán. A mag
e rostán végigmenve, már oly közel jut a földhöz, hogy a kifolyó nyilashoz a mag felfogására
zsákot akasztani már nem lehet s azért a magot
bizonyos magasságra fel kell emelni. Ezt a
magemel v. zsákoló szerkezet végzi. Legáltalánosabb alakja a magemelnek egy két henger
körül futó végnélküli szíj, melyen merítserle-

jánál fogva
ránthatják.

gek vannak felersítve. Ez az ú. n. elevátor vagy
páter noster. Az ilyen rendszer cséplgép már
a következ szétválasztást végzi szalma, törek,

a.

:

polyva, diurva szemét, k, finom
többé-kevésbbé tiszta mag.
Összetett
ide tartozó

homok

és végül

tisztító mvel. Az
már csak gzervel hajthatók

cséplgépek ketts
C.

s azért gz-C.-nek is szokták nevezni. Rendesen
verléces dobbal bírnak. A munkájuk az elbb leirt gép munkájától abban tér el, hogy a homokrostán kijöv mag a páter noster által nem a
zsákba, hanem a második tisztítóba vitetik a gép
legmagasabb pontjára.Itt elször egy hengerszer
üregbe jut, melyben egy szállító csiga forog a

könnyen megkaphatják és magukkal
Az ebbl származó balesetek ollen a

szíjkorongokuak dróthálóval v. deszkával való
burkolásával védik a személyzetet. A cséplgép
tetején álló adagoló munkásokat leesés ellen a
cséplgép tetején kürültutó alacsony deszkakorláttal védik. A gyorsan forgó dobba esés elkerülésére a C. tetején lev etet nyilast kávával veszik körül. Kézzel hajtott C-nél a dobot, az etethengereket, valamint a fogaskerekeket vaslemezzel burkolják, az adagolót pedig végtelen szalag
(vagy lánc) alakú asztalra rakják, úgy, hogj' a
munkás keze a veszedelmes (roncsoló vagy csonkító) helyekre még véletlenül sem tévedhet.
Cséplrész, a kicsépelt gabonából ós más szemes terménybl a munkabér fejében járó magmennyiség. Nagysága a mag neme s a cséplés
módja szerint nagyon eltér befolyással van reá
továbbá, hogy a csépl csak részt, vagy azonkívül egyebet, pl. italt v. élelmet kap-e, valamint
a termés minsége is. A C. szabad egyezkedés
;

tárgya.

—

Cseplye a. m. ritkás cserje v. bokor.
G.-fa
m. apró, törpe cserje.
Gseplyés v. csephjeteg a. m. cserjés, csalitos hely.
Csepöte, csöpéte v. csepce a. m. bokros, cserjés, csalitos erdcske, haraszt.
Csepp. Egészen magában álló v. szilárd testrendesen kicsiny
tel csak egyoldalt érintkez
folyadéktömeg. Az elbbi, ha a felületi feszültségen (kohézión) és részecskéi kölcsönös tömegvonzásán kívül más er nem hat rá, gömbalakú
(víz és alkohol keverékében lebeg olaj cseppek).

—

—

—

"T

;

csiga arra szolgál,

hogy a lehegyezni

s koptatni

való gabonát vagy a toklászoló szerkezetbe, vagy
egyenesen a második rostaszerkezetbe szállítsa.
A toklászoló hengerben a szállító csigával közös
tengelyen sugár-irányban felersített és csavaralakban elhelyezett vágó-kések vannak alkalmazva. E kések sebes körforgásuk alatt nemcsak
levágják a gabonán maradt szálkákat, de lecsapják a gabona hegyes csúcsait is s egyúttal elbbre
szállítják a magot a koptató hengerbe. A koptató
henger kúpalakú köpeny, melynek bels fala rovátkolt. A közös tengelyen lev lemez-szárnyak
a magot a rovátkolt köpenyfalhoz dörzsölik és így
tisztítják, illetve toklászolják s egyszersmind kitolják, úgy hogy az az alatta lév rostaszerkezetre hull, melyhez a légáramot egy kis szelel
kerék szolgáltatja. Itt, hasonlóan az els rostaszerkezethez, egyes rostalapok vannak elhelyezve;
a mag újból tisztítódik s innen az osztályozó
hengerbe hull, majd innen is kikerülve, most már
nagyság szerint osztályozva a zsákoló nyilasokon át piacképesen hagyja el a gépet. V. ö. Herényi Gotthard Sándor, A C. és azok kezelése
Balassa Frigyes, A C. szerkezete és azok kezelése Schwarzer H., Betrieb und Wartung der
Dresehapparate.
Védkészülékek a C-nél. A cséplgép oldalán
elhelyezett, nagy sebességgel mozgó szíjak ós
szíjkorongok a közelükben dolgozó munkást ruhá;

Kralakú

nyílásból lecseppen vízcsepp alakulása.

az utóbbiak valamely vízszintes lapon nyugvók
V. lecsüngk lehetnek s alakjuk, különösen a Cképzödés különböz fázisában igen különböz
lehet (1. az ábrát). A vízszintes lapon nyugvó C.
alakja, a lecseppen C. nagysága a felületi feszültségtl függ 8 ennek meghatározására is felhasz-

nálható

;

desztillált

víznek közönséges csepegtet

üvegbl kicseppenö 20 C.-je körülbelül 1 ccm. (lg.)
Cseppek, az építészetben kbl, gipszbl stb.
készült, csonka kúp- vagy hengeralakú, kisebb mé-

ret díszítmotivumok, melyek

a párkány alsó

;
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Cseppfolyós testek

1887, 233 1.). A legismertebb C-barlangok egyike
azadelsbergiKrajnában (l.o.)samég sokkalnagyszerübb Sankt Canzian melletti Isztriában emlíalatt. A trigUfeket rendesen tésre méltók a Dechen-barlang VesztfáUában, a
-barlangjai közül a Baumannshöhle, az
esy sorban elhelyezett hat Harz
csepp, a szanifket három, Antiparos görög szigeten lev, melj'nek anyaga
egyenként hatsoros csepp aragonit stb.
Cseppmeggy v. törpe meggy {blöy., Prunus Chaképezi. A mellékelt ábra egy
dór párkányzat metszetét »waecerasMsL.,CerasusChamaecerasusLoisl.),alacsony, ritkán 1-25 m. magas cserje, hazánk ermutatja, 3 sor cséppel.
Cseppfolyós testek, lásd dtlen lejtin gyakori és jellemz, st homokkötnek is alkalmas. Ernys virágzata fehér, gyüHalmazállapot.
Cseppk (ásY.), közönséges mölcse apró, piros, savanyni.
Cseppszámláló, 1. Gutta.
értelemben a mészknek
Csepreg, n^j'k. Sopron vm. csepregi j.-ban, a
kristályos szövet változata,
melj- csapok alakjában bar- Répczéhez közel, (1910) 4146 magj'ar lak., szolgalangok tetejérl lelóg (sta- bírói hivatal, járásbiróság, telekkönj'v és adóhilaktit), V. a barlang feneké- vatal, kir. közjegyzség van (Répczevidéki) tarl tornyosodik a barlang karékpénztára, kaszinója s többféle egylete, postaüregébe (stalagmit). Általá- és táviróhivatala, telefonállomása. Termékeny
nos értelemben pedig mind- vidékén jó bor és gyümölcs terem. C-nek a XVI.
Dór párkányzat.
azon ásvány, mely vala- sz.-ban már nyomdája volt. L. még Csepregi
mely helyrl lecsepeg ol- kolloquium és Csepregi zsinat.
Csepreghy Ferenc, színmíró, a Petfi-társadatból keletkezik. Leggyakrabban s legközönségesebben szénsavas mész lévén az oldatban, a csep- ság t^ja, szül. Szálkán, Hont vm. 1842 ang. 15.,
pekbl leváló anyag mészkövet, esetleg aragoni- megh. Görbersdorfban 1880 febr. 6. Atyja 14 éves
tot ad. Mészkövön kívül C.-a!akban szokott még koi^ban asztalosmesterségi'e adta Esztergomba.
kiképzdni a kalcedon, a kristályos kvarc, a limo- 1860. felszabadult, Pestre jött dolgozni és itt a kat.
nit^ a pszilomelán, a malachit és sok egyéb ás- legényegj let elnöke, dr. Szabóky, pártfogásába
vány. A mészknek, mint C-nek képzdése akö- vette. Az ^ylet mkedvel színpadján többször fölvetkez a mészk tiszta vízben nem oldódik, de lépett 8 ekkor kezdett irogatni. 1863-ban Bécsbe
oldódik szénsavat tartalmazó vízben. Az esvíz- ment dolgozni ekkor írta a Magyar fiuk Bécsben
ben, a forrásvízben mindig van több-kevesebb c. vígjátékát, mely késbb a Nemzeti Színházban is
szénsav, amint tehát a vlz mészkhegyekben mész- színre keriUt. Gyengélkedése miatt 1867. haza
kvel érintkezik, ebbl bizonyos mennyisé«ret fel- kellett térnie Szálkára. 1868 szén jött ismét
old. Ha a mészkarbonátot oldva tartó vlz leve- Pestre, hol öccsével, Jánossal önálló üzletet nyigre kerül, a szénsav elpárolog belle és a mész- tott, mely csakhamar virágzásnak indult. 1872-ben
karbonát kicsapódik. Jó alkalom van erre a bar- megrongált egészs^e miatt abbahagjrta az aszlangokban, amelyeknek tetején a víz, amint csep- talosmesterséget és erejét egészen az irodalompek alakjában átszivárog s bizonyos ideig ott nak szentelte. Ekkor vette nül Rákosi Jen nvesztegel, szénsavát elveszti és a mészkarbonát vérét, Idát (1872 febr. 10.) s a Népszínház megszemcsésen kikiistályosodva, karika alakjában nyitásakor, 1875. Rákosi Jen a színház titkárává
marad vissza. Ezen karikához csatlakozik a má- tette. 1877-ben került színre legkitnbb darabja,
sodik, a harmadik, a századik, az ezredik stb. és a Sárga csikó, mely Szigligeti és Tóth Ede leg-

lapján, bizonyos rendszer szerint elhelyezve, \izC. módjára lógnak. Elször a görög-dór építészet
alkalmazta a triglifek és a mutulik (szantfök)

;

C

;

:

;

—

—

rövidebb-hosszabb csap
alakul ki,
a C.
amely a barlang tetejérl lelóg. Ha a cseppek átszivárgása szaporább, akkor ahelyett, hogy a barlang tetején vesztegelnének, a földre esnek, s onnét tornyosodik fel a képzd C. A felíllrl lelógó
C-nek neve stalaktit, az alulról fölfelé ny ulóé stalagmit. Ezeknek összenövésébl a legkülönfélébb
alakú C-csoportok képzdhetnek, melyek azután
a C-barlangokban mindenféle megnevezésekre
(<»szlop, orgona, oltár, kút, sisak stb.) szolgáltatnak alkalmat. A képzdésnek megfelelleg a
egyes, sokszor színben is különböz rétiekbl

C

van összeállítva. Gyakran cs- formán keskeny ebbtágabb üreg vonul végig rajtuk, mi onnan van,
hogy a C anyaga mindig a csepp szélén kezd kiválni. -Az üregben gyakran találni szépen kikristályosodott mészpátot. Hazánkban nevezetesebb
C-barlangok a híres s gyönyör szép a^teleki
(•Baradlas C-barlang (Gömörm., l. Aggtdek), a

jobb népszínmvei mellett foglal helyet. A következ évben (1878 nov. 22.) piros bugyelláris
a Népszínházban szintén zajos sikert ért el. Ezeken kívül számos látványos darabot írt a Népszínház számára, melyek között Strogojf Mihály
Utazás a föld
(1877) a legjobb ; ilyen darabjai
körül (1877); Utazás a holdba (1876); Szép

A

:

Meluzina (1877) Két menyegz (1876) Lumpá;

:

A

C

szepes-bélai és a Biharhegységben (Rézbányához
közel) az újabban felfedezett s megismertetett

életrajzzal és

• József fherceg C-barlang».(Természettud.

megh.

Közi.

;

cius (1878) ; Kolumbus Kristóf (1878) ; Perozes
(1881). Irt szomorujátékot is: Saul király és víg
színmvet
vízözön (5 felv., Budapest 1875)
mindkett dicséretet nyert az akadémiai pályázaton ; az utóbbi sokáig volt a Népszínháznak
kedvelt darabja. 1878 nyara óta már keveset
dolgozott és tüdbaja miatt Olaszországba, 1879.
pedig Görbersdorfba vonult, ahol tüd- és szívbajából fejldött vizibetegsége ehragadta. Munkáit Rákosi Jen gyjtötte össze és adta ki
összes müvei c. Budapesten 1881. öt kötetben,

Neje

munkássáigának jellemzésével.
C. Ferencné, Bakost Ida, szül. 1849.,
1906 okt. 16. A Népszínház, Nemzeti Szin:

;

-

Csepresri kolloquium

'
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—

Cserebograrak

Cserdin, járási székhely Perm orosz kormányház és Operaház jelmezszabója, szerkesztette a
Divatujság, Gyermekdivat és Patyolat c. lapokat, zóságban, a Kolva ós Visera összefolyásánál,
a Budapesti Hirlap számára elbeszéléseket és 3662 lak., vizi jármüvek építésével és az É.-ra
fekv Pecsora menti kereskedelemmel. 1472-ben
regényeket fordított franciából és angolból.
Csepregi kolloquium. A fels dunántúli része- említik elször okiratilag.
Csere, az olyan kétoldalú szerzdés, melyben a
ken, különösen Vas és Sopron vmegyékben a prot.
árúknak
egyház hittudósai között három irányban vert szerzd felek vagyontárgyaknak
gyökeret a reformáció a XVI. sz. utolsó eltti év- ellenértékképen való kölcsönös átruházására kötizedében. Némelyek Luthert, mások Kálvint, telezik magukat, ellentétben az adásvételi szerzismét mások a közvetít irányú Melanchtont kö- déssel, amelynél az egyik fél, az eladó, az általa
vették, s midn az ellentétek mind élesebbekké átruházott árú ellenértékét egészben vagy legalettek, az azon vidéken utazó Horváth Stancsics lább túlnyomó részben nem más árúban, hanem
szepességi protest. fúr Nádasdy Ferenccel, a pénzben kapja. Az ebbl folyó eltérésektl elVas és Sopron vmegyei protestánsok fvédurával tekinfrv'e, lényegileg azonos szabályok nyernek
elhatározták egy nyilvános szóvita (kolloquium) alkalmazást mindkét szerzdésre, illetleg az
tartását. E vita nagy érdekldés mellett Csepregen abból felmerül kérdésekre nézve. L. Cserekeres1591 jún. 2. és 3. tartatott meg, amelyen a több- kedés.
Csere János, 1. Apáczai Cseri János.
ségben lev lutheránus lelkészek és hittudósok az
Cserebogarak, gyjtneve a fedelesszámyúak
ágostai hitvallást, majd a Formula concordiae-t
bogarak
(Coleoptera) rendjébe, a lemezesmondották ki hitök szabályozójaként a kálvini
és fllippista irányú protestánsok pedig határo- csápúak (Lamellicornia) családjába tartozó több
zottan Kálvinhoz csatlakoztak.
vovan\emnek:Melolontha¥ah., Polyphylla Harr.,
Csepregi zsinat, 1587 márc. 12. tartatott Bey the Anomala Sam., Ithizolrog\t,s Latr. Legismertebb
Istvánnak (1.0.), a dunántúli, ekkor még egy fele- a közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris
kezetet képez evang. és reformátusok szuperin- Fab.), csápja lOíz, bunkóban végzd, mit hímnél
tendensének elnöklete alatt. Az itt alkotott 27 7 nagyobb, nsténynél 6 kisebb lemez alkot a
kánon leginkább a lelkészek s tanítók erkölcsi és polroli hegyes csúcsban végzdik, mely a szárnyküls magukviseletére vonatkozó fegyelmi szabá- fed alól kiáll; a szárnyfedkön 5 hosszanti
lyokat tartalmazza. Közölvék e kánonok magyarul barázda van a lábak 2 egyforma karomban végKiss Áronnak A XVI. sz.-ban tartott magyar zdnek, tövükön m('g egy ers foggal; a színe
református zsinatok végzései c. munkájában (695 fényes fekete, a fej, a szárnyfedk és lábak vörösbarnák, a tor sötétebb, majdnem fekete. A fejlett
1.), a Protest. teológ. könyvtár (1881) XV. kötetében.
cserebogár rendesen a vidék éghajlati és idjárási
viszonyai szerint áprihs végétl jún. elejéig látCsep és C.-fonal, 1. Kender.
Cser, 1. Cserhéj és Cserznövényék.
ható. Inkább éjjeli állat. Fleg a cser-, a tölgyCsér, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban, (i9io) 205 és jávorfákat lepik el, kertekben els sorban a
magyar lak. u. p. és u. t. Répczeszemere.
cseresznye- és szilvafák leveleit legelik le. Éjjel
párosodnak s néhány nap múlva a nstény míveCsér (Sterna L., áiiat), 1. Sirályfélék.
Cseralja (azeltt: Traunau), nagyk. Temes leti vagy réti talajba, 15—20 cm. mélyre fúrja

—

—

—

;

—

;

;

:

;

vm.
u.

t.

lippai j.-ban,

(1910)

1274 német

lak.

;

u. p.

és

Szépfalu.

elhal.

Cserbasa, helyesebben cseri hasi, így nevezték a hódoltság idejében a szpáhik egyik tisztjét,
aki rangban az alajbég után következett. Körülbelül a lovas-százados rangjának megfelel állás
volt.

Cserbei, kisk. Hunyad vm. vajdahunyadi j.-ban,
564 oláh lak., kincstári erdvédállomás
u. p. ós u. t. Vajdahunyad. 1874-ben a C.-i erdben értékes kincslelet került napfényre. V. ö. Archaeológiai Értesít 1875. évf
Ortvay Tivadar,
Erdélyi Múzeum 1874. évf. 8.; Téglás G., Az erdélyi
medence störténelméhez (Kolozsvár 1887).
Cserbenye (azeltt: Cserbia), kisk. Hunyad
vm. marosillyei j.-ban, (1910) 384 oláh lak. u. p.
és u. t. Zám.
Cserbu^ Búcsúmhoz tartozó községrész AlsóFehér vm. verespataki j.-ban, a Detunáta közelében, (1900) 576 oláh lak.
u. p. Bucsum, u. t.
(1910)

.

;

;

;

Abrudbánya.
Cséres (azeltt

Gsircs), kisk. Sáros vm. felstárczai j.-ban, (1910) 817 rutén és német lak., vasúti megálló postahivatal, u. t. Orló.
Cserdi, kisk. Baranya vm. szentlrinczi j.-ban,
:

;

(1910)

344 magyar

u.

Bükkösd.

t.

magát

lak.,

vasúti megálló, u.

p.

és

és ott

15—30

petét rak.

Utána a nstény

A petébl 4—6 hét múlva kikelnek a lárvák,

ú. n. pajorok v. csimaszok s els évükben
egymáshoz közel maradnak, televényes földbl

az

Késbb esznek már zsenge gyökereket is.
Tél közeledtével mélyebbre húzódnak, tavasszal
ismét feljebb kerülnek a földben. A 2. évben még
több kárt okoznak, a legnagyobbat pedig a 2.
telelés után a 3. nyárban. (!)s8zel a pajorok többszörös vedlésen átmenve teljesen kifejldnek, s
ekkor a talajba jó mélyre, 1 m.-re is húzódnak,
simafalu üreget készítenek s ott bábbá lesznek,
illetve bogárrá. A pajorok húsosak, görbült tesgyéren szrözöttek a fej
tüek, ráncos
csupasz, szarunem
szemük nincs. A teljesen
kintt pajor 40 mm. hosszú és 10—11 mm. széles.
A báb 26—28 mm. nagy, sárgásbarna. Július
végén, augusztus elején a bábokból kikél a bogár,
de a szabadba csak a jöv év tavaszán jön. Általában 3, a zordonabb vidékeken 4 évig tart a
cserebogár élete a petétl kezdve addig, míg maga
is petéket rak. Közeli rokona a vörös^iyakú cserebogár (Melolontha hippocastani Fab.) Valamivel
kisebb.Gyakran a közönséges cserebogárral együttesen jön el, mégis ritkább kivált magasabb
fekvés vidékeken honos. Potroha végének csúcsa
rövidebb, függélyesebb állású s gyorsan vékonyoélnek.

brek

;

;

;

;

;

:

—

Cserebogár-olaj

Cseremisz

59

dik feje és tora vöröses lábai feketék. Pajor- völgyétl a Bodva völgyéig elterül s Borsod várjának alakja és életmódja, mint a közönséges megye ÉK.-i részébe is átnjnilik. Legnagyobb macserebogáré. A kallócserebogár vagy csapó- gassága 312 m. Si-ün lakott; jó bort terem.
cserebogár (Polyphi/lla fullo L.) testhossza 34 (Szendró-Forrói hegycsoportnak is nevezik.)
mm. stórnyfedje f ényesbarnásan v. feketén tarCserei, l. Cserey.
kázott fején két fehéres vonal húzódik végig
Cserekereskedes. Fejletlen gazdasági viszotorkán apró szrök vannak hasa hamvas szín. nyok között, midn az árú forgalmát még nem
Május végén és júniusban röpül. Lárvaja a csere- segítette el a pénz és számos pénzhelyettesít
bogár pajorjához hasonlít, de annál sokkal na- fizet eszköz, a termelk árúfeleslegeiket egygyobb, 8 cm. hosszú és 1 cm. vastag. Kiválóan a más közt közvetlenüljcserélték ki. Igen természehomokos talajú ^•idékeken tenyészik, igen sok van tes, hogy ennek a kereskedelemnek, mely néhol
Pest vmegyében. A kifejlett bogár a fák és cser- még ma is megtalálható, rendkívüli nehézségei
jék leveleit rágja, míg pajorjai a takarmánynö- voltak. így, hogy a cserél felek nem találtok
vénj-ek s az akácfa-csemeték gj' ökereiben tesznek mindig egjTnásra, mert ellentétes érdekeknek
károkat. L. még Sárga cserebogarak (Rhizo- kellett találkozniuk, hogy a csere létrejöhessen;
trogus) és 2^ld cserebogarak (Anomala).
a csere tárgj'át képez árúk értéke nehezen volt
Cserebogár-olaj, ügy nyerjük, ha a csereboga- megállapítható az árúk nem voltak értékükkel
rakat lefoiTázás után kilyuggatott fenek fazékba arányosan oszthatók s így egy árút nem lehetett
tesszük, ezt egy másik felfogó fazékra állítjuk több más árúra becserélni. Éppen ezek a nehézs a fels fazekat jól befödve, mindkettt 5—6 ségek vezették rá az emberiséget a pénz szükséóráig meleg helyre, pl. kenyérsütés után a kemen- ges voltára amikor oly általános csereeszközt
cébe helyezzük. Ezen id alatt a cserebogárból kerestek, melyet mindenki elfogad, mely kis
kiváló olaj az alsó fazékba lecsepeg. Az így nyer- mennj-iségben nag>- értéket képvisel, mely érhet olajat kenésre, világításra lehet használni. tékével arányosan osztható, melynek nagy az
E körülményes olajnyerés helyett célszerbb a ellenálló képessége a fizikai és vegyi hatásokleforrázott cserebogarakból baromfleleséget v. kal szemben, melynek mindenütt van becse és
komposzttrágyát készíteni.
melynek mindenütt és mindenkor lehetleg álCserebogár- takarmány, leginkább tyúkoknak landó az értéke.
szokás adni, amelyek az él cserebogarat is szíCsereklye, így nevezik a székelyek a fenyveN^esen eszik, nagyobb mennyiségben azonban le- sek tit és ágacskáit, melj'eket almozásra szokforrázott állapotban etetik. Disznókkal is feletet- tak használni.
het, de sohasem egymagában, hanem leforrázott
Cseremisz, finn nép, más néven mari, a közép
állapotban burgonyával vagj' répaszelettcl ke- Volga mentén, a kazáni vagyis a vjatkai korverve. Igen fehérjedús takarmány, amelyben mánjzóságokban, a votjákok és csuvaszok szom57-6», nyers fehérje, illetleg 39o,'o emósztiiet szédságában. Egyes telepek vannak Szimbirszkfehérje v;in. Keményítértéke 52-9<';o.
ben és Nizsnij-Novgorodban is. A Volga jobbpartCserebomlás, a kémiai átalakulások egyik leg- ján lakókat az oroszok hegyi (gomíja), a balpargyakoribb és legfontosabb alakja. C^on azon tiakat mezei (lugovija) C-nek nevezik s a két ág
kémia'i változásokat értjük, melyek során két v. tájszólásilag is különbözik egymástól. A mari nép
több test úgy hat egymásra, hogj' bizonyos alkat- a XI XII. sz.-ban messze kiterjedt nyugat felé, a
részek kicseréldése után ugyanannyi új test ke- fels Volga mindkét partján a KI jazma" és Koszletkezik, mint amennyi egjTnásra hatott. A C. troma mentén, a régi rosztoví fejedelemségben
eredményét két szabály, a minségi és mennyi- (V. ö. Ouvaro/f, Étude sur les peuples primitifs de
ségi szabály ismerete alapján könnyen eldönthet- la Russie. Les Mériens. Szt. -Pétervár 1875), de a
jük. Minségi szabály : C.-kor a hasonló jellem krivicsek elnyomulása következtében beolvaszgyökök cserélnek egjTnással helyet vagyis po- tattak, részint mai hazájukba, a régi bolgár földre
zitív gyök a pozitív gyökkel, negatív gj'ök a ne- szoríttattak. Már Jomandes enüíti a «Sremiscans»
gatív gyekkel. Mennyiségi szabály : az egymás- népet 8 késbb a kozároknak adózó népek közt
sal helyet cserél gyökök vegj'értékeinek egymás- találjuk a cseremiszeket. A XIII. sz.-ban a tetárok
sal eg^-enlóknek kell lenniök. Egy egj^regyér- alattvalói lettek, a kazáni khánság hanj'atlása
tékú gyök másik egy^-egyértéküvel, kéWegyér- alatt pedig az oroszok hódították meg. Számuk
tékü gjök másik kétveg>'értéküvel, vagyakét körülbelül 300.000 fre tehet. Középtermet,
©gyvegyérték gyökkel cserél helyet, s. i. t. C. szkés-vereses-bama bátor nép, melynek megpéldáiul álljanak itt a következk
fékezése a XVn. században sok gondot okozott
az oroszoknak. A régebbi idben az egész C. fölAgNO,
NaCl
AgCl -f NaNO,
det erdségek borították a C. ma is nagyon ked-\
veli a fát s a háza elé nem mulaszt el tölgyeket és
2Bi{N0,),
3Xa,S
Bi,S,
hársfákat ültetni. A falvak nem nagjok, több6NaNo,
Csereertek, 1. Érték.
nyire 5 20 háztartásra oszlanak s rendesen egy
Cserefalva, kisk. Maros-Torda vm. marosi alsó nemzetséget alkotnak. A földmívelés el van terj.-ban, (1910) 380 m^yar lak,, u. p. és u. t. Maros- jedve náluk, mindamellett
a vadászat és méhtevásárhely.
nyésztés a legkedveltebb foglalkozásuk. A hegyi
Cseregazdasig, 1. Cserékereskedés.
C. viselete hasonló az orosz parasztokéhoz, a mezCseregyermek, 1. Tanulók kicserélése.
ségiek azonban megrizték a régi viseletet: feCserehát, Abauj-Toma vmegye Ny.-i részében hér vagy szürke kaftánt, hímzett inget; csizelterül az a hullámos dombvidék, mely a Hernád mát csak a gazdagabbak viselnek, míg a szegé*
;

;

;

;

,•

:

;

—

;
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;

—

;

—
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nyék lábbelije fekete vagy fehér posztó-harisnya,
melyet zsinórral kötöznek a lábhoz. A nk viselete hasonló a férfiakéhoz. A kereszténység
csak külsleg van náluk elterjedve.
vallásukban a parszizmus ers nyomai észlelhetk. Két
föistent imádtak, egy jót, lumo-t, a világ teremtjét és kormányzóját, s a rossz kútfejét, Keremet-et, kitl nagyon félnek s mindkettnek áldoznak. Kívülök egész sereg kisebb istent és szellemet
tisztelnek. V. ö. Boskoschny H., Die Wolga und
ihre Zuflüsse (Leipzig 1887). Nyelvtanukat Castrén irta meg Elemen ta grammatieae tschereíjiissae. Ezenkívül 1883 óta számos közlemény a

s

:

finn-ugor társaság folyóiratában (Helsingfors).
Cseremisz nyelv, a finn-ugor nyelvek közé tartozik (tehát rokona a magyar nyelvnek), még pedig a finn, mordvin és lapp nyelvekkel együtt az

ugor nyelveknek nyugati ágához (míg a magyar
a keletihez) tartozik. A török- tatár nyelvek hatásának még sokkal inkább ki volt téve, mint a
magyar. A C-nek ismertetései közül legfontosabbak: Versucheiner Gramm, dertscheremissischen
Sprache von F. J. Wiedemann (Reved 1847) Budenz József,
tanulmányok (a Nyelvtudományi
Közlemények III., IV. k.-ben. Pest 1864—65);
Budenz J., Erdei és hegyi cseremisz szótár (u. o.
1866); Szilasi M., Voeabularium ceremissicum,
Genetz A. közremködésével (Budapest 1901);
Beké Ödön, Cseremisz nyelvtan, Nyelvtudományi

—

Cserepes növények

nácsos, 1616. Kamuthyval együtt Deésnél megverte a Gombos-féle had Sarmasághy által vezetett csapatát. 1624-ben portai követ, 1628. ugyan-

csak követségben járt

II.

Ferdinándnál

;

Bethlen

István rövid ideig tartó uralma alatt tanácsos
kisérte ki Brandenburgi Katalint Erdélybl.
Kemény János becsületes és olvasott, értelmes
embernek mondja (Lázár M., Erdély fispánjai
162.). C. György 1715— 24-ig dobokai alispán.
Cserényvesszö, oly egyenes, hosszú, mellékes
elágazás nélküli vessz, mely cserényfonásra alkalmas. C-t leginkább a cserjék és legjobbat a
veresgyr s a som szolgáltatnak.
Cserép. C-nek mondják általában a mázatlan,
égetett agyagárukat és a fedtéglát. A fazekas
C-nek mondja az agyagedény testét, megkülönböztetésül az edény mázától.
Cserép József, tanár ós író, szül. 1858 dec. 23,

Kiskunfélegyházán. Tanulmányait Budapesten
végezte, aztán több helyütt tanárkodptt, 1906.
pedig a tanárképz-intézeti gyakorló fgimnáziumhoz nevezték ki. 1898. a budapesti egyetemen
magántanári képesítést nyert. Mvei közül említendk: Sallustius történetírása (1883); Vergilius alvilága (1887); Bómai régiségek (1888),
azóta több kiadásban; Zrinyiászunk lasso és
Vergilüis világításában (1889); Római irodalomtörténet (1896). Igen behatóan foglalkozott
Sallustius Crispus életviszonyaival és munKözlemények 1910—11.
káival; egész sorozat tanulmányt írt róla az
Cseremos, a Pruth jobboldali mellékfolyója. Egy. Phil. Közlönyben. Fordításában megjeAz Erds Kárpátokban ered két ágból Galicia lentek C. Sallustius Crispus összes munkái
és Bukovina határfolyója. Hossza 172 km.
(1910, Akad.). Több latin és görög nyelvi tanCserencsény, kisk. Gömör és Kishont vm. ri- könyvet is írt s magyarázatokkal kiadta Cicero,
maszombati j.-ban, (1910) 296 tót és magyar lak., több beszédét, Vergilius Aeneisének részleteit,
vasúti megálló, u. p. és u. t. Rimaszombat.
P. Ovidius Naso mveibl szemelvényeket.
Cserencsócz, kisk. Zala vm., most Cserföld (l.o.).
Cserépalja (azeltt Czrepaja), nagyk. ToronCserénfa, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, tál vm. antalfalvi j.-ban, (1910) 4947 szerb lak.
vasúti állomás, távbeszél, posta- és táviróhivatal.
(1910) 560 magyar lak., u. p. és u. t. Szentbalázs.
Cserény, fakeretbe foglalt, tisztított fz- vagy
Cserepár, gúnyneve, különösen az abszolutizmogyoróvesszböl készített fonadék, amelyen a mus alatt, a volt határrvidéki katonának.
gyümölcsöt szárítják vagy aszalják. Némely viCserepes, cserépedénykészítö, több tájszólás
déken C. alatt vesszbl font kerítést is értenek. szerint cserepezt (1. 0.) is jelent.
A C.-nyel egyértelm a lésza is.
Cserepes (azeltt: Pongyelok), kisk. Gömör és
Cserény, kisk. Zólyom vm. beszterezebányai Kishont vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 425 tót és
j.-ban, (1910) 208 tót lak., u.p. Felsmicsinye, u. t. magyar lak., u. p. Nagyszuha, u. t. Poltár.
Beszterczebánya.
Cserepes föld v. megcserepesedett föld alatt
Cserenye, kisk. Bars vm. oszlányi j.-ban, (i9io) az eszés után a felületén megkérgesedett földet
értjük. A cserepesedés a meszes és agyagos ta905 tót lak., u. p. és u. t. Oszlány.
Cserényépít madarak (Ghlamydoderinae, lajokon fordul el s azzal a kárral jár, hogy az
állat), a paradicsommadár-félék (Paradiseidae)
elvetett mag nem bír a kérgen áttörni s elfullad
családjának egyik alcsaládja, melynek 10 faja él alatta. Az ilyen megcserepesedett földet rovátAusztráliában. Jellemz az a tulajdonságuk, hogy kos vagy szeges hengerrel vagy éles tövisboroköltés idején csigaszer vagy cserény szer épít- nával lehet felporhanyítani.
ményeket készítenek. Ide tartoznak a selyemCserepes gerebengomba (növ.), a Phaeodon
madarak (Chlamydodera). L. Paradicsom-ma- imbricatus (L.) Scliröter. L. Gerebengomba.
Cserepesmunka, egy épület fedelének cserépdarak.
Cserényi {alsó-balázsfalvi) régi dobokavár- zsindellyel való befedése.
megyei család, melybl C. István 1540— 66-ig taCserepes növények, virágcserepekben díszül
nácsos és dobokavmegy ei fispán volt. Básta idejé- ápolt növények, gyakran szobai v. teremvirágok,
ben négy C. harcolt Székely Mózes zászlói alatt, mint a Pelargoniumok, Fuchsiák, Hortensiák,
ú. m. Márton, Balázs, István és László; az utóbbi viola, a pompás szegf, kaktuszok, Primulák, ba1603. Brassónál esett el. C. Farkas 1610— 30-ig zsalikom, Cineraria, kum'épa, orchisok, jacintubels szolnokvmegyeifispán,1611. Forgách Zsig- sok, Gesneria, Gloxinia, Achimenes. A C-hez
monddal alkudozik Báthory Gábor ellen, de csak- nem ritkán pálmák és fás növények is sorakozhamar visszatért a fejedelem hségére 1615. ta- nak, mint a citrom és narancs, mirtusz, rozma;

C

;

C

:

:

,

:

;

-

Cserepez

ring, oleander, gi'ánátalma, Eriea stb. Ujabban
általánosan terjed az ablakoknak és az erkélyeknek C.-kel való díszítése.
Cserepez, a házak tetejét cseréplemezekkel
van kötv'e az
f edó kézmves ; képesítéshez
1900-iki népszámlálás szerint a Magyar biroda;

lomban 613

C. -mester volt,

1049 segéddel és 139

inassal.

Cserépfalu, nagyk. Borsod vm. egri j.-ban,
2109 magyar lak., mészégetés, u. t. Mezkövesd, u. p. Bogács. Hatályában hamuvedrek ke-

(1910)

rtíltek felszínre.

Cserépfedél. Fa-zsindelyezés módjára, égetett
agyag-cserepek alkalmazásával készül. Tzbiz-

A

tos tetfedés.

30—45"

tetósík hajlása

Cser-erdo
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lehet.

Az egyes cserepeket legtöbbnyire

lécezésre aggatják, csak meredekebb tetknél (pL torony te tk-

domború oldalukkal felül raknak le, v. antik
módra lapos és öblös cserepekbl áll, a laposak felszer

álló szélekkel, melj^eket az öblös cserepek fednek.

A tet gerinceit ktüön gerinccserepekkel, a vápákat cinkbádoggal fedjük. A cserepeket, a fels
szélükön kiálló orral,egy szeren a lécezésre aggafhat ják, a legfels és legalsó rétegeket azonban vakolatágyba fektetik. A szárazon egymásra fektetett cserepek hézagai között a szél befújja a
havat, s így célszer a cseréptett alulról tehénszrös vakolattal kikenni. A fedélnek mindkét átellenes síkját egyszerre kell befedni, különben a
két oldal nem volna egyensúlyban és a fedélszék
szarufái helyükbl kinyomatnának.
Cserépkályha, 1. Kályhagyártás.
Csereporzás (növ.) a. m. idegen beporzás, l.
Beporzás.
Cserepovec, járási székhely Novgorod orosz
kormányzóságban, a Szentpétervár vologdai
vasút mellett, (i9oo) 6783 lak., élénk hajóforgalommal, látogatott országos vásárral, halászattal.
C. járásban sok a szegkovács (háziipar).
Cseréptégla, a német Dachziegel fordítása,
helyesebbea röviden cserép, fedélcserép v. cserépzsindely, 1. Téglagyártás és GserépfedélCserépváralja, kisk. Borsod vm. egri j.-ban,
(1910) 813 magyar lak.,u. p. Tárd, u. t. Alsóábrány.
A hg. Koburg-f éle uradalom feje, törzs juhászattal.
Közelében Cserépvár romjaival. 1431. Ciliéi Borbála királyné Rozgonyi Ists^ánnak adta zálogba,

—

1.

ábra.

B^szerD

cserépfedél.

2.

ábra.

Ketts cserépfedél.

deszkaborításra. A cserepek
alakjai szerint van közönséges C, hullámos C.
(olasz fedél). A
hornyolt G. és öblös vagy kupás
közönséges C.a.(^sevel^ezés módja szerint lehet egyszer C. (1. ábra), melynél a cserepek mintegy
Vg-nyira födik csak egymást s a léc távolság
(tengelytl tengelyig)
nél) szegezik alsó

C

ibra. Koroaa-cserépfedél.

Pohárnok

Rozgonyi Sebesa csehek elleni
gyzelmei jutalmául. A Rozgonyiakról a Báthoryakra szállott, kik közül András tárnokmester
'f^-2Q cm.; ketts C. (3. nyerte
n. Lajostól. Eger eleste után parancsíhra), melynél a csere- noka, Bessini Mihály megfutott s így a vár török
pek körtQbell 7s-Dyira kézre került. Utoljára II. Rákóczi Ferenc koráfödik egymást s a léctá- ban szerepel e másodrend várda. Róla nevezték
VOlság 13—14 cm.
a el a Koburg hercegek egyik uradalmát.
1453.

Ists'áné, 1458.

tyén kapta meg Mátyás

kii"álytól,

m^

:

Cser-erd v. cserüzem. Cserhéj (1. o.) elállíkorona-cserépfedél (3.
ábra), melynél minden lécen két sor cserép tása céljából legtöbbnyire a tölgyerdt használfekszik kötésben léctávolság körülbelül 24 cm. ják, melyet e végbl 15—20 éves sarj-erdüzemA hullámos C-nek cserépzsindelyei -'^- alaknak ben kezelnek, mert a fák kérge e korban tartalés a szélek a födésnél egymást borítják (4. ábra) ; maz aránylag legtöbb, t. i. 10— 20o,o csersavat.
a hornijoU G. cserepei szintén lapos cserepek, de A hazánkban elforduló tölgj'fajok közül azonban csak a kocsányos és kocsánytalan
tölgy nyújt használható kérget, míg a
többi tölgjífaj 8 ezek között a csertölgy
is, erre alkalmatlan. A C-t akkor vágják
le, mikor tavasszal a nedvforgás már
megindult, mert ez idben válik el legjobban a héja a fától és csersavtartalma is
legnagyobb. A ledöntött fákat fakalapácscsal vagy könny balta fokával megveregetik, kopogtatják a végbl, hogy a héj
lehetleg egy darabban váljék le a fáról.
A lehántott kérget azután szárítás céljából rakásokra (1. az 1. ábrát) állítják fel,
:,
hogy a leveg hozzáférhessen, v. pedig
keresztbevert karókból készített bakokra
4. ábra. Hallámos cserépfedél.
(1. a 2. ábrát) fektetik, és ha a száradás
szélükön homynk segítségével kapaszkodnak a kell fokot elérte, kévékbe kötik, mely állaegymásba az öblös vagy Mpos G. v. olaszfedél potban kereskedésbe kerül. Kívánatos, hogy a
kétféle lehet vagy csupa félkörben hajlított, fö- héj száradása gyorsan és minél kevesebb meglül keskenyebb, alul szélesebb öblös cserepekbl ázás mellett menjen végbe. Helytelen szárítási
áll, melyeket váltakozva, egyszer homorú, egy- mód, vagy tartós nedves id beállta penészfolto;

;

:

;

—
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kat idéz el a kérgen, mi a csersavtartalmat
csökkenti s a héj árát leszállítja. Néhol, kivált
Franciaországban, a kérget az álló fákról is lehántják, oly módon, hogy a héj a törzs fels részérl le nem választva, a fán lógva maradjon s

1. osztály
fekete szív-C-k
2. osztály
fekete
ropogós-C-k 3. osztály tarka szív-C.-k 4. osztály tarka ropogós C-k 5. osztály sárga s;:ívC-k 6. osztály sárga ropogós C-k. II— III. Édes
és savanyú meggyek{7— 10. osztály). IV. Hibridek
:

;

:

:

;

:

;

;

:

:

;

(fajvegytilókek). 11. osztály: félvér C-k vagy
hibrid-C.-k, a termetük C-szer, a gyümölcs
pedig meggyszer ; 12. osztály
fél-meggyek
:

vagy hibrid-meggyek, a termetük meggyszer,
a gyümölcsük pedig C.-szer.
1.

ábra. Kéregrakás.

így megszáradjon. Szelid éghajlatú vidéken, kedvez fekvésben pl. déli lejtn ntt kéreg flatal fák
héja, mely még nem szakadékos, hanem sima,
mely állapotában tükörkéregnek hívják a törzs
derekáról, nem pedig csúcsáról vagy aljáról származó héj érté;

kesebb, miért is
jobb áron ílzetik,
mint az olyant,

mely nem ily
elsrend minség. Hazai
2.

vi-

szonyokból ereadatképen le- talmú desztillátum lesz belle

d

ábra. Kéregbak.

gyen
hogy egy

itt

tájé-

koztatás céljából felemlítve,
kat. hold
C. több évi átlagban 15—20 éves kor mellett
40—80 rköbméter hántott fát (ú. n. vargafa)
szolgáltat. Egy rméter hántott fa után nagy átlagban 75 kg. cserkéreg számítható. V. ö. Szécsi,
Az erdhasználattan kézikönyve (Budapest 1884)
Jentsch, Der deutsche Bichen-Schalwald und
seine Zukunft (Berlin 1899).
Cseres (azeltt Duhova), kisk. Sáros vm.
makoviczai j.-ban, (1910) 52.5 rutén lak., u. p.
Felsodor, u. t. Alsópagony.
Cserese, kisk. Szilágy vm.-ben, most Szilágycseres (1. 0.).
Cseresnyés, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban,
(1910) 352 horvát lak., u. p. Miksavár, u. t. Csáktornya.
Cseresnyésboncz, Alsóapsához tartozó telep
:

Máramaros vm.

szigeti j.-ban, (1900) 388 lak.
kisk. Krassó-Szörény vm. temesi

Cserestemes,
932 oláh és egyéb nyelv

j.-ban, (1910)

és u.

t.

lak., u. p.

Gavosdia.

Csereszerzdés, 1. Csere.
Cseresznye (döv.), a cseresznyefa (1.

0.)

gyümöl-

A csonthéjas termés gymölcsnemek egyike
Prunus), a Rózsafélék családjából. A termesz-

cse.
(1.

tett C-k ettl a ffajtól származnak
édes C.
(Prunus Avium L.), mely Európában el van vadulva, valószínleg Kis-Ázsiában honos ez az
se a mi szív- és ropogós C.-énknek. A C.-f a már az
ókorban ismeretes volt mint gytimölcsfa, mert már
Theophrastus, Plinius és mások említik. Lucullus a 7.3-ik évben Kr.e.Kerasus városból (Pontus)
:

;

vitte

Rómába.

A termesztett C-k és meggyek

po-

mológiai rendszerbe sorozását Lucas állapította
meg legújabban, aki a Truchsess-fóle 10 osztályú

még két osztállyal megtoldotta.
Truchsess-Lucas-féle C-rendszernek az átné-

csoportosítást

A

zetes csoportosítása

a következ

:

I.

Édes-G.-k.

A hazánkban

ter-

mesztésre legérdemesebb cseresznye és meggyfajtákat színes képmellékletünkhol ismerlieti meg az
olvasó. A C-ket oltással is, de leginkább szemzéssel nemesítik, madár-C-alanyokon. Alacsonytörzsü és gyengébb koronájú fákat ellenben sajmeggyre (Prunus Mahaleb L.) avagy hidegebb
égalj alatt a meggyre való szemzéssel kapunk.
A cseresznye túlérve nehezebben emészthet.
Befzésre a keményebb fajtát s puhulása eltt szokás választani, pálinkát (a sajmeggy dalmát válfajából maraszkinót) és ecetet is fznek belle, megaszalni a legérettebbet szokás. Ha a cseresznyét
csonthója nélkül aszalják meg, cseresznyemazsola
a neve. Magvából kövér olajat sajtolnak; a mag
amigdalin-tartabnú, összetörve, megvizesitve és
desztillálva keser mandola-olaj- és kéksav-tar-

keser mandola

s

helyett használják.

Cseresznyebor, 1. Gyümölcsbor.
Cseresznyeéter, 1 sr. kloroform, 3 sr. ecetéter, 50 sr. szesz és 3 sr. benzoesavetileszter
elegye. Likörök készítésére és cukrászi célokra
használják.

Cseresznyefa (növ.; 1. a színes képmellékletet},
mint Gerasus Tourn. önálló génusz volt, most
azonban ugyanilyen névvel a Frunus L. (Rosaceae) algénusza. Fajai fák vagy cserjék osztatlan elliptikus, fürészes levelekkel, a lombbal
együtt vagy valamivel elbb nyíló, hosszúnyeles, páronként álló vagy egyszer erny
vagy emyszer fürtvirágzattal, gömböly, nem
deres, sima és barázdátlan gyümölccsel, sima és
gömbölyded csonthéjjal. Ebbe az algénuszba taitozó fajok közül a Frunus avium L. (G. dulcis
Gíirtn.) a közismert igazi v. édes G. a Fnimis
cerasus L. a közismert meggy, (1. 0.) a Frunus
puddum Roxb. Kelet- India É.-i részén honos
díszfa a keletázsiai Frunus tomentosa Thnbg 2
m. magas, nálunk csak dísznek ültetett cserje,
gyümölcse 1 cm. hosszú, molyhos, hazájában
eszik és vérhas ellen használják a Frunus mahaleb L. (sajmeggy) cserje vagy faalakú, levele
kicsi, tojásalakú v, kerekded, torapán fürészes,
virágzata felálló, csaknem sátorozó, fehérvü"ágú
fürt. Borsónagyságú gyümölcse fanyar. Fája kellemes illatú
pipaszárat, szipkát, sétapálcát,
esernynyelet és egyéb apró tárgyakat készítenek egy illatos kérgU válfajából nálunk fleg a
melegebb vidékeken honos. Az igazi
egész
;

;

;

;

;

;

C

15—18 m. magas, 1—1 V4 m. átmérs

fa; levele
hosszas, durván fürészes, kihegyezett és visszája
fleg flatal korban szrös. Áprilisban és májusban virít, virága fehér, s mindig a másodéves
ágon jelentkezik. Európai fa, erdinkben vadon
terem 1150 m.-ig felhat a hegyekre, egész a
;

jegenye-fenyfa övébe (vad vagy erdei G).

A

CSERESZNYÉK.

"^

^
—

Najíy Uobet.

Spanyol üves-meg^y.

csonyi óriás.
•

—

CsereífiM/e/an

—
—

4. Kobiir^i májusi—a. Hándi üveg-megíjy.
Hortenzia királyoü.
9. Ostheimi
8. Kései amai-ella.
11. Cserízegi mézes.
12. Kelíete ropogós.
13. Nagy hercegn.
15. Disznódi íliszeres.

I.

6.

2.

Hedelllnpi óiiás.

cikkhez.

—

7.

—

—

—

—
—

á.

tilocker

niefri^y.

14.

—

óri.is.

10. BadaKorkoványi.

"évai nagy lexikona

;

—

Cseresznyefa

—
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vad C. gyümölcse piros, apróbb szem és vékonyabb húsú; a termesztetté hosszabb és nagyobb. Számos kerti cseresznyefajtánk az erdei
C. ápolásából és nemesítésébl származik, gj'ümölcséért tíltetett fajtáin kívül a tarkalevelü
meg a teljes virágú kerti díszfa. Európában egész
Norvégországig, Szibéria déU részén Japánban,
É.-Amerikában és Ausztráliában is termesztik.

megfodrosodnak, alsó lapjukon lisztnem behintést mutatva. A betegség eUen ajánlható a fák
ers visszametszése s a lemetszett ágak elégetése
ha a visszametszés nem elég ers, a betegs^
egy V. két évig nem jelentkezik, de azután újra feltnik. 3. Rozsda: a különben egészséges, zöldszin

Hogy

leveleken sárgás, vereses, késbb sötétbííma foltok

erteljes

vadtt nevelhessünk, egész

érett

maradnak (nem mint az egészségesek, melyek ha-

mar megzöldülnek)

s

késbb

felhólyagosodnak,

gyümölcsöt kell húsostól, a sajmeggj'et pedig jelentkeznek, melyeket a Puceinia Cerasi Cast.
napon aszalt állapotban, de nem mélyre vetni. l7. nev rozsdagomba okoz. 4 Lisztharmat, ellene a
még Cseresznye.
kénporozás vagy kénmájoldattal való permetezés
A C. sárea vagy sárgapiros, csikóit és lán- használ. 5. A Monilia fructigena Pers. nev
L'osrajzú, számos bélsugárral, jól kifejldött év- gomba mind a virágot, mind a gjümölesöt tágj-úrúkkel, durva, de fényl, meglehets kemény, madja meg, elbbinek lehullását, utóbbinak eltorde nehezen hasítható, feldolgozni könnj', csá vá- zulását és fejldésének visszamaradását okozza és
zas után a mahagonifához lesz hasonló. Asztalos-, molyhos, piszkos csomókat alkot rajta a m^esztergályos- v. mtái^yak készítésére használ- támadott gyümölcs összeaszik, még a gj'ümölcsják. Különösen nagy értéke van az Orsova vidé- érés eltt leesik, sokszor azonban egész télen
ken elterjedt tarka kérgü cseresznyefajta fájának. át a fán csüngve marad. Ellene ajánlatos kora
Tartós boros és ecetes hordó is lesz belle; a tavasszal a fán maradt s a fa alatt található
szenét is felhasználják. Törzsébl némelykor aszott gyümölcs összeszedése és elégetése, vasok cseresznye-mézgát izzad.
lamint a megtámadott, sái^uló levélzetü és száradni induló fás részeknek ers visszametszése és
;

Betegségrei.

ifjítása. 6.

A) Kedveztlen életviszonyok által okozott betegségek: 1. Ághegy száradás v. csúcsszáradás.
Abban áll, hogy az
évi ágak hegyöktól
kezdve száradni kezdenek ; oka valószinüleg ers
téli fagy. 2. A gjümölcs repedezése. Oka, hogy
oss idben a víz a cseresznye húsába borsosén vétetett fel, ettl m^dagad, feszíti a héjat,
mely a feszítést nem tudja tóállni s megreped.
3. Mézgafolyás. Abban áll, hogy a törzs vT egyes
ágak bizonyos helyeirl sárga, banxa vagy vörösbarna ragadós folyadék folyik ki, mely néha csak
cseppeket, máskor azonban nagj'obb csomókat
alkotó ez tavaszi fagyok és ers csonkítások és
sérülések folj'tán és túlságos nitrogénes trágyázás következményeként léphet fel okozója igen
gyakran a Bacillus spongiosus Aderh. et Ruhl.
nev gomba, mely faiskolai fákat gyakran megtámad. 4 Sárgaság. 5. Rák. 6. Fagydaganat. 7.
Rothadás. 8. Gyökérrothadás. 9. Gyökérpenész.
B) Élsködk áltnl okozott betegségek: 1. A Gnomonia erj^throstoma Fuek. nev gomba, megtámadván a cseresznye- v. a meggyleveleket, azokon kezdetben csak elmosódott "késbb azonban

elz

;

A Cylindrosporíum Padi Karst. nev

gomba a nyár folyamában a

levelek fels lapján
vörhenyes foltokat okoz, melj^ek egyre jobban
terjednek s a levél elszáradását vonják maguk
után.

A

7.

Phyllosticta prunicola Sacc.

gomba a leveleken apró,

nev

sötétebb szegéllyel kö-

a Phyllosticta vulgáris Desm. pedig no^,
szintén söt^ebb szegdlyd körülvett barna foltokat okoz. 8. A Septoria Cerasi Pass. a leveleken sötétvörös, a Septoria efEusaDesm-^rt/at-anyvörös kerekded, száraz foltokat okoz. 9. A CercosjMjra ceraseUa Sace. nev gomba a leveleken
halványbarna kerekded foltokat okoz. 10. A Clasterosporium Amj'gdaleanmi Sacc. nev gomba a
leveleken kerek, sötétpirosan szegélyezett foltokat okoz a 7—10 alatt említett betegségek ellen,
ha a fákat ersen támadnák meg, a beteg levelek
összeszedése és elégetése ajánlható. 11. A még
fejletlen gyümölcsön a Fusicladium Cerasi Suce.
nev gomba bársonynemü bevonatot okoz, mely
a gj-ümölcs kifejlését gátolja ellene a beteg fák
ágainak 10<» o-os vasgálicoldattal való bemázolárülvett,

;

:

sát ajánlják.

Cseresznyegammi,

cseresznyegyanta,

cse-

egyre jobbanfeltünsarpa/ofóo^a/okoz;alevelek resznyemézga. gummi nostras, a cseresznye-,
késbb elbámulva összeszáradnak és összecsava- szilva-, mandula- és barackfából kicsurgó gummi,
rodnak, de sszel nem hullanak le, hanem horog- amelyet félgömb v. vesealakü, merev, sárgás v.
szertien meggörbült nyelükkel csüngve maradnak vörösbarna szín darabokban hoznak forgalomba.
afán.A Gnomonia-gomba által megtámadott fákon
alkotórészei arabin és cerasin. Vízzel kocsonagyon gyakran a gyümölcs csak féloldalt fejl- nyává duzzad. Kénsawal megsavanyított meleg
dik ki,& másik fele satnya marad, nem levesedik (40— öO^-ú) vízben, valamint nátronlúgban vagy
meg. B betegség ellen jó eredménnyel jár, ha szódaoldatban, zárt edényben, sokáig áztatva, tögyes nagyobb csereeznyetermeló területeken té- kéletesen oldódik. Arab gummi módjára a kartonlen át a fán függve maradt beteg leveleket leszedik nyomásnál is használják.
es elégetik. 2. Az Exoascus Wiesneri Ráthay
Cseresznyeiz, a szUvaízhez liasonló£Ui srre
(más neve: Ex. deformans Fakl.) nev gomba a befzött cseresznye továbbá cukorbafött egész
fa ^ait, hajtásait és leveleit támadja meg, az cseresznye, mely különösen Törökországban kedágak abnormisan megvastagodnak s emellett ol- velt csemege, de nálunk is készítik.
dalágaik fészekBzert csomót alkotnak, amit a nép
Cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi L. vagy
boszorkányseprnek v. bábaseprnek (1. o.) nevez. Trypeta cerasi L., a kétszárnyúak (Diptera)
Ha a íiatal hajtásokba hatol be a gomba, akkor raj- rendjébe tartozó légyfaj. Apró. 4—5 mm. hosszú,
tuk a levelek korán jelentkeznek, soká vörösek fényes fekete, nagyon közönséges légy. Akkor raj-

F

•

;

:

Cseresznyemazsola
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zik, mikor

a cseresznye érni kezd. Petéit egyenkint
4. C. Farkas (nagy-ajtai, idsb), udvari tanáebbl kel ki a közismert cseresznyekukac, csos és eladó, az elbbinek testvéröccse, szül.
mely ha megntt, kiveti magát, v. a cseresznyé- Nagy-Ajtán 1719., megh. Bécsben 1782 dec. 9.
tojja,

vel a földre hull, abba sekélyen befúródik

és

Kolozsvárt tanult, 1742. bölcselettudorrá avat-

ták, mire az erdélyi kancelláriánál vállalt hivaMbbá, majd júliusban már léggyé lesz.
talt. Eszes és nagy mveltség ember volt, pályáCseresznyemazsola (növ.), 1. Cseresznye.
Cseresznyemeggy vagy édes meggy (növ., Ce ján gyorsan emelkedett s 1761. udvari tanácsos
rasus caproniana DC), a meggyfa fajtája v. in- és eladó lett Bécsben. Mária Terézia királyné,
kább a cseresznye és meggy faj végy ülékes szár- aki igen nagyra becsülte és az erdélyi ügyekmazéka. Ága nem csüng, mint a meggyé, ben mindig kikérte tanácsát, 1777-ben a krasz-

hanem felegyenesed, vége egyenesen szétálló.
Levele nagyobb a meggyfáénál, gyümölcse édeses-savanjni, sötét vagy fekete-piros, a leve
fest. Fajtái

:

piros, szívalakú, herceg- és musJco-

Cseresznyém ézga,

1. Gseresznyegummi.
Cseresznyepálinka, 1. Cseresznyeszesz.
Cseresznyeserbet, vízzel föleresztett, fszerezett és ersen cukrozott cseresznyelz, mely Törökországban kedvelt csemege.
Cseresznyeszesz. A cseresznye erjesztése által a benne lev cukor szesszé változik át. Az

így nyert cefre lepárolgása által nyert szeszt Cnek nevezik. Svájcban, Franciaországban az erjed cseresznyéhez összetört cseresznyemagot
adnak, miáltal a pálinka keser mandolaízt kap.
Cseretanárok. Néhány óv óta évenkint két
német egyetemi tanár megy Amerikába, hogy a
Harvard- és Columbia-egyetemeken eladást tartson s ugyancsak ez egyetemekrl két tanár a
berlini egyetemen tart eladást. Célja ez intézkedésnek az, hogy az amerikaiak és németek közt
szorosabb tudományos érintkezést teremtsen.
Hasonló cseretanárságot terveznek a megyetemek között is.
Cseretermékenyítés (növ.) a. m. idegen boporzás eredményezte megtermékenyítés, 1. Beporzás ós Megtermékenyítés.
Cserey, 1 Adolf, természetbúvár, szül. 1851 okt.
28. Beszterczebányán. Mint cisztercita tanár Pécsett, Baján és Székesfehérvárott, 1885. a rendbl kilépve a selmeczbányai ev. lyceumban, 1894.
a kassai, majd az egri freáliskolában mködött.
1903. a budapesti VII. ker. fgimnázium, 1911 óta
a II. ker. freáliskola tanára. Kzetelemzéseket
közölt a Földtani Közlönyben, gazdasági és természetrajzi közleményeket folyóiratokban és iskolai értesítkben, több természetrajzi zsebkönyve jelent meg a Tudományos Zsebkönyvtárban.
^Növényhatározó (1888, Selmeczbánya, 4. kiad. 1906, Jávorka Sándor közre.

Fmve

:

mködésével).
2. C. Balázs.

A

nagyajtai Cserey-család ha-

gyománya szerint 1396-ban Nikápolynál Zsigmond király életének megmentje de a hagyományt eddigelé semmiféle biztos adat sem támogatja.V.ö. Nagy Iván, Magyarország családai
;

135-6.
Elek

3. C.

uradalmakat adományozta

neki. Hivatala mellett az irodalommal is foglalkozott. Isten anyjának, szz Máriának lorótomi

litániában

lév

nevezetek rendjén folyó dicsérete

cím

tály-G.

III.

nai, tasnádi és zilahi

(nagy-ajtai), jeles jogtudós, kir. táb-

lai ülnök, szül.

Rákoson 1714 júl.

Elbb

14.,

megh. 1769.

munkája 1772. Bécsben és 1830. Nagy-Szebenben jelent meg. Egy másik munkáját A magyar és székely asszonyok törvénye, fla, ifj. C.
Farkas adta ki (Kolozsvár 1800). Kéziratban maradtak költeményei Buda bukásáról, a mohácsi
vészrl stb. (a Nemzeti Múzeum kézirattárában)
és egy jogi szótárt is hagyott hátra. V. ö. Szinnyei
J., Magyar Írók. II. 287—88.
5. C. Farkas (nagy-ajtai, ifjabb), cs. kir. kamarás, rnagy, az elbbinek íia, szül. Bécsben
1773 okt. 28., megh. u. o. 1842 dec. 25. Mint szen:

:

vedélyes botanikus, krasznai kertjében sok ritka
plántát nevelt s a kolozsvári füvészkert fölállításának terve is tle ered. Igen müveit ember volt,
Kazinczynak barátja, s levelezésben állott kora

kitnségeivel. Irt a Falusi ^levelesnek módjáról
(Nagy-Várad 1806) s egy fordított színdarabját
A fekete ember, egy tréfa 2 felv. (Gotter után
f ord.

Kolozsvár 1880) elöadtítk Pesten, 1811 okt. 20.
Jánosné, 1. Zathureczky.

6. C.

7. C. Mihály (miklósvárszéki és nagyajtai),
történetíró, elkel székely család ivadéka, szül.
Rákoson 1668 október 21-én, megh. nagyajtai
magányában 1756 ápr. 22. 1686. Apaíí mindenható

miniszterének, Teleky Mihálynak volt titkára.
A zernyesti vesztett ütközet után 1690. Brassóba
menekült és Thököly híve lett, de egy év múlva
visszajött Magyarországba és hséget esküdött
I. Lipótnak. Elbb Gavriani ezredes, tartományi
biztosnak, majd nagybátyjának, Apor Istvánnak
lett titkára. Rákóczi fölkelésekor sokat szenvedett
a kurueoktól jószágait fosztogatták, öt is, családját
1707— 10-ig csiki fkirálybiró,
is
elzárták.
majd tartományi biztos és 1713. a kir. kormányszék újra visszaállíttatván, brassószéki albiztossá
lett, de a kormány sok méltatlanságot követett el
vele és nagy anyagi károkat okozott neki. Megelégelve a közpályát, visszavonult nagyajtai magányába és kizárólag az irodalomnak élt. Megírta
Erdély történelmét I. Apaíi Mihálytól kezdve
1712-ig, sok részrehajlással, de nagy készültséggel és közvetetlenséggel. Munkájának eredeti kéziratát id. Szász Károly 1850. az Akadémiának
ajándékozta. Elször 1852. jelent meg a Nemzeti
könyvtárban. Apja, C. János, a Béldi-f éle mozgalomban való részessége miatt 7 évig volt a fogarasi börtönben. V. ö. Szinnyei, Magyar irók élete
;

az erdélyi sóbányák felügyelje, majd a
gubemiumnál titkár volt s késbb az erdélyi kir. és munkái II. 292—96.
táblához nevezték ki. Munkája Praxis procuraCserfa, csertölgy (növ.), 1. Tölgyfa.
Cseríaíu (azeltt Dubova), kisk. Pozsony vm.
toria ex Decreto Tripartio, approbatis compilatisque Transsylvaniáé constitutionibus (Kolozsvár szenczi j.-ban, (1910) 778 tót lalc, u. p. Cseszte, u.
t. Modor.
1746 és 1760).
:

:

,

-

Cserföld

Cserföld (azeltt Gserencsócz), kisk. Zala vm.
alsólendvai j.-ban, (i9io) 1092 vend lak., postahivatal u. t. Bellatinez.
Cserge, régi íróinknál s a székelyeknél itt-ott
ma is pokrócot jelent, ktilönösen amivel takaródznak. Ló-C. a. m. lópokróc.
Cserghe (nemestacskándi) Géza, címertani
író, az új heraldikai iskola megalapítója Magyarországon, szül. Heiligenstadtban 1841 júl. 26-án.
1859-ben hadapród, majd hadnagy lett s részt
vett 1859. az els, s 1866., mint fhadnagy, a második olasz hadjáratban.l869-ben a magy kir. testi-séghez helyezték át, 1874. százados lett a magyar honvédségnél, 1875. a tiroli vadászokhoz
helyezték át, hol érem- s régészeti osztályt rendezett a brixeni szemináriumi múzeumban s szfragisztikai kabinetet alapított a vorarlbergi tarto:

:

mányi múzeumban. 1882;ben

rnaggyá neveztetett

szolgálatonkivtili

m-

Önállóan megjelent
vei: a Neue Siebmacher; melynek Magyarországra vonatkozó szakasza, Der Ungarische Adél,
külön cím alatt 28 füzetre terjed s több mint 6000
magyar nemes család címerét tartalmazza. B
munka pótlék-kötetét Csorna Józseffel együtt
szerkesztette továbbá Alté Grabdenkmaler aus
üngam (Csoma Józseffel együtt) Die erloschenen freiherrliehen Linien des Hauses Jurisic.
Cserg('C5er90^,a Kárpátok ÉK.-i határ láncolatának egyik kisebb tagja, Sáros vm.-ben a Tareza
és Szekcs völgye közt. Túlnyomóan erds, kanyargós gerincét a Lucsinka vagy Litinye patak
völgye választja el a tle Ny.-ra es Mincsol -hegységtl (1. 0.), míg É. felé majdnem szakadatlanul
megy át a Jávor (1. o.) csoportjába. Legmagasabb
csúcsai a Lisza (1069 m.) és a C. (1053 m.). D. felé
hosszabb ágakat bocsát Kisszeben és Uszfalu
felé. B hegység leginkább kárpáti homokkbl
épült fel, a Tareza felé néz lejtkön azonban neo;

ki.

:

:

kom pálaövbl

jura és neokomi mészksziklák

merednekfel,melyekszakadozottalakjuknálfog\'a
nagyon elütnek a homokk gömbölyded kúpjaitól.
Cserg, 1. Bálint és János, 1. Kocsi Cserg.
2. C. Htigó, író, szül. 1877. Budapesten. Itt végezte tanulmányait is. 1906-ban államtudományi
doktor lett. 1896 óta újságíró, elbb a Fvárosi
Lapok, azután a Pesti Napló munkatársa. 1905ben Vázsonyi VUmossal megalapította a Polgár
c. napilapot, de egy év múlva átment a Pesti Hírlaphoz s azóta annak munkatársa. Irt verseket,
tárcákat, 1906. a Vígszínházban szmre került
lovag úr c vígjátéka, 1907. u. o. Félszerelem
c. színmüve. 1907-ben irodahni munkássága elismeréséül megkapta a fvárostól a 2000 K-s
Ferenc József szépirodahni díjat. Megjelent müvei Az utolsó felvonás (rajzok és tárcák, 1900)
Versek (1904)
lovag úr (vígj. 1907) Levelek,
amiket meg nem irunk (1910).
Csergödör, 1. Cserzövargaság.
Csergaávod (azeltt ZavaMa), kisk. Sáros
vm. .•^z^'kí'si j.-ban, (1910) 84 lak. u. p. Temye,
u. t. MagyaiTaszlavicza.
Csergubacs (növ), Andricus multiplicatus Gir.
okozta levélbozont a cserfán ; hazánkban gyakori.
Cserhaj, 1. Gserhéj.

A

:

;

;

A

;

:

;

Cserhántó üzem
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1908 ápr. 6. Tanítóni oklevelet szerzett,
majd irodalommal kezdett foglalkozni s A francia romanticizmus korszaka a magyar drámairodalom történetébl e. nagy monográfiája (1893)
u. 0.

Nk

—

m-

A menekvk

köztü egy kunt, ki egy
magyar lányt akart elrabolni, Szt. László párviadalban ölt meg. Vörösmarty a «Cserhalom»
c. eposzában költileg dolgozta fel ezt az esevelték.

ményt, melynek részletei hagyományon alapulnak. A dombon most a Bethlen grófok kastélya
áll, a meredek sziklafalon az ütközetre vonatkozó
sok érdekes fölirattal. A magyar lovagkorra Szt.
László életébl a cserhalmi csata jelenetei gj'akoroltak legmélyebb hatást. Ezekrl énekeltek a
hegedsök s a képzmvészet többfélekép megörökítette. Aquila János 1383—86. freskóban
részletezte a cserhalmi ütközet epizódjait a zalavármegyei bán tornyai (azeltt turnisai) templom északi falán. Hasonló freskók Zsigrán (Szepes), Gelenczén (Háromszék) és több más székely templomban, Maros- Vásárhelyt, Szebenben
stb. Linas (Les Origines de l'orfévrerie cloisonnée. Paris 1878. II. k. 20. á.) egy Dél-Oroszországban lelt 8 a szt. -pétervári Eremitage birtokában lev áttört arany lap rajzát közli, melyet
valamely a parthusok életébl vett legendárius
jelenetnek sejt (v. ö. id. m. 255. 1.), tényleg azonban a cserhalmi ütközetnek azt a jelenetét ábrázolja, midn László a kún legyzése után egy fa
alatt a leány ölébe dlve elalszik. V. ö. Kovács J.,
A cserhalmi ütközet. Erdélyi Múzeum Évkönyve,
I.

köt.

;

Huszka

Hodor, Doboka vmegye

Rémi Nagy

LexOcíma. V.

fcdt.

leírása,

I.

;

László legendája székelyföldi
falfestményeken. Arch. Ért. 1884. V. 211. Szabó
István, A cserhalmi ütközet. (Hadsereg 1909).
J.,

Szt.

;

Cserhalom, Szolnok-Doboka vmegyében Kervidékén fekv halom, melyen Salamon
király és Béla herceg 1070. a kunokat legyzte.
L. Cserhalmi csata.
Cserhalom, kisk. Bereg vm. felvidéki járásálés falu

ban,

(1910)

752 rutén lakossal

Cserhalmi ("JTecAí^/réi, késbb Gerö Attiláné Dosva.
szül. Budapesten 1871 szept. 12., megh.
Cserhántó üzem

írón,

Fmve

az Ungarischer
Dichterwald c. költi antológiája, Bbers György
elszavával (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart
1897), mely munka Németországban is ismeretessé tette nevét. Szerkesztje volt Gerö Attilával
együtt a Külföld c. folyóiratnak és több évig
szerkesztette a Magyar
Naptárát.Munka társa
volt a Neues Pester Joumal-nak és több francia
és német lapnak. Németre fordította Jókainak a
Sárga rózsa (Engelhoni regénytárába) és a Barátfalvi lévita c. regényét és (Aus fremden Zungen
c. lapba) Mikszáth több novelláját. Magyarra fordította Ger Attilával együtt Zola számos regényét (Pascal orvos, 1894. Lourdes, Róma, Paris,
Termékenység, Munka), s másoktól az Bgyetemes
Regénytárba több regényt.
Cserhalmi csata. 1070. azOzulv. Oslwvezetése
alatt betör kunokkal
Pauler szerint besenykkel — Salamon király Kerlés mellett, SzolnokDoboka vármegyében ütközött meg. A magyarok
három hadtestben rohanták meg a dombot, honnan
a kunok ersen nyilaztak rájuk. Salamon király
s Géza és László hercegek a vitézség csodáit
élénk figyelmet keltett.

;

u.

v, cser-üzem,

p. Bilke, u. t.

\.

Cser-erd.

;

—
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Cseribarát

Cserhát, a Magyar Középhegység dunáninneni igazgatása alatt alakította a Ganz-gyár az olaszrészének egyik tagja, mely leginkább Nógrád vm.- országi valtelünai vasutat elektromos vasúttá,
ben terül el, de déli nyúlványait Pest-Pilis-Solt- amely a világon az els elektromos nagy vasútKiskun vármegyébe is bocsátja. K. felé a Zagyva nak tekinthet.
2. G. Sándor, tanár és gazd. szakíró, szül.
völgye a Mátrától, Ny,-on a Katalinvölgy és a
Nógrád 8 Diósjen közti lapály a Börzsönyi hegy- Gyrött 1852 szept. 14-én, megh. 1909 ápril. 13.
ségtl (1. 0.), É.-on az Ipoly völgye az Osztroski Magyaróváron. Reáliskolai tanulmányai befejehegycsoporttól, a Karancs-Sági Nagypatak és a zése után gazdasági gyakorlatra ment s utána
Tarjáni patak által jelölt völgyelés az Ajnácski 1871—73. a magyaróvári gazd. akad. tanfolyahegységtl (1. o.) választja el, D. felöl nyúlvá- mait befejezvén, a hallei és üpcsei egyetemen
nyai pedig a pesti lapályba vesznek el. E hegység- egészítette ki szaktanulmányát, azután a magyarben egységes nagy hegytömegek v. domináló hosz- óvári gazd. akad. tanára lett. C. igen élénk iroszú gerincek nincsenek csoportozata olyan apróbb dalmi tevékenységet fejtett ki. 1883-bau Kosutány
'kúpoknak és rövidebb gerinceknek, melyek mag- Tamással együtt megalapította és szerkesztette
vukban eruptiv kzetekbl állanak és a környez Magyaróvárott a Mezögazd. Szemle c. havi folyóalacsonyabb homokk dombvidékbl 100—200 mé- iratot. Önállóan megjelent munkái A szarvasternyire kimagaslanak. Alapját homokk képezi, marha táplálkozása. J. Kühn P. után fordítva.
magasabb Icüpjai ós gerincei eruptiv kzetekbl (Magyaróvár 1877) Aphylloxera vastatrix (Bu(bazalt, piroxén-andezit) állanak geológiailag el- dapest 1880)
trágyázás alapelvei (u. o. 1886,
tér a DNy.-on, Váez fölött emelked Nagyszál Kosutány Tamással)
gabona-félék termesz(652 m.), mely dachstein-mészköbl és másodkori tése (Magyaróvár 1889); A csalamádé termeüledékes kzetekbl álló szigethegység, amiért lése, bevermelése és etetése (Kolozsvár 1891)
egyesek Váczi hegység neve alatt külön csoport- talajnak mély müvelése hazánkban (Magyaróvár
nak tekintik. A C. legmagasabb emelkedései a 1891, németül is megjelent, Wien 1892)
gaNagyszálon kívül a Szandai hegy (547 m.), a bonafélék termesztése (Budapest 1895),; TalajDobogótetö (520 m.) s a Tepkei hegy (567 m). ismeret (u. 0. 1894, 2. kiad. 1902)
Ujabb taMaga aSzécsényke melletti Cserhát domb csak 340 pasztalatok a trágyázás körébl (u. o. 1895 és
m. magas. Nevezetesebb folyóvizei a dél felé öml 1897) Az okszer talajmüvelés alapelvei (u. o.
csörögi víz, Galga, Guta és Szuha s az B. felé 1896); Általános és különleges növénytermelés
(az Ipolyba) öml Lókos, Szanda és Szentléleki (2 köt.. Magyaróvár 1901, 2." kiad. Gyr 1906).
Cserhátsurány (azeltt Surány), kisk. Nógrád
patak. A C. alacsony dombjai közt számos község
fekszik s több irányban szelik közlekedési utak. vm. balassagyarmati j.-ban, (i9io) 1041 magyar
Szántóföldekkel váltakozó erds kúpjai kellemes lak. postahivatal, u. t. Mohóra.
Cserhátszentiván (azeltt: Szentiván), kisk.
látványt nyújtanak.
Irodalom. Dr. Schafarzik Ferenc, A C. piroxén-andezitjei Nógrád vm. sziráki j.-ban, (i9io) 645 magyar lak.
(M. k. földtani int. évkönyve IX. k. 7. füzet.); u. a., AC.
Pásztó.
;

:

;

;

;

A

;

A

;

;

A

A

;

;

;

DNy.-i részének eruptív kzetei (Földtani Közlöny X. 1880.
295—317) ; Szabó. József, Göd környéke forrásainak geol. és
Mdrograflal viszonyai (Akad. értek. term. tud. körébl XVII.
1. sz.) ; Böckh J., Geol. Verhaltnlsse der ünigebung von Buják, Ecseg und Herencsény (Jahrb. d. k. k. geol. Relchs-Anstalt
XVI. 1886. 201, Verhandlungen XVI. 1866. 57.) Stache G.,
Die geol. Verhaltnlsse der Umgebung von Waitzen (Jahrb.
d. k. k. geol. Relchs-Anstalt XVI. 1866. 277—328.) Hunfalvy
János, A magy. birodalom természeti viszonyainak leírása,
Pest 1863. 1. 313.
;

;

Cserháthaláp (azeltt Haláp), kisk. Nógrád
vm. balassagyarmati j.-ban, (i9io) 478 magyar
:

lak.

;

u. p. és u.

Cserháti,

1.

t.

Magyarnándor.

Jen, mérnök, megyetemi tanár,

Gyrött 1855., megh. 1910 nov. 17. Budapesten. Iskoláit Gyrben és Pozsonyban, a
egyetem gépészeti szakosztályát Zürichben végezte, 1876. a szab. osztr. -magy. államvasút szolszül.

M-

gálatába
ki

lépett,

Gyrbe,

1881.fütházi fnökké nevezték

1883. Budapestre, hol 1890. a vasúti és

hajózási ffelügyelséghez nevezték ki. 1893-ban
a Magyar fegyver- és gépgyár igazgatójának
hívták meg, majd a Ganz-gyár villamossági osztályának vezetje lett. 1906-ban a budapesti József-megyetem gépszerkezeti tanszékére ny.
rendes tanárrá nevezték ki, ahol haláláig mködött. A gépészet különféle ágaiba vágó elméleti
és gyakorlati dolgozatai a Magyar mérnök- és
építész-egylet közlönyében és a Technológiai
lapokban jelentek meg. Ezenkívül a politikai lapokba többször írt közgazdasági cikkeket. Sok
felolvasásban tárgyalta a nagy vasutak elektromos vasúttá való átalakításának kérdésit. Az

postahivatal, u.

t.

Cserház (azeltt
latorczai j.-ban,

vég, u.

t.

:

(i9io)

Cseréj ócz), kisk. Bereg vm.
167 rutén lak. u. p. Orosz;

Munkács.

Cserhéj, cserhaj, cserkéreg, v. timárcser, oly
v. héja, melyet a timár a nyers

fanemek kérge

br

A hazánkban honos faneközül leginkább a kocsányos s a kocsánytalan tölgy s a lucfeny, ritkábban a nyírfa és a
fzfa kérgét használják cserzésre. Európa D.-i
részében a Quercus coccifera, L. ; a paratölgy
(Qu. Suber, L.^ és a magyaltölgy (Qu. Ilex, h.)
szolgáltat kitn C-t. A hazai tölgyfélék kérge
a fák kora és a kéreg minsége szerint 6— 200/0,
a lucfeny kérge 5— 150/0 csersavat tartalmaz.
A lucfeny kérge a legjobb a 60—80 éves fákról. A C. felaprózása cserkölyükben történik,
amelyek a kérget apróra zúzzák. Legkevésbbé
alkalmas a cserzésre a cserfa kérge, mert héja
belsejében korán képzdik a pararéteg, azonkívül kérge nehezen hántható le. A C. termelésére
vonatkozó tudnivalókat l. Cser-erd.
Cserhéj -kivonat, a cserhéj (1. 0.) kilúgzásából
és az így nyert folyadék bepárlásából nyert cserzanyag.
Cseri, kisk. Hont vm. korponai j.-ban, (i9io)
757 tót és magyar lak. u. p. Litva, u. t. Korpona.
Cseri János, 1. Apáczai Cseri János.
Cseribarát, a f erencrendiek egyik ágának régi
magyar neve (1. Ferencrendiek), még pedig a
cserzésére használ.

mek

;

:

mezítlábasoké, azon szigorú szertartású önsanyargatóké, kiket latinul így neveztek fratres observantes v. bigoti, olaszul soccolanti, németül Barfüssler, franciául cordeliers. Leginkább a XVI.
sz.-ban hittak ket C.-oknak, ellentétben az ú. n.
konventuálisokkal, kiket aztán szürkebarátoknak
:

mondtak.
Cseri basi, 1. Cserbasa.
Cseribon (Cíteribon), az ugyanily nev hollandus residentíe (kerület) fvárosa Jáva szigetének
É.-i partján, a C. folyó torkolatánál, 20,792 lak.
Cserikov, járási székhely Mohilev orosz kormányzóságban, a Sós jobbpartján, (i9oo) 5234 lak.,
gabona- és fakereskedelemmel.
Cserisor, kisk.
cseres (1. o.).

Cserkesz
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Cseri basi

Hunyad

^Tn.,

most Sunyad-

zahk). Tágabb értelemben cserkeszeknek nevezik
a kaukázusi népek egész észak-nyugati csoportját, mely a rokon adíghé, kabard (1. 0.) népeket
foglalja magában. A tulaj donképeni cserkeszek
voltaképen az adighék, bár ezt az elnevezés t is
majd szkebb, majd tágabb értelemben használják, aszerint, amint a kabardokat földrajzi helyzetük szerint külön népnek számítják, vagy eredetük szerint nagyobb adighé-nemzeteégnek tekintik, mint amink az abadzok vagy sapzngok.
A C.-ek régebben a Kaukázus nyugati felének
egész É.-i lejtjét, Kubán síkját, st Kabardia
jó részét is birták, a múlt század második felétl kezdve azonban az oroszokkal folytatott háborúk alatt mindinkább összébb szorultak s ma
csupán a Kubántói délre a Lába és Bjelaja közt,
az Urup torkolata körül s a Kubán és Szelencsnk
közt, továbbá a Fekete-tenger közelében három
kisebb szigetet képz területen laknak. Itt sapszuk, natuchai néven is szerepelnek. Zikh név
alatt törzsrokonaíkkal, azabaszgokkal együtt már
a népvándorlás korában említik a bizánciak s kétséget sem szenved, hogy úgy az Azovi-tengermenti bolgárokkal, mint a kozárok- és a lebediai
magyarokkal sokféle történelmi és vérségi kapcsolatban voltak, aminek nyomait nyelvük is mu-

Cserivár, Temes vármegyében, Rékastól délre
a Böge vagy Béga mellett f ektidt. 1387— 1459-ben
a Kórógji-esalád birta. Késóbb Nádasdi Ongor
János Szoby MiháljTiak, ez pedig 1507. Verbóczy
Istvánnak, a hires jogtudósnak adta. Itt volt a
szigorú ferenerendiek elsó kolostora s azért nevezték ezeket a régi magyarok cseri barátoknak.
V. ö. Csánki, Magy. tört. földr. (II. k.).
Cserje (nSv., fruiex. jele t) ) oly fásodott szárú
növények összefoglaló neve, amelyek tövükön,
a föld felett elágaznak. Lehetnek heverk, ka- tatja (V. ö. Munkácsi B., Magyar mveltségi szók
paszkodók és felállók, ez utóbbiak viszont na- kaukázusi nyelvekben. Nyelvtudom. Közi. 1893.
gyok (3—5 m.), közepesek (IV; 3 m.) és kicsi- XXIII. 0. 1Í9. 1.). Hajdan keresztények voltak,
nyek (Ví— IVs ni-). 1- Félcserje.
valószínleg Thamár georgiai királyné uralkoCserjemályva (növ.), 1. Hibiscis.
dásától kezdve, a XVn. sz. kezdetén jórészt moCserjés (azeltt: Lozánszka), kisk. Máramaros hamedánokká lettek, bár a népnél nemcsak a
vm. ökörmezi j.-ban, (1900) 112Í9 rutén és német kereszténység, hanem a régi pogányság maradválak. u. p. és u. t. Ökörmez.
nyai is felismerhetk. A cserkeszekben megvan
Cserjesi Károly, freáUskolai tornatanár, szül. a harcias és szabadságszeret- népek minden eréVecsésen 1873 nov. 25. Tanulmányait Budapesten nye és hibája. A Kaukázus legjobb lovasai s a
végezte s 1892. lépett a fváros szolgálatába. gyermekek nevelésében is arra fordítják minden
1900 óta a belvárosi freáliskola tanára. Számos igyekezetüket; a lélek kimvelésére nem sok
testnevelési cikket irt a Tornaügy c. folyóiratba, gondot fordítanak. A lovagságra vonatkozó sza'az ötvösiparról a Pesti Hírlapba és Vasárnapi bályaik,valamint viseletük az egész Kaukázusban
Újságba. Önállóan megjelent mvei Schützer
mintául szolgálnak. A térden aíul ér atilla-szaSegítségadás a szertornázásml (1908) Szegény bású hosszú kabát, a mellen mindkét oldalon tölember gazdagsága (& gyógynövényekrl, 1907); ténytartókkal ellát\^a, hegyes süveg, könny vöArany-ezüst számítás (1907); Nemes fémek rös csizma stb. A nemes régebben páncéünget vi(1909);
gyümölgiöskert kártevi {ld09). Szer- selt, erre rövid dolmányt öltött s ma is fölfegyverkeszti a Magyar Ékszeripar c. lapot. E lexikon- kezve jár
válláról csüng a szablya (saská), ell
nak is munkatársa.
ezüsttel kirakott trrel, hátul pisztolyokkal. A C.
Cserkaszj, járási székhely Kíev orosz korszépsége régtl fogva híres. A családi élet
máuyzósí'tgban a Dnyeprjobhpartján,(i909) 37,400 egészen keleties a
teljes vissza vonultságban
lak., cukor- és dohánygyárral, fafürésszel, folya- élnek. A C. száma egyre apad.
ZZaj»roíA (Tabíeau
jni kikötvel, élénk gyapjú, cukor, gabona, fa- és hist géogr. et ethnogr. du Caucase, Paris
1827, 89.
latkereskedelemmel. A szaporogi kozákok leg- 1.) a kabardokkal együtt 12 C. nemzetséget sorol
íribb székhelye.
föl, melyek összesen 51,130 háztartást v. családot
Cserkaszkij, Vladjimir Alexandrovics, her- alkottak, vagyis az összes lélekszám ekkor
V^ mil<-"\i, orosz államférfiú, szül. 1821 ápr. 13., me^h.
lióra ment. A krimi hadjárat után az oroszok elöan-Stefanóban.1878 márc. 3. Mint a szabadelv nyomulásával sok C. vándorolt ki Törökországba,
párt híve erélyesen mködött a jobbágyság eltör- különösen pedig 1864. a Kaukázus teljes meghólése érdekében. 1864-ben kilépett az állaraszolgá- dítása után az adighék nagyobb része
s az abkhálatból s mint a szláv jótékonysági egylet tagja, zoknak majdnem fele elhagjia si
lakhelyét s réerélyesen szolgálta a pánszlávizmus eszméjét, szint a Balkán-félszigeten" (Rigómezn,
Bolgármajd Moszkva polgánnestere lett. 1877-ben Bol- országban, Konstantinápoly környékén), részint
gárország igazgatása, késbb annak önálló feje- Anadóliában és Szíriában telepedett meg.
Bár a
déi emséíríó szervezése bízatott rá.
régi lakosság sokat szenvedett rablásaik miatt,
Cserkéreg, 1. Cserhéj.
mint kitn katonák és Szíriában mint szorgalCserkesz, nép (circass, árkász, saját nyelvü- mas földmívelk, a török államban tiszteletrekön adigJie, a georgiaiaknál és osszéteknél ka- méltó helyet töltenek be. Az 1877-iki háború eltt

—

:

:

;

A

;

nk

;

nk

I

•

:

:

6*

:

—

Cserkészet

_

Rittich sz. (Die Bthnographie Eusslands. Erganzungsheft No. 54; zu Petermann's Geogr. Mittheilungen, Gotha 1878, 8. 1.) az adighék száma volt
55,231, a kabardokó 53,294, az abkházoké 71,974,
összesen 180,4:99. Erre újabb kivándorlás következett, úgy hogy 1887. Chantré E. sz. (Recherches
anthrop. dans le Caucase, 4 kötet Páris-Lyon
1887, 278.) a 120 ezer adighé és kabard mellett
már csak 20 ezer abkház maradt. Ezekhez számítva a mintegy 100 ezernyi balkáni s a 100—150
ezernyi anadóliai cserkeszeket, együttvéve az
egész népcsoport mintegy 400 ezer fre tehet.
V. ö. Zichy Jen, Kaukázusi utazásaim.
Cserkészet, a nagy vadra vadászásnak az a
módja, midn a vadat nyugvó, legel v. párzási
helyén a vadász magánosan keresi fel és rendesen golyóval ejti el. A legnagyobb vigyázattal,
csendesen keresi a fedett helyeket és várja az al-
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Cserna

néhány füzet

meg,

jelent

pl.

Douze hongroises

Románcé hongroise pour deux violons, az
Appouyi Antalnénak ajánlott magyar variációk
(1805),

C

hegedmvész

mint

két kortársát, Biharit
ezeket) is túlszárnyalta, mint
zeneszerz azonban nem vetekedhetett velük.
Szerzeményeinek egy részét gr- Páy István és

stb.

Lavottát

és

(1.

Káldy Gyula adta ki.
Csermely, vízfolyás, mely a pataktól leginkább
abban különbözik, hogy a száraz évszakokban teljesen kiapad az értl pedig medrének nagyobb és
kialakultabb volta különbözteti meg.
Csermely (azeltt Omasztma),!. kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, (1910) 837 tót lak. u. p. és
u. t. Zayugrócz.
2. C, Tiszakarádhoz tartozó
puszta, Zemplén vm. sárospataki j.-ban, (1900?
;

:

—

729

;

lak.

Csermelyciprus (növ.), 1. Myricaria.
kalmas pillanatot, hogy zajtalanul lephesse meg
Csermelyvölgy, a Csermely-patak kies völgye
Abauj-Torna vmegyében, Kassa közelében.
a legkisebb zörejre neszel vadat.
Csermend, kisk. Nyitra vm. nagytapolesányi
Cserkesz ló, a Kaspi- és Feketetenger között
lakó kaukázusi népek lova. Középnagyságú, tet- j.-ban, (1910) 617 német és tót lak.; u. p. Kisvicsáp,
szets külsvel biró lovak, rendkívül edzettek, u. t. Szomorfalu.
kitartók s a nemes arab lóhoz formailag s kéCsermirtusz (növ.), 1. Coriariaceae.
Csermö, nagyk. Arad vm. borosjeni j.-ban,
pesség tekintetében is közel állanak.
Cserkö, népies neve a Cserhát piroxén-ande- (1910) 4050 oláh és magyar lak., hitelszövetkezet,
zitjének és Nógrád vmegye bazaltjának a nép gzmalom, fakereskedés, vasúti állomás, postaott általában minden fekete szín követ C-nek és táviróhivatallal, postatakarékpénztár.
;

nevez.

Csem,

Cserkölyü, malomféle szerkezet, melyen a br
cserzésére használandó tölgyfa- vagy fenykérget
apróra törik.
Cserkút, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (i9io)
381 magyar lak. u. p. Kvágószlls, u.t. Pellérd.
Cseriémér (Lohmesser, barkoinéier), oly
areométer, mely fokokban adja meg a cserié srségét, így pl. 20" a C-n 1020 srségnek felel
15 C°.-nál használandó.
meg. A
Cserlenö, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban,
(1910) 833 rutén és magyar lak. u. p. Beregrákos,
u. t. Szerednye.
Cserlepény, cserpogácsa (ném. Lohkuchen,
Lohkase) alatt a kisajtolt és szárított csert értjük, melyet 50 cm. széles és 4—5 cm. vastag
darabokban hoznak a forgalomba és tüzelésre
használnak.
Csermák Antal, hegedmvész és zeneszerz,
szül. Csehországban 1771., megh. Veszprémben
Edler von Luid
1822 okt. 22. Tulajdonképen
und Rohan-nak nevezte magát s állítólag lllésházy István grófnak egy elkel cseh nemes
hölgytl született törvénytelen íia volt. Az 1790-08
években sokáig élt és komponált a zenekedvel
Véghek kúriájában a budai magyar színtársulattól megbízást is nyert (1796) egy opera megzenésítésére. Egy fiatal fúri hölgy iránti reménytelen szerelme miatt bánatában elméje elborult,
8 mint kóbor virtuóz végigkószálta az egész országot, furaknál, nemesi kúriákon idnkónt megállapodva. Bolyongásában mindinkább ert vett
rajta az rültség s végre testileg-lelkileg megtörve meghalt s a veszprémi temetben temették
el.Müvei hallgatók,verbunko8ok, inszurrekcionáa legtöbb csak
1Í8 zeneképsorozatok és táncok
kéziratban maradt fenn és hallás után cigányok
vonóján terjedt el. Nyomtatásban csak egy-

Cserna (udvardi),

;

C

;

C

;

:

;

1.

Tula.

1. Géza, költ, szül. 1842
Székesfehérváron, megh. 1876 máj.
15. Adonyban. Önájjóan megjelent müvei
Köl-

márc. 24.

:

temények (1867) szi lombok (1875). Az irodalomban Udvardy Géza néven szerepelt.
2. C. Vince, kir. fügyész, C Géza testvérbátyja, szül. 1840 nov. 14. Székesfehérváron,
megh. 1896 febr. 9. Debreczenben. Elbb Fejér
;

vármegye tisztviselje

volt, 1872. kir. alügyész.
1887-ben budapesti királyi fügyészi helyettes,
1891-ben Debreczenben kir. fügyész. Udvardy
Vince néven szépirodalmi müveket is írt; de fleg
a jogi irodalom terén mködött. Megjelent mvei
Dicsség és szerelem (elb. 2 köt., Pest 1865)
;

A

magyar büntettörvénykönyv a bntettekrl (Székesfehérvár 1880) A magyar büntettörvény;

könyv a kihágásokról (Veszprém 1880, 2. kiad.
1881); Az 1881. XXXVII. t.-cikk, a magyar
büntetölörvénykö'nyvnekéletbeléptetéséröl{2.kiaá.
1881).

Cserna,

1.

folyócska Krassó-Szörény vmegyé-

ben, ered Romániában, a Szturul és Girdománhegyek D.-i oldalán, majd az ország határát képezi utóbb egészen magyar földre lép s azt a regényes völgyszorost képezi, melyben Herkulesfürd fekszik. Csernabesnyön alul jobb fell felvéve a Bela-Rékát (1. 0.), eddigi DNy-i. irányából
D. felé fordul s Orsován alul a Koronakápolna
;

közelében a Dunába ömlik. Jelentékenyebb melpartjain már a rómaiak korálékvize nincs. A

C

ban Tierua v. Tserna nev város állott. A XV. és
XVI. sz.-ban Csorna nev falu feküdt ott róla
vette nevét a Csornai-család., A község utóbb eltnt.
2. C, folyócska Hunyad vármegyében a
Maros baloldali mellékvize; a Pojána Ruszka
hegységben, a Ruszka-csúcs keleti tövében fakad
;

—

8 eleintén

;

K.-nek folyik Csolnakos községig, innen

;
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EK.-nek fordul s Déván felül, Harróval szemben
a Marosba ömlik. Hossza mintegj' 70 km.
Cserna, 1. kisk. Hunyad vm. hmiyadi j.-ban,
(1910) 169 oláh lak. Hajdan Feketehegy volt a
neve. Itt V. Ist\'ánnak mint királyi hercegnek
2. C, kisk.
csatája volt az öt üldöz nádorral.
Temes vm.-ben, most Temescserna (1. o.).
Csemabeseny azeltt Pecsenyeska), kisk.
Krassó-Szörény vm. orsovai j.-ban, (i9io) 702

—

:

i

Herkulesfürdö.
feketehegy, Montenegró (1. 0.) királyság szláv neve.
C^emahéviz (azeltt Toplecz), kisk. KrassóSzörény vm. orsovai j.-ban, (1910) 2120 oláh lak.
vasúti, posta- és távíróállomás. Közelében a régi
római vízvezetékbl megmaradt 11 boltív lát-

oláh lak.

:

u. p.'és u.

t.

Csemagora (Crnagwa),
:

ható.

Csemahora (Cserimgura), hegység Sáros várBranyiszki hegycsopoH.

megyében,

1.

Csemaja, folyó Krím-félszigeten. Inkennan
mellett szakad a Szebasztopoli-öbölbe. Mocsaras,
egészségtelen torkolata

majdnem

teljesen

la-

Csemajev. Michail Grigorjevics, orosz tábornok, szül. 1828., megh. 1898 aug. 16. Mohilev
melletti binokán. Harcolt a Kaukázusban és Krímben, azután orosz f konzul volt Belgrádban 1864
a taskenti hadjárat fvezérséget vitte, majd lemondott állásáról s Moszkvában mint közjegyz
;

telepedett le. A pánszláv törekvévsek egyik legtevékenyebb elmozdítója volt. 1876-ban átvette
a szerb hadsereg fvezérletét, de okt. 29. a törökök Alexinácnál csúful megverték. Hl. Sándor
cár 1882. Taskent fkormányzó jává nevezte ki, de
már 1884. visszahívta, 1890. azonban a pánszlávizmus érdekében kifejtett mködésének jutalmául
újra kinevezték a haditanács tagjává.
Csemakeresztúr (hajdan csakKer esztúr), ^Mí.
Hunyád vm. dévai j.-ban, (1910) 555 oláh és malak.

;

Csernek

Kolozsvárra helyezték át, de három év múlva
súlyos betegségbe esett s hosszú szenvedés után
pályája derekán meghalt. Irodalmi müvei:
magyar ódaköltés története (Budapest 1882);
Didaktikánk a múlt század végén (1883) Vándor
emlékek (1884) Tótfalusi Kis Miklós (Kolozsvár
1890); Petfirl (u. 0. 1900); A psychologiai
motívumok megmagyarázása a dráma tárgyalásánál (u. 0. 1902). A Petfi-kultusz érdekében
Ferenczi Zoltánnal együtt Kolozsvárott megindította a Petfi-múzeum c. folyóiratot, amelyben
Petófiie vonatkozó sok értékes cikke jelent meg.
Csernátoni csonka torony, 1. lka vára.
Csemátony (Cseh) Lajos, hírlapíró, szül. Kolozsvárt 1823 aug. 21., megh. Budapesten 1901
márc. 4. A szabadságharc alatt mint Kossuth titkára és házi publicistája mködött s e minségében Kossuth ellenségei részérl számos támadás
érte. Szerkesztette a Március Tizenötödikét, melynek széls köztársasági iránya C. személye ellen
ingerült vitákat keltett. Csernust (1. 0.) a C. nevével való összetévesztés következtében Haynau kimagát szintén haláh'a ítélte, de
végeztette,
neki sikerült elbb Parisba, majd Angliába menekülnie. 1860-ban Garibaldi expedíciójához csatlakozott, 1867. amnesztiát nyerve hazajött és Tisza
Kálmán bels híve és újságírója lett. Több ízben
képviselnek is megválasztották. Epés, kíméletlen hangú cikkei miatt állandóan az ellenzéki
támadások középpontjában állott gj^akran szemére vetették egy ifjúkori botlását is. B támadásokra hasonlóan szenvedélyes modorban a Hon,
majd az Ellenr és Nemzet Rovás rovatában válaszolt. Mintegy 12.000 K-nyi vagyonát a magyarországi Hírlapírók nyugdíjintézetének hagyta.
Csemavoda (Gmavoda, törökül Bogáz-köi),
kis város a romániai Dobrudzsában, Cbnstanca
kerületben, a Duna jobbpartján, a bukarest-eonstancai vasút mellett, (1900) 2259 lak. MeUette van
a Duna legnagyobb vasúti hídja, a Regele Carol
I. híd. 1854-ben az oroszok a várost elfoglalták.
Cseme, kisk. Trencsén vm. csaczai j.-ban, (1910)
1798 tót lak., vasúti állomás, posta- és táviró-

A

;

;

t

katlan.

gyar

—

vasúti állomás, postahivatal, u.

t.

;

Déva. Az eloláhospdott községek egyike, melynek nemessége az Árpádok idejében a szomszéd
Festessél sokszor perlekedett és megveszerte számot tev volt. Ósi magyarságát az Árpádokig ki- hivatal.
nyomozta Sólyom Fekete Fer. Az eloláhosodás daCsemecz [SíZQKíít-.Kiscsemecz), kisk. Zala vm.
cára fiziognomiában, szokásokban, st építkezésé- letenyei j.-ban, (1910) 419 lak., u. p. Felsszemenye,
ben is felismerhetk e családok, magyaroknak a. t. Letenye.
vallják magukat s az ifjú nemzedék megtanulja
Csemefalva, kisk. Szolnok-Doboka vm. maa magyar nyelvet s rendre visszaszokik a ma- gyarláposi j.-ban, (1910) 968 oláh lak. u. p. és u. t.
gyar beszédre.
Kápolnokmonostor.
Csemátfalu (Zemendorf, Cematu), nagyközség
Csemegyház, kisk. Temes vm. központi j.-ban,
Brassó vm. hétfalusi j.-ban, az ú. n. Hétfalu (1910) 1332 oláh lak., hitelszövetkezet, vasúti álloegyike, (1910) 2557 magyar (csángó) és oláh lak. más, postaügjTiökség u. t. Gyarmata
Piacán az 1848. a haza szabadságáért elvéi-zett
Csernek, hegy Bereg vármegyél>en Munkács
csángók emlókszobraáll (felállíttatott 1891.), u. p, mellett, rajta ama híres bazilíta-kolostor állott,
u.
és
t. Hosszúfalu.
melyet Koriatovich Tódor podóliai fejedelem és
Csernáton, közs., 1. Alsócsernáton és Felsö- beregvármegyei fispán, kivel a rutének Felscsenuíton.
Magyarországba bevándoroltak, a XV. sz. eleCsemátoni (Vayda) Gyula (alsócsemátoni), jén Szent-Miklós tiszteletére alapított. 1649-ben a
író, szúl. 1858 nov. 3. Árpáistón, mogh. 1910 jún. magyarországi rutének gör. egyesült szertartású
24. Kolozsvárott, 1882-ben a kolozsvári ref kol- püspökségének székhelyévé lett, míg Baesinszky
légium tanárává nevezték ki itt társadalmi té- Endre püspök azt 1778. Ungvárra helyezte át. V.
ren is élénk mködést fejtett ki, egyik megala- ö. Ország-Tükre 1862. 20. sz.
pítója és évekig titkára volt az Erdélyi Irodalmi
Csernek, kisk. Szolnok-Doboka vm. csákigorbói
Társaságnak. 1892-ben Besztercze-Naszód vm. j.-ban, (1910) 606 oláh lak. n. p. és u. t. Csákikir. tanfelügyeljének nevezték ki, innen 1904. gorbó.
;

;

.

;

;

;;

Csernelháza
Csernelháza (azeltt
GhernelMza), kisk.
Sopron vm. esepregi j.-ban, (i9io) 171 magyar lak.
:

u. p.

B, u.

t.

Csemely,

Hegyfalu.

Borsod vm. ózdi j.-ban, (1910)
1305 magyar lak., posta; u. t. Szilvásvárad.
Csernenka, város, 1. Grigoriopol.
Csernigov, 1. kormányzóság Oroszországban,
területe 52,399 km", (1909) 2.917,000 lak., túlnyomó
részben kisoroszok. Nagyobb folyói a Dnyepr,
Deszna, Szeim, Szos és Trubes. É.-i része erds,
kisk.

:

D.-i steppevidék. Gluchov kertlletben nagy^porcellánföldásás (1902-ben 43,505 q). Klimája É.-on
nedvesebb és hidegebb, C. város átlagos hmér*8éklete 7-2". A lakosság fleg mezgazdasággal
foglalkozik, valamint kiterjedt állattenyésztéssel. 1905-ben M5,801 1. rozsot, 261,834 t. zabot,

burgonyát, 109,535 1. pohánkát, 17,827
t. cukorrépát, továbbá nagymennyiség kendert és dohányt termeltek. Gyümölcstermelése is fejlett. Gyáripara jelentékeny,
elshelyen áll a cukorgyártás. A kormányzóságnak
15 járása van.
2, C., város, C. orosz kormányzóság székhelye a Deszna mellett, KievtlBÉK-re,
(1904) 30,197 lak., élénk kereskedelemmel. Érseki
szókhely, sok templommal, kolostorral, felsbb
iskolákkal. Elször 907. említik Oleg idejében
a C. fejedelemség székhelye volt. 1239-ben Batu
khán feldúlta. A XIV. században Litvániához,
majd Lengyelországhoz került, 1648 óta Orosz-

980,015
t.

—

70

t.

borsót, 346,072

—

országé.

Cserni-Jar, járási székhely Asztrakán orosz

kormányzóságban a Volga jobbpartján,

(1900) 7302
marhatenyésztéssel. Régi erdítményei jelentéktelenek. Közelében a sóban gazdag Baszkunesák-tó.
Cserni Jován cár, 1. Fekete Iván.
Csernisev, orosz gróíi és hercegi család, idsebb
és ifjabb ággal. Ez utóbbihoz tartozott C. Grigorii,
Nagy Péter egyik legderekabb tábornoka, szül.
1672., megh. 1745 július 30., akit Erzsébet cárn
emelt grófi rangra. Idsebbik fia, C. Grigorjevics
Zachar (1705—1775) II. Katalin alatt hadügyminisztervolt s a hétéves háborúban Nagy Frigyes
oldalán vezérkedett. Késbb a hadi tanács elnöke
ésbirodalmi tábornagy lett. Fitestvérei közül Grigorjevics Iván II. Katalin és I. Pál idejében tengerészeti miniszter, Grigorjevics Péter pedig
meghatalmazott miniszter volt a porosz, majd a
francia udvarnál. Ivánnak egyik unokája, Zachar,
részes volt a dekabristák (1. 0.) összeesküvésében s
ezért 1825. Szibériába számkivetették. Az idsebbik ág legnevezetesebb tagja G. Ivanovics Sándor
herceg tábornagy, született 1789-ben, meghalt
Castellamareban 1857 jún. 20. Résztvett az austerlitzi ütközetben, valamint az 1807. hadjáratban
is. Mint diplomata többszöri kiküldetésben járt
Parisban. Awagramiésasperni ütközetekben Napóleon hadiszállásán volt. 1812-ben megmentette
Winzingerode tábornokot az elfogatástól. I. Sándor cárt a bécsi kongresszusra kisérte. Miklós cártól grófi rangot kapott, 1832. hadügyminiszter és
a császári vezérkar fnöke lett. 1841-ben hercegi
rangra emelték, 1848. pedig a birodalmi tanács és
a minisztertanács elnökévé lett. V. ö. de SaintAubin. Trente neuf portraits 1808—15. (Szt.Pétervárl962).

lak., halászattal, hajózással és

Csernomorez-expedicló

Csernisevszkij Miklós, orosz író, szül. Szaratovban 1828 júl. 24., megh. u. 0. 1889 okt. 29.
Eleinte papnak készült és több szemináriumba
járt, azután Szt.-Pétervárt egyetemet végzett,
egy ideig tanárkodott, de azután egészen az irodalomnak élt és 1853-tól fogva a Sovremennik
legbuzgóbb munkatársa volt. Kivált irodalomtörténeti és szociális kérdésekkel foglalkozott;
szociaiisztikus iránya miatt 1862-ben elfogták
és Szibériába küldték, 1883. azonban a kormány
megkegyelmezett neki. Számkivetésében írta híres fantasztikus regényét
Sto djelatj ? (Mit tegyünk ? Vevey 1867, 2. kiad. Genf 1877), amelyet
Sasvári Ármin magyarra fordított. Összes mvei
megjelentek Veveyben (1868—70, 4 köt.).
Csernisoraíloresza, kisk. Hunyad vm. hunyadi
j.-ban, (i9io)2801ak.;u p. Gyalár,u.t.Vajdahunyad.
Csernobog (cernobog, cernyj bog a. m. fekete
isten), az Elba és Odera közt lakó régi szlávok
hagyománya szerint a legfelsbb sötét istenség,
a hjelbog (1. 0.) ellentéte. Ijeszt alakban ábrázolták, így neveznek mai nap is több hegyet,
melyek hajdan bizonyára áldozati helyek voltak.
Csernobolcok, orosz eretnekek. Keletkeztek
1775. Tanaik az eskü tilos, a szakáinyírás a katonáknál is a legnagyobb bn, az orosz zsinat által
elírt imádságokat a császári párért nem szabad
végezni liisznek a világ közeli végében, stb.
Csernoch János, bácsi és kalocsai érsek, szül.
Szakolczán 1852 jún. 18. Bécsben a Pázmány-intézetben végezte a teológiát. Pappá szentelték 1874
nov. 18. Azután a bécsi Augustineumban tanult
és elnyerte a hittudori oklevelet. Több helyen
volt segédlelkész. Az 1879— 1880-iki tanévben az
esztergomi papnevelintézetben a biblia -tantárgyak tanára. 1880-ban Simor hercegprímás udvarába szertartó jánakvette, 1882.föszentszéki jegyz,
ugyanaz évi november hóban hercegprimási titkár, majd pápai kamarás, 1887. udvari káplán,
1888. hercegprimási irodaigazgató és esztergomi
kanonok, 1890. schavniki c. apát. 1901. és 1907.
szakolczai orsz. képvisel. 1908 jan. 12. Csanádi
püspök, 1911. kalocsai érsek. A csanádi egyházmegyében nagyösszeg alapítványokat tett. Önállóan megjelent munkái A halotte'getésrl (Eisztergom 1887) A zárdai élet céljáról (u. 0. 1891).
Sajtó alá rendezte Simor János kiválóbb szent:

:

;

:

;

beszédeit. V.

ö.

Zelliger A.,

Bgyh. írók csarnoka.

Csernojevics Arzén, szerb patriarcha,, szül.
Crnagorában 1633 körül, megh. Bécsben 1706.
ipeki patriarchai széket már 1674. elfoglalta,
1682. Jeruzsálemben járt. A C. nevet csak 1688
óta kezdte használni, s azt állította, hogy a híres
Crnojevicsek ivadéka de ugy látszik jogtalanul,
épp úgy mint kortársa, György áldeszpota, a Brankovics nevet. 1688-ban az orosz és római udvarhoz
fordult a szerbek felszabadításáért. Az osztráktörök hadjárat idejében Ausztriának nagy szolgálatot tett és a szerbek felkelésében tevékeny részt
vett. 1689-ben Prizrenben 5000 emberrel az osztrák
sereg eltt ünnepélyesen Lipót császárt ismerte el
fejedelmül. 1690-ben a törökök boszuja ell 37,000
családdal Magyarországba költözött. Nagy híve
volt az Ál-Brankoviesnak és az osztrák politikának.

Az

;

Csemomorez-expedició,
nyos expedíciók.

l.

Tengeri tudomá-

Csernomorszk

Cserzés
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Cserpatak, kisk. Zólyom vm. breznóbányai
Csernomorszk (Fekete-tenger mellett), orosztranszkaukázusl kormánj-zóság a Fekete-tenger j.-ban, (1910) 592 tót lak. ; u. p. Kisgaram, u. t.
partszegélyén és a Kaukázus D.-i lejtjén. Határai Zólyombrezó.
Cserjjogácsa, 1. Gserlepény.
EK.-en Kubán, DK.-en Kutaisz. Tertilete 6677
Cserraptindzsi (Gherra Punji), 1398 m. magakm*, (1909) 120,000 orosz, cseh, német, román lak.
Az eredeti cserkesz lakosság 1864. Törökországba san fekA' város az indiai brit Asszam provinciávándorolt ki. A kormányzóság székhelye Novo- ban, a Khaszia hegys^ D.-i lábánál. A föld legesósebb helye (L Ázsia) ; évi csapadékának marosszijszk. íi9oi) 41,513 lak.
Csemoszjom (orosz, a. m. mezségi fekete föld). gassága közepesen 11,626 mm., de 1861. 22,990
Zonális talaj tipus. melj* gyepes, füves mezösé- mm. esett, sót egy nap (1876 jón. 14.) 1036 mm.
geket borit. Szine fekete, csokoládé- v. gesztenye- esett. Fél méteres napi mennyiség nem ritkaság.
foszCsersav, l. Tannin.
barna. Jellemz e fontos kulturtalajra a
Csersavas fürd, 1. Fürd.
forsav és fleg a nagy humusztartalom. Déli
Oroszországban kb. 900,000 km-nyi területet boCsersavkivonat, különféle fenyfa-, tölgyfarít, Romániában a Baragan, hazánkban pedig a kéregbl, sumákból, dividivibl készül ; a C.-t a
Mezségi, az Alföldi, és a Dunántúli sik területe- cserz iparban és a színnvomtatásban alkalmazket fedi a barna C. Észak-Amerikában is ismere- zák.
tes. Az orosz C. monográfiáját Dokutsájev írta
Csersz, az indiai lenbl készített tésztanem
meg 1883. Szt.-Pétervárott oroszul.
bódító szer, melyet Perzsiában, Afganisztánban
Csemov, 1. Ahsarumav.
és Közép-Ázsiában dohány közé keverve élvez-

b

Csemovic, Bukovina fvárosa, 1. Czernotcitz. nek.
Csemovics-csaZoá(mácsaiéskis-oroszi),GrörögV. Törökországból Magyarországba átköltözött
elkel vagj'onos nemesi család. G. Demeter 1759.
következ címen: Panegyricus illustris populi
lUjTiorum Slavonici nagyobb munkát írt. G.
Lázár 1793. grófi rangra emeltetett.
G. Péter, temesi gróf és fispán, szül. 1813
márc. 13., megh. 1892 máj. 1. Nagybecskereken.
1848-ban már mint temesi grófot és fispánt a
magyar kormány a szerb fölkelk ellen kormánybiztosul nevezte ki, de bár ers magyar érzelm
volt, nem bírt kell erélji kifejteni, miért is a
kormány Vukovics Sebt nevezte ki melléje.
temettette el titkon 1849 okt. akkori mácsai birtokának kertjében Damjanich és Lahner vértanútábornokok holttestét. 1865 75-ig orsz. képvisel
volt. Irodalmi müve
nemzetiségi kérdés a jelen és jöv sz€)npontjdból (Pest 1861).
Csemovicssimánd, község, 1. Felssirnánd.
:

A

—

Cserszegtonaaj, kiskZala vm.keszthelyl j.-l)an,
1918 magyar lak. ; u. p. és u. t. Keszthely.
Cserszilvássy Ákos, Vajda János (l. o.) álneve.

(1910)

Csert (szláv) a. m. ördög.
Csertalakos, Msk. Zala vm. novai j.-ban, (i9io)
183 magyar lak. u. p. Nova, u. t. Gutorföld.
Csertés, kisk. Torda- Aranyos vm. topánfalvi
j.-ban, (1910) 1223 oláh lak. u. p. és u. t. Topánfalva.
L. még AlsQfsertés és Felsöcsertés.
Csertova svadba (Ördög lakodalma)és Gsertovica, amaz hegy, ez pedig a mellette lev hágó az
Alacsony-Tátrában, Liptó és Zólyom ^-megyék határán. Az 1238 m. magas hágó a Gyömbér csoportját a Vapenica s Királyhegy csoportjától választja
el rajta megy át az országút a boczai völgybl
(Liptó vármegyébl) a Garam völgyébe.
;

—

;

;

Csert, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban,
638 magyar lak., vasúti állomás; n. p.

(1910)

t. Mozsgó-Szulimán.
Csertölgy (nv.), 1. Tölgyfa.
vértanuja, szül. 1808. A
Cser-üzem, 1. Gser-erdö.
tanácsos volt, de az 1848/49-iki mozgalmakban
Cservenka, nagyk. Bács-Bodrog vm. kulai
szembetnbb részt nem vett. Mindazonáltal el- j.-ban, a Ferenc-csatorna mellett, (i9io) 7653 lak.,
fogták, haditörvényszék elé állították s 1849. okt. közte 499 magyar, 6911 német, mezgazdasági
24. Pesten az Uj-épület mögött b. Perényi Zsig- népbank, takarékpénztár, takarék- és segélyegymonddal és Szacsvay Imrével együtt kötél által let, kaszinó, gépgyár, gzmalmok, téglagyárak,
kivégezték. L. Gsemátony.
vasútállomás; posta és táviró.
Csemye, 1. (azeltt Czemya), nagyk. ToronCservenkovics János, L Baich.
tál vín. zsombolyai j.-ban, (i9id) 3916 szerb és
Cservenyicza, község, 1. Vörösvágás.
német lak., u. p. és u. t. Németcsemye.
2. Gs.,
Cservirág (növ), 1. Fuligo.
község Veszprém vm., 1. Bakonycsemye.
Cserzés, az az eljárás, amellyel a nyers állati
Cseroki (cherokee), cserokézek v. csiroki, a brt kész brré alakítják át. Az állat testérl lecsokta nyelvcsaládhoz, az irokézek törzséhez tar- fejtett nyers állati br ugyanis nedves állapottozó indiános nép Észak-Amerikában, Dél-Karo- bmi elrothad, szárazon pedig szarunem és törélina ée Georgia területén, mintegy 4(XX) km« ter- keny lesz. A C. arra való, hogy a br lehetmékeny határon. Korábban ettl ENy.-ra laktak, leg megtartsa azokat az értékes tulajdonságocsak 1838. költöztek ide, hol viniló' mintaszer kat, amelyekkel birt, mikor még az állat testét
falvakat alapítottak. Körülbelül 50 iskolájuk van födte. Aszerint, hogy miféle anyagot használunk
6000-Dyi tanulóval. Jó földmívesek és állatte- a C.-hez, a következ C.-i eljárásokat különböznyésztk, sok ftt sót termelnek. Minden szük- tethetjük meg: 1. C. növényi származású C.-anyaségletüket maguk készítik. Az Cnió ezeket is év- gokkal (eserzvargas^, vöröstimái-ság). 2. C.
dljjal látja el. Köztársaságban élnek alkotmánvos fémsókkal (timárs^,
C. krómsókkal, vassókkal,
írott tör\-ények szerint. V.ö. Roycé, The Cherokee egyéb sókkal).
3. C. zsiradékokkal (irhásság, SaNation (Washington 1887) Gyrus, The C. in Pre- misehgerberei). 4. Kombinált C. 5. C. egyéb anyaColumbian Times (New York 1890).
gokkal (fonnaldehyddal stb.). L. Cserzvargaság.

Csemus Menyhért, szabadságharcunk

egyik
pénzügyminisztériumban

:

—

;

Szigetvár, u.

:;

Cserzöanyagok
Cserzöanyagok. Ez elnevezés alatt oly vízben oldható, összehúzó íz anyagokat foglalunk
össze, melyek a vassók oldatait sötét színre
festik és az enyvoldatokban csapadékot okoznak. A friss állati br ezeket a cserzanyagokat vízben való oldataikból felszívja ugyanezt
teszi a selyem és kisebb mértékben a gyapjú és
a pamut is. Egyebekben a C. nagyon eltérnek egymástól. Procter (Textbook of tanning) a C.-at
következképen osztja he-.l.A pyrocatechin származottjai, melyek a brön fehéres lerakodást (the
bloom) nem képeznek s amelyek az ecetsavas vasoldatot zöldesfeketére festik; ide tartoznak a
hemlock, a mimosa, a katechu (cuteh), a gambier,
a quebracho stb. C. 2. A pyrogallol derivátjai,
melyek vassal kékesfekete szinezödést adnak, a
brön fehér lerakodást (bloom) képeznek ide tartoznak a gubacsok, a szömörce, dividivi, stb.
cserzanyagai. 3. G., melyek mind pyrogallolt,
mind pyrocatechint tartalmaznak; ilyenek a
tölgyfaoser és a valonea cserzanyagai, melyek a
brön fehér lerakodást (bloom) adnak és a vassókat kékes-feketére festik. Eszerint a C. beosztha;

;

tok olyanokra, melyek vassókkal zöldes-fekete, és
oly anokra,melyek kékes-fekete szinezödést adnak.
Kémiailag ezekrl a testekrl még keveset tudunk. A különböz növényekben és növényrészekben a legkülönbözbb C. találhatók s ezekbl C.
el is állíthatók. A pyrocatechin C.-ból oldhatatlan veres-barna festékek, phlobaphenek nyerhetk a pyrogallol C. ellenben vagy a gallussavat C6H2(OH)3CüOH, vagy pedig az ellagsavat
(C14H8O9)
a «bloom»-nak nevezett fehér lerakodás a brön, ill. ezeknek a keverékét
szolgáltatják. Azok a C, melyek a vasoldatokat zöldre
;

—

—

festik (a pyrocatechin derivátjai), normális ter-

mékei azon növényeknek, melyekben elfordulnak, míg a C. azon csoportja, melynek hozzátartozói a vasoldatokkal kékes-fekete szinezödést
adnak, többnyire a növényrészek kóros elváltozásának a termékei.

E

C.-at tartalmazó növényrészeket (a cserz-

br

szereken) részben a
cserzésére, részben a fonal-kelme festésére is használják. Az ipar azonban ezeken a növényi részeken kívül még a bellük elállított kémiai preparátumokat is használja;
ilyenek pl. a tannin, Ci^HioOg, digallussav, mely
számos növényi részbon elfordul, valamint a
cserz kivonatok. L. még Cserznövények.
Irodalom. Henry R. Procter, Text-book of taaning-, London
BoUey's Technologie Chemische Technologie d. Gespinnstfasern, 0. N. Witt.; Magyaroi'szág áruforgalma; Bernardin
R. J., Classiflcation de 3f Matiéres Tannantes Hansen, Die
Q.uebracho-Rinden; Höhnel (P. R. von), Die Gerberrinde;
Mc. Murtrie W., Culture of Sumac and preparation for markét Department of Agricalture Special Report No. 26 Neubrand, Die Gerbrinde Wattle bark, Report of the Board of
inquiry Melbourne: Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreichs Wittmack L., Die Nutzpflanzen aller Zonen.
;

;

;

:

;

;

Cserznövények

(képmelléklettél).

A

cserz-

anyagokat szolgáltató legfontosabb növények a
következk Fenyk : A lucfeny (Picea excelsa)
kérge egyike a legfontosabb és legolcsóbb cserzöanyagnak átlagosan 6—80/0 cserzanyagot tartalmaz, de néha a keleti Alpok mésztalaján egész
14;0/o-ra emelkedik. Újabban a kéregbl kivonatot
is állítanak el, amely talpnak való brök cserzésére is való. Kevésbbé fontosak a jegenyefeny
:

;

Cserznövények
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(Abies pectinata) és a vörös feny (Larix europaea) kérgei. A Hemlock-feny (Tsuga canadensis, 1. a mellékletet) kérge Észak-Amerikában, az
aleppói fenyé (Pinus halepensis, 1. a mellékletet) pedig Dél-Európában bír fontossággal.
A
fzfák (Salix, 1. a mellékletet) és a nyírfák
(Betula) kérge az északi országoki'a nézve jelents.
Tölgyek : A legfontosabbak nálunk a kocsányos tölgy (Quercus pedunculata), a kocsány
talán tölgy (Quercus sessiliflora) és a csertölgy
(Quercus cerris). Ezektl els sorban a kéreg
szolgál cserzésre s e tekintetben Magyarország
újabban nagy és emelked kivitelt
kivált Németországba
tud felmutatni ebben a cikkben
azonkívül több helyen (Zsupanje, Mitrovicza,
Nasicz, Liptóújvár, Gunja) gyárak állnak fenn,
melyekben a kéreg hatóanyagát, a tannint kivonják és cserhéj- kivonatot készítenek. Az említett tölgyeknek még a gubacsai is szolgáltatnak
cserzanyagot ezek v. gömbölydedek és a levélnyeleken, valamint a fiatal ágakon keletkeznek,
ezek a tulajdonképeni gubacsok (németül Gallápfel, 1. a mellékletet), v. szabálytalan buzogányalaknak és a termésen fordulnak el (a kocsányos
és kocsánytalan tölgyön) ezek a suskák (németül
Knoppern) v. zsíros gubacsok (1. a mellékletet).
AKis-Ázsiában és Görögországban honos Q^ercM.?
infectoria a valódi török, levardi, kisázsiai v.
aleppói gubacsokat szolgáltatja ezek a cserzanyagban leggazdagabb gubacsok és úgy orvosilag, mint technikailag (fekete ténta készítésére
is) alkalmaztatnak. A szintén Kis-Ázsiában és Görögországban term Quercus Valonea-nák (és
más hozzá rokonfajoknak) a kupacsai
a termést alul körülvev, vastag, pikkelyes csészikéi
valonea, wallona s más hasonló hangzású nevek alatt, st mint természetes suskák, cserzésre
A
való fontos kereskedelmi cikket képeznek.
Terminalia chebula (Myrtaceae), Kelet-Indiában
otthonos fának a termései myrobalana néven
nálunk is cserzésre alkalmaztatnak és 32— ^ö^/o
cseranyagot tartalmaznak (1. a mellékletet). A
sumach v. schmack (az arab «8ummák» szóból)
egyike a legfontosabb cserzöanyagoknak, több
szömörce-fajból (Rhus) származik. A melegebb
Európában a Bhus coriaria (1. a mellékletei)
leveleibl és ílatal ágaiból nyerik a kitn szicíellenben a
liai, olasz, spanyol, görög sumach- ot

—

—

—

—

;

;

:

;

—

—

—

;

a magyar sumach a Bhns cotinus-tó\ származik. Az amerikai sumach a Rhus
glabra, Bhus canadensis, Bhus typhina (ecetf a,
nálunk ültetve) és Bhus copallina fajokból való.
A sumach kivált a könnyebb, finom brök (safflan,
kordován) cserzésére s fekete festésre való. Sumach-ot szolgáltat még a déleurópai Coriaria
myrtifólia (Coriariaceae) is. (Lásd még Kinagubacs.) Fontos továbbá a katechu és az ehhez
hasonló gambir és kin, melyek egyaránt cserzésre, fekete festésre s egyéb célokra valók. A
katechut (terra japonica) az Indiában és Cejlon
szigetén gyakori Acacia catechu fájából nyerik
ez feketebarna, kissé vöröses anyag, kesernyés
összehúzó, utána édeskés ízzel. Eleinte csak orvosságul használták, most azonban, kivált a pamut- és selyemfestésben, valamint a cserzésben
használatos azonkívül oly tárgyak bevonására,
trieszti, tiroli és

;

'
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cikkhez.

Fekete wattle (Acacia decurrens)
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;

—
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—

Cserzvargaságr

téve, mint a rának volt bölcsje, egyúttal a brkészítés iparáhalászok hálói, a bröndöknek való szövet, a nak is az, elég biztosan feltehet, ami mellett bisátor-ponyvák, s végre a kazánkö ellen (1. Aca- zonyít az is, hogy éppen Európa keleti részében
cia)- A gambir (v. sárga katechu) a Kauclea az oroszok, a törökök s mi magyarok, mindegyik
gambir (Rubiaceae), délázsiai bokor, fiatal ágai- külön brkészít eljárást követett, mely még ma
ból és leveleibl nyert kivonat, melyet úgy al- is jelesnek van elismerve. » (Találmányok könyve,
kalmaznak, mint a katechut és mivel használata Frecskay János, 1879.).
A brgyártás minden neménél megkülönbözfolyton emelkedben van, most a növényt rendszeres ültetvényekben mívelik. A gambir több tetjük: 1. az elkészít mveleteket, 2. acserzést,
A kin 3. a kikészítést. Elkészít müveletek. A bröket
mint 5 millió kg. kivitelt mutat fel.
több növénybl jön a legismertebb fajtája az ú. szrtelenítésük eltt friss vízben áztatják, hogy
n. Amboina- v. Malabar-kino, melyet a Ptero- így a szennytl s a vértl, esetleg a besózásnál
carpus marsupium (Leguminosae) nev fa kér- használt sótól megtisztuljanak, mieltt a csergébl nyernek. A másik az Eiicalyplus-kino v. zésbe kerülnek. Amire az áztatásnál figyelni kell,
ausztráliai kin, számos ausztráliai Eucali/ptics az, hogy a brök teljesen átázzanak, anélkül, hogy
fajtól származik. A harmadik a Butea-kino (keleti- a víz esetleg bekövetkez rothadása rajok ronV. bengáliai kin), a hüvelyesek családjába tar- csoló hatást gyakorolhasson. Áztatás alatt a btozó Butea fronaosa, Butea superba és Biitea röket napjában egyszer-kétszer kiveszik a vízbl
parvi flóra nev, Kelet-Indiában otthonos fák kér- s mechanikailag megmunkálják, hogy megpuhulgébl nyerik. Ide tartozik továbbá a bablah (1. o. janak. Ezt a müveletet vagy a kétlábú bakon kétés a mellékleten : Acacia arabica) és a dividivi
nyel tompa késsel, vagy ványoló dobokban, illeez utóbbi a Venezuelában és Közép-Amerikában tleg kallókkal végzik. A kalló sajátságos alakú
term Caesalpinia (Libidibia) coriaria csiga- fa- vagy fémszekrénybl áll, melyben két nehéz
v. S-formájú hüvelytermése (1. a tnellékletet). kalapács mködik
ezeket egy keréken alkabnaEz 30— öQo/o cserauyagot tartalmaz és fontos úgy

melyek a nedvességnek ki vannak

—

;

;

mint fekete festésre. Említendk továbbá a wattle- v. JfMnosa-kérgek. E név alatt
különféle J.cam-faj kérge értend, melyet régóta cserzésre használnak legfontosabb a fekete
(black) wattle, mely az Acacia decurrens (1. a mellékletet) kérge és az arany-vvattle,mely az Acacia
cserzésre,

;

p€nninervic(la.meUékletet)íéTgQXljabhaníiQuebracho-kérget nagyban alkalmazzák cserzésre;
ez az Argentínában term Aspidosperma Qiiebracho blanco (Apocynaceae) nev fától ered s
csersavtartalma 15— 23°/o. A belle készített kivonattal a eserzési folyamat lényegesen rövidebb
id alatt fejezhet be és elég jó br nyerhet.
A vad.g'esztenye(Aesculus Hivpocastanum) kérge
is szolgál cserzésre s belle Dél-Franciaországban
kivonatot is készítenek, melyet a feketére festett
selyem siílynövesztésére használnak.
Cserzvargaság v. vöröstimárság, a brgyártásnak az a neme, melynél a kellen elkészített
nyers bröket csersavakat tartalmazó szerekkel cserzik. A C. a legrégibb iparok egyike. Az
ó-egyiptomi falképeken már fel vannak tün-

—

a cserzés mtétei
találtak Egyiptomban múmiákat, melyeknek cipi és sarui cserzett brbl készültek. Hú-esek voltak hajdanában
a perzsa és a babiloni brök is. «A keresztény
idszámítás kezdete felé majdnem egyedül a zsidók kezében volt a Kelet s Nyugat brkereskedése 8 ez árúval ellátták Rómát s a római
birodalmat. Az arab uralom idejében Afrikában
tetve

és Spanyolországban

;

fényz

1.

ábra.

bütyök fölemeli és leejti így a szekrényben lev bröket a szekrény falához szorítja és
zott

gyúrja

;

(1.

az

1.

ábrát).

Az áztatás után következik a hóv szrtelenítese
(koppasztás, humyázás), amire ismét különböz
módszerek vannak. A bröket a szrtelenítésre izzasztással és meszeze'ssel készítik el. Azizzasztás
és meszezés egyaránt a sejtszövet (corium) megpuhítására, meglazítására való, hogy a
könynyen eressze a szrt. Az izzasztásnál a bröket

br

egy szekrényben vagy kamrában, az ú. n. izzasztóban sren egymásra fektetik. A brök felmelegszenek (m^leg izzasztás) és csakhamar rothadás
áll be, melynek kezdetét a fellép ammoniakszag árulja el.
A meszezés abban

áll, hogy a bröket mészmelynek készítményeit Európa sok idn át vásá- tejjel áztatják. Noha a mész a szrlazító anyagok
rolta, mig legelbb Franciaország kikémlelte a közül a legelterjedtebb szer, mellette más anyagyártás titkát, s maga is hozzáfogott gyártásá- gokat is használnak, mint amink az arzénszul-

böripai" virágzott,

A régi viszonyokra való emlékezet azonban
megmaradt, mert e nevek szerint ma is van
Marokkóból (maroquin), Saflból (szattyán), Kordovából (kordován) való br. E délnyugati mcsel^ésrl azonban alaposan következtethet az,
hogy azt az arabok ázsiai hódító hadjárataikban
tanulták meg. Hogy Ázsia, valamiképen a kultúhoz.

a kén, nátrium, az ú. n. calcin, a harauzsir,
a szóda stb. Ha (6—8 nap múlva) a br könnyen
ereszti szrét, akkor a bröket fogóval (Aescherzange) kihúzzák és a meszet vízzel való mosással
lehetleg eltávoUtják. A mész teljes eltávolítása
azonban csak a koppasztás és a husolás után köfldok,

vetkezik.

-
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A jól kimosott, meszezett vagy izzasztó tt bröket a bakon tompa késsel, a tompaél koppasztókaszával (Schabeisen, Pirmeisen, la 2. ábrát) koppasztják, miáltal a br f elhámát és a szrt is egyaránt lefaragják; így tehát csupasszá teszik a
brnek a színét

(barkáját) azokat a szröket, melyek a koppasztás után még a brön maradtak,
közönséges nagy késsel távolítják el a brt most
újból mossák s a husoló bakon a husoló-Jmszával
(Scheereisen,!. a5. ábrát) v. corholó-vassal husolják, corholják. A husoló-bak (1. a 4. ábrát, Scliabe;

;

2. és 3. ábra.

baum) félhenger alakú fa, melynek egyik végén
két láb van, másik végével ráfekszik a padozatra.
A husoló-kasza liosszú,kétnyelü kés, melynek félig
éles íves, vagy éles egyenes pengéje van (corholóAzt a meszet, melyet a br még visszatarhorzsolással (a bakon a horzsoló-kvel), illetleg tompa késsel vagy egyéb mechanikai eszközökkel távolítják el, vagy cukoroldatokkal, mások kénsavval, sósavval, tejsavval oldják ki a
vas).

tott,

—

Cserzvargaság

nagy gondot fordítanak a mész lehetleg

teljes

eltávolítására. Erre a célra szolgál a pácolás.

A

talpbröknél a mésztelenítés nem olyan fontos
követelmény, azért azoknál az alapos kimosás és
az elcserzésnól használt savas cserzöló meszet
oldó hatása elegend. Páeokul szolgálnak különböz savak, sósav, kénsav, esetleg szalmiákkal
vagy kénsavas ammónnal keverve, a bórsav, az
ecetsav, a tejsav, a vajsav, a kresotinsav, akresolsulf onsav és mások. Ezeken kívül használnak ganéj-pácokat (madár- és kutyaganéjból), korpa-,
szalma- és kombinált pácokat is. A ganéj
pácokban kifejld baktériumok élettani
mködése maga, valamint bizonyos vegyületek képzdése idézi el a megkívánt
hatást. A korpapác másképen hat, mivel
ebben erjedési folyamatok indulnak meg,
amelyek során különböz szerves savak
keletkeznek. Ujabban mesterséges pácokat is hoznak a forgalomba, amelyek az alkalmas baktérium-fajokat és a tenyésztésükhöz
szükséges tápanyagokat tartalmazzák. A pácoláshoz is használnak mechanikai berendezéseket,
mint pl. raotollás kádakat és forgatható dobokat.
A br cserzésére a cserzanyagokat (1. o.)
használatra el kell készíteni. Ez az elkészítés a cserzanyagok zúzásában, rlésében és
kivonásában (extrakciójában) áll. A cserzanyagok kivonásának elve az, hogy a friss kérget már csaknem telített lével, a kivonatkórget
pedig friss vizzel keverik össze. A kivonatolást
többnyire meleg folyadékokkal végzik. Erre a kilúgozásra fedvel zárható, szitafenékkel ellátott
kádakat szoktak használni több (6) ilyen kád egy
rendszerré van egyesítve. Gyorsabban és tökéletesebben érjük el a célt, ha a kivonatolásra extraháló készüléket használunk. Jó ideje már, hogy a
brgyárakban kész csersavextraktokkai is dolgoznak, amelyek használata napról-napra terjed.
Magánál a cserzésnél régi ós új eljárásokat kü;

4.

prékbl. (Préknek

ábra.

[Blösse] nevezik a

—

már mo-

Ugyanarra a
koppasztott és husolt brt.)
célra való a degesztés, illetleg pácolás (Schwellung) is. A degeszt-fürdnek hatásos anyaga
gyenge savak, többnyire a tejsav. A degesztés
és a pácolás nem csupán a mésznek az eltávolítására, hanem arra is való, hogy a br sejtszövetét
feldagassza s így a cserzéshez elkészítse.

sott,

Ha a brben mész marad vissza, akkor a br
merev, törékeny lesz. Emiatt fleg a fels bröknél és általában véve azoknál a bröknél, amelyektl puhaságot, hajlíthatóságot követelnek.

lönböztetünk meg. A régi eljárásokat jellemzi az,
hogy a felaprított csert belekeverik a vízbe vagy
cserlébe, amely folyadékok a cserben lev csersavakat és egyéb oldható anyagokat cserzés közben kioldják. Miután a esersav a darabos cserbl
csak lassan szivárog át a hideg cseriébe, azért a
cserzésnek ez a módja igen hosszú ideig tartott.
A cserzésnek egy másik módja az ültetés vagy
teregetés. A bröket kb. 3 m. mély, kifalazptt v.
fával burkolt gödrökben (Loh- vagy Versetzgruben) cserrel, azaz rölt cserzkéreggel rétegezik.
Ezt a mtétet beteregetésnek (versetzen) nevezik. Ebbl a célból a gödör fenekére kilúgzott
csert s erre vékonyabb rétegben friss, darabokra
vágott, zúzott vagy rlött csert hintenek, s ezekre
kiterítenek egy darab brt erre a brre ismét
csert hintenek. Ily módon felváltva majd csert,
majd brt rakva, a gödröt megtöltik egy ilyen
gödörben 50—80 br fér el. Most az egészre kihasznált cserbl vastag réteget (Hut) borítanak 8 a gödröt vízzel vagy cser-lével töltik
meg, deszkákat raknak reá és 2—8 hónapig
magára hagyják. A csersav ezalatt az id alatt
feloldódik s a br pórusaiban lerakódik, a cser-lé
pedig a kéreg egyes oldható alkotórészeinek
erjedése következtében megsavanyodik. (Innét az
;

;

.

—
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s késsel vakarva sima marad. A br vágásán két réteget látunk az egják srbb (a br
színe), a másik inkább durvább, rostos állományú.
A bórt hibásan cserezték, ha a vágáson, nevezetesen a br közepén fehér v^y sötét szín, szarués áttetsz csíkok mutatkoznak. A jól
a gödörben, úgy tehát, hogy azok a nem

elnevezés, hogy savas cserzés, saure Gerbung).
A brök eserzése ezen els müvelet után még
nincs befejezve e célból a gödröt a fent megnevezett id alatt kitíritik, a küiasznált csert eltávolítják s a bröket most megfordított sorrendben

vehet

:

;

helyezik el

sr

brök, melyek az els beteregetésnél alul voltak,
most felül kerüljenek. Ezt az eljárást 3 5-ször
ismétlik addig, míg a br teljesen meg nem érik.

—

A

hesülyesztés (Versenken) az az eljárás, amelynél a gödörbe csert öntenek, a gödröt lével félig
megtöltik, a bröket egy deszkafedn cserrel
rétegezve beeresztik és ha a gödör megtelt, akkor
fafedelet és csert raknak reá. Ezt a sülyesztést
többször ismétlik.
A modem eljárásoknál fontos szerepe jut az
extraktoknak és azoknak a berendezéseknek is,
amelyek arra valók, hogy a bröket vagy esetleg
a cserzölét cserzés közben mozgásban tartsuk.
Erre a célra kiválóan alkalmas a forgatható dob,
a szoros értelemben gyorscserzésnek szinte nélkülözhetetlen segédeszköze. A frissen készített és
a forgalomban kapható folyós és szilárd eserzkivonatok el nem változott cukrot tartalmaznak,
azért az ezekbl készített lét ed^5 cserzölének uevezik. Savas lé az a cserzanyagoldat, amely már
erjedésnek indult és szerves savakat tartalmaz.
A régi eljái'ásoknál túlnyomóan ilyen savas lét
használtak, holott az újabb eljárások édes és tö-

ményebb kivonatok alkalmazásán alapulnak.

ábra.

5.

br hajlítható, összehajtható, a nélkfil,
hogy a barkája elszakadna. Hogy a br barkáját
jobban kidomboritsák és hogy ez fényt is kapjon,
cserzett

azért harkázzák. azaz a szinével fölfelé kiterített
brt a barkázófával (PantofEel) dörzsölik úgy,
hogy a
egyik olda-

br

másikra

a

lát

teszik,

hogy szín színre jusson
s a barkázófát a képzdött ráncon ide-oda húzzák.
barkázófa íves
alja sima parafával van
ellátva (1. az 5. ábrát).
kikészítésének mve-

A

A

A br

gyorscserzés mintája a Durio-féle gyorscserz
eljárás, amely különösen a váche (tehéntalpbr)
gyártására alkalmas. Durio a prét kezdettl
fogva szokatlanul ers, 8—9 Bé. fokú cserzki vonatokban cserzi oly dobban, amelynek forgatását
úgy szabályozza, hogy ez felváltva rövid idközökben majd elre, majd hátrafelé forog. A mozgatás a csersavnak a brbe való behatolását oly
nagy mértékben gyorsítja, hogy pi. egy vachetalp kicserzése, amely a régi eljárások mellett
hónapokat igényelt, mindössze 48 óráig tart.

letei

közé tartoznak még

a szinelés (Schlichten),
mely a falcolással egy és
ugyanazon célt követ a
brt rámában kifeszítik,
a)

;

e.

ábra.

az eltávolítandó részeket krétával bekenik és a
oldalát a szinelvassal (Schlichtmond)
faragják, szinelik. A szinelvas (Lag.á&ró^^kissé

br húsos

homorú, élesített, 18—20 cm. átmérj acélkorong,
bélelt lyuk van, hogy a

melynek közepén brrel

A vöröstimár (cserzvarga) nemcsak talpbröket készít, hanem tehén-, borjú-fel sböröket, szíjbröket, nyergesbröket és hasonló bröket is. A
C. -hoz í&rtozik a marokkói: kordován- és szatytyánbör gyártása is (1. az illet címszó alatt).
Mindeme brfajták gyártása nemcsak a cserzés
részleteiben különbözik, de a föeltérés a kikészítésben van, amelynek célja a brnek tetszets kül-

st

adni és megfelel mveletek segítségével úgy
elkészteni, hogy arra a célra, amelyre való, alkalmas legyen. Ilyen mveletek pl. a falcolás, a
kiigazítás, az olajozás vagy zsírozás, a fehérítés,
a festés és a mechanikai mveleteknek egész sorozata, amelyek egyrészt a branyag tömörítésére,

esetlegsimulékonys^ának, nyújthatóságának fokozására valók, másrészt a barka emelését, avagy
eltávolítását, illetleg leeimítását és

más

esetek-

7.

ábra.

ben ismét mesterséges barka bepréselését célozzák. A talpbörök tömöritésére szolgálnak pl. a munkás a kezét bedughassa b)
a fodorítás (krisbrkaiapácsok, a börhengerlögépek, az ingás hen- peln, rebrousser, to board) a brrel ezt a mve;

;

fényez és taszítógépek. A puha (pl. fels)
kikészítésénél fontos szerepe jut a barkázásnak, a szinelésnek, a fodoritásnak.
A brt helyesen cserezték, ha a vágási felülete
egyforma, ha a
rostos szerkezete tisztán kigerek,

brök

br

letet azért végzik, hogy tetszetsebb legyen, hc^y
a kell ruganyosságot megkapja s hogy a barkája
(szine)

tét

jobban kiemelkedjék.

A

fodorítás

úgy végzik, mint a barkázást

;

mvele-

a fodorítófa

(Krispelholz, paumelle críppler) is hasonlít

a bar-

—

Csesme

Csesztve
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kázófához, a különbség csak az, hogy a f odorítófa
ho8Szü íves alja harántosan párhuzamos barázdákkal van ellátva. A munkás karját a f odorítófa
egyenes fels alapjára alkalmazott brszíjba
tolja (1. a 7. ábrát). A fodorítás által a barkának a
szárítás következtében összetapadt rostjai elválnak egymástól c) a horzsolás (poncíren, bímsen),
a brt a falcolás után megnedvesítik, késsel kisimítják és horzsakvel ledörzsölik d) a kitaszítást
(plattstossen) a tisztítóval (Plattstoss-Kugel), egy
alul hornyolt, felül fanyéllel ellátott vaslemezzel e) a simítást (blankstossen) a simító üveggel
(Blankstoss-Kugel) végzik, melyet fleg a nyerges brnek kikészítésénél használnak ez a simító
üveg fogantyus üveggolyó vagy üveghengerbl
áll. A br tisztítására és kiigazítására gépeket is
szerkesztettek, pl. a nyujtógépeket, a brgyalut
V. forgácsoló gépet, fényez-, simító-, barkázó gépeket stb. A vastagabb bröket egész szélességükben ketté, st több brre is hasítják. Ilyen hasi tógép a szalagkéses hasítógép, amellyel már a nem
cserzett prét is hasíthatják ós a különböz rendszer (álló és mozgó késsel mköd) közönséges
;

;

;

;

hasi tógépek.
Csesme, perzsa eredet török szó, jelent forrást,
kutat és patakot. C-nek nevezik fleg azokat a
nyilvános kutakat, melyeket egyes alapítók a célból alapítottak, hogy az utasok és vándorok üdülést találjanak. Sztambulban sok ilyen C. van,
leghíresebb Máhmud szultán C.-je, melyben állan-

fordulnak el 5—30 cm. átmérj, kivájt kerek
mélyedések. A mélyedések rendszerint kisebbnagyobb csoportokban helyezkednek el a
felületén. Néha 70—80 mélyedés is van egy kövön. Elrendezésükben többnyire nincs látható rendszer,
de némelykor kör alakban vannak csoportosítva
és egyes mélyedéseket kereszt alakban, T alakban, V. másként keskeny vályúk kötnek össze
egymással. Bár kétségtelen összefüggésben vannak a megalítikus emlékekkel, oly helyeken is
fordulnak el, ahol egyéb megalítikus emlékeket
nem észleltek. Egykori rendeltetésük még megfejtetlen, legvalószínbb, hogy valamely vallá-

k

sos cél szolgálatára készültek. Az áldozati állatok vérének felfogására, kisebb áldozatok elhelyezésére aligha, mert a megalítikus emlékek
függleges lapjain is elfordulnak. Az sem való-

szín, hogy mint régebben vélték, csillagtérképek volnának. A csoportok valószínleg jelvények, amelyeknek magyarázatát nem ismerjük.
Csészeszárny (növ, Polygala L., pacsii'ta virág),
a Polygalaceae család génusza, 200 fajjal a földön elszórva, legnagyobb számmal Amerikában.
Egyéves v. ével füvek, cserjék, egyesek fák.
Virágukon a 2 bels csészelevél (ala) rendesen
hosszabb, mint a 3 küls és sziromszer. Hazánkban számos faj ismeretes Polygala vulgáris L.,
Polygala major Jacq., Polygala amara L. stb.
Az északamerikai Polygala senega az officinális
radix senegae-t szolgáltatja. Ez izzasztó, vizelet:

ersít orvosság, kiilönösen mellfájásban
és vízkórságban használatos. Tartalma a sene-

dóan ott van egy-két szolgálattev ember, akik a
rácsozat eltt álló embereknek egy-egy kupa vizet

hajtó,

nyújtanak ki.
Csesme, kikötváros az ázsiai Aidin török
vilajetben, az Egei-tenger partján, közel Chios
szigetéhez, 5550, majdnem kizárólag görög lakossal. C. közelében égették föl 1770 júl. 6. az oroszok a török flottát ennek emlékére alapított

gin.

;

Katalin cárn Szent-Pétervár közelében hasonló néven egy katonakórházat. 1881 áprilisban
földrengés döntötte romba.
Csésze, 1. félgömbalakú, v. egészen lapos, fületlen, egy- V. kétf lü merít- v. ivóedény. Az igen
lapos formájút a görögök paterának nevezték.
A C. nagy elterjedettsége a XVIII. sz.-ban a porcellán divatba jövetelével történik, mikor is a
legváltozatosabb formákat a leggazdagabb
vészi dísszel látták el. Virágdíszt v. egész jeleneteket festettek rája és dúsan aranyozták. ÚjabII.

m-

ban a C-t egyszer

dísszel és

célszer formákban

készítik.
2.

köre,
(1.

0.)

(növ.), a virág (1. o.) leveleinek legküls
amely a pártával együtt a virágtakarót

G.

alkotja.

A

C

(calyx, calix, képletben K, ré-

A Polygala amara füve (herba Polygalae
amarae) ma már csak népies orvosság szárazbe-

tegség ellen. L. még Ala.
Cseszkája-öböl, az Északi jeges tenger öble
Kanin-f élszíget, Kolgujev-szíget és európai Oroszország között.
Cseszkó, népies szó, a. m. csizmadia, fleg politikus csizmadia.

Csesznek, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, (i9io)
887 magyar lak., vasúti állomás u. p. Bakony;

Romokban
hever vára mint a Rédei, másként Csesznekycsalád tulajdona már 1323 eltt fennállott 1392—
szentkirály, u.

t.

Bakonyszentlászló.

;

a XVIII. sz. elején
még védhet állapotban volt ós csak a XIX. század elején rombolták le fels parancsra. Hagyomány szerint emlékezetes az a szikla, melyet a
nép Gara székének nevez és az a magányos sziklán álló, hajdan híd által a palotával összekötött
torony, mely ben az Esterházy grófok családi levéltemtárát rizték. A vár alatt barlang terül el.
plomában nevezetes régi harang van. V. ö. Vasárnapi Újság 1856. 52. sz.
Cseszora, közs. Bihar vm., most Cseszvára
14'78-ig a Garai-esalád bírta

;

C

gebben kehely is), levelei (sepala) rendesen zöldek, inkább elütök a szü'moktól és a lomblevelekhez hasonlóak, hiányozhatnak is. Néha párta- (1. 0.).
Cseszte (Schattmannsdorf), kisk. Pozsony vm.
szer (calyx corollinus), v. szrök alakjában lép
forrt szempczi j.-ban, (i9io) 1695 tót és német lak., postafel (pappus) mint a fészkeseknél. A
(calyx gamosepalus) v. vált level (eleuthero- hivatallal és telefonállomással; szép csúcsíves
sepalus). Némely virágon a C-n kívül még egy templommal. C 1560 máj. 10. Ferdinánd királyküls C. (calyculus) is van, amely v. a C. leve- tól hségeért címert és kiváltságokat nyert.
Csesztreg, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
leinek pálháiból (pl. eper), a murvalevelekbl
postahivatal, u. t. Baksa.
(1910) 1170 magyar lak.,
(pl. mályva) v. egyéb levélképletböl (1. o.) állhat.
Csesztve, kisk. Nógrád vm. balassagyarmati
Csészés kövek. Brratíkus tömbök, dolmenek és
más megalítikus emlékek felületén gyakran j.-ban, (1910) 628 magyar és tót lakossal, gyümölcs-

C

;

—
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Csetneky

Mohóra. kisebb sugara 200 m. Üzemét a Máv. látja el. Bemházási tökéje 1.814,000 K, elsbbségi részvény
Kálnay Nándor, C. község történelme és leírása 1,563,600 K.
Csetneky (csetneki), a pelsczi Bebekekkel kö(Budapest 1884).
Cseszvára (azeltt Gseszora). kisk. Bihar vm. zös eredet srégi család, melyet a népmonda egy
magyarcsékei j.-ban, (i9io) 614 oláh lak. u. p. és kincset lel juhásztól származtat, hibás föltevés szerint pedig külföldi eredet bányászcsalád
u. t. Magyareséke.
Cset (Gsete). Régi magyar személynév, mely (1. Bébek); minden további találgatásnak útját
vágja egy 1334-iki oklevél, mely a Bebek- és
népies neveink közt gyakran elfordul.
C. -család közös sét. Kopasz Detre fia BenedeCsetátye Boli, 1. Bol vára.
Csetátye máre, a Verespafak mellett lev Kir- ket egész határozottan Akuds nembelinek mondja
nik hegység kráteralakú kivájásainak, melyek (Anj. Oki. III. 65.), aki több ezen korbeli okcsipkés sziklaperemeikkel váraknak látszanak, mány szerint közelebbi vérségben volt a szinnépies neve.
tén oklevelesen Akus nembelieknek (Anj. Oki.
Csetebota a. m. tigy étlen; csetleni-botlani, III. 16.) ismert Cselenflakkal, a Méhy és karancsikerszavak, a. m. céltalanul jönni-menni.
ságl Sághy-családok seivel, eUenben a nemzetCsetény, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, (iwo) ség leghatalmasabb ágával, a borsodi Emeíiakkal,
1152 magyar lak. postahivatal, u. t. Zircz.
úgyszintén a Michk bánnal (tle ered a peleskei
Csetepaté, a harcnak legkisebb, legjelenték- Eördögh-család), az Álmos fiakkal (Cslre- és Potelenebb formája. Nagyobb erk összetzésébl csaji-család) és a Chelleus fiakkal (Thoroczkayütközet (1. 0.) szánnazik, mlg az ellenséges ferk család), valamint a csépel Ákos, Zoltán, deregmérkzését (sata (1. o.) elnevezéssel jelöljük meg. nyei Daróczj', Deregnyey, üpory stb. családokkal
Cseteröcz (azeltt Sterusz), kisk. Nyitra vm. való vérségre vonatkozó közelebbi adatok hiápöstyéni j.-ban, (i9io) 588 tt lak. u. p. és u. t. nyoznak. Az els ismert s, Máté, a XIII. század
Verbó.
els felében élt. Fiai Detre és Fülöp a tatárok
Csetfalva, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, eUen kitíintetvén magukat, FV. Bélától 1243-ban
u. p. és u. t. Tiszaüjlak. a fluörökösök nélkül elhalt Bors comes egykori bir(1910) 548 magyar lak.
Csetnek (Stittnik), nagyközség Gömör vm. tokát, Chetneket kapták testvérük, Ákos (1254—
rozsnyói járásában, {i9io) 1473 magyar és tót lakos- 1271) fehérvári kanonok, budai prépost és a kisal, vasúti állomás, posta- és táviróhiva tállal. rályné kancellárja volt. Fülöp ága unokájában,
Jelentékeny bányászat és kohászat folyik itt, Lukácsban (1334) enyészik el Detre (1243—62),
vannak antimonércbányák, barnavask, mangán- ki Kopasznak vagy Zaaniak mondatott, két flut
érc- és kénkovandbányák, Sárkány örökösei hagyott maga után Detrét (1278) és Benedeket
Concordiá vasmve, rézhámor és hengerel. A (1278—1318. el.), aki már \iselte a C. nevet. Ez
község srégi evang. templomában nevezetes utóbbinak hét fia közül Domokos a Bebek-családrégi falfestmények vannak (restaurálta Gróh Ist- nak lett az se. Miklós «Kun»-nak is neveztetett,
ván 1909), továbbá Árpádkori régi faragványos a többi (l. C. János) rendszerint C. néven fordul
fapad és keresztel medence l5)0-ból. A C.-en el. A család késbbi tagjai közíil Vörös Miklós,
azeltt termelt illatos dohány országos hír volt. László fia, te3t\'érével Jánossal együtt 1412-ben
C. neve a bányászat és ércolvasztás bölcskorára aláirta a Zsigmond magyar és Jagelló Vladiszláv
vezet. 1243-ban IV. Béla Pelseczel együtt Bebek lengyel királyok közti békeszerzdést testvériik
Detriknek és Fülöpnek adományozta. 1328-ban volt még László ptlspök (1. alább). Miklós fia
Róbert Károlytól Pelseczel együtt Korponáéhoz György 1393. fasztalnok, 1402. gömöri fispán.
hasonló jogokat nyert, tudniillik tolvajlások és C. János, András fia, 1505. Gömör vmegye követe
gyilkosságok esetén bíráskodást, pallosjogot, heti a rákosi országgylésen. C. Zsigmondot, Miklós
vásártartás jogát s vámmentességet országszerte. fiát, mint János-pártit, Ferdinánd hívei több ideig
A város ezen szabadalmakkal 1759-ig élt, midn fogságban tartották, mígnem 1533-ban Katzianer
Mária Terézia tlük megfosztotta. 1781-ben II. szabadon bocsátotta. Kihalt a család C. Istvánban
József, 1791. n. Lipót elbbi jogaiba visszahe- (1594) és C. Ferencben (1604 körül). Címere, mint
lyezte. Sokat szenvedett a XVI. sz.-ban a két a Bebek-családé, az Ákos-nemzetség patriarchaellenkirály közti háborúban is, minthogy lakói a keresztje a pajzs fölötti sisakból páncélos koronán
két párt közt raegoszoltak. 1555-ben a döghalál férfialak nyúlik föl, egy-egy halat tart\'a mind526 ember életét oltotta ki a törökök is kirabol- két kezében. V. ö. Xagy I., Magyarorsz. Csal.
ták és feldúlták az egész várost. A XV. sz.-ban a in. 29 Wertner M., Magyar nemz. I.
70 Néhuszita vallás szellemével ismerkedett m^, methy Lajos, Adatok a C. -család genealógiá1545— 1568-ig a szepesi tudósok és kereskedk jához (Turul l. 1883); Karácsonyi J., Magyar
által Luther tanai is könnyen találtak fogé- nemzetségek (I.
95 s kk.).
kony talajra. A város délkeleti síkján vár állott.
1.
János. Az Ákos-nemzetségbl származó s
Csetneki csipke, 1. Csipke.
a Bebekkel rokon Csetneky-család tagja. Mint I.
Csetneki dohány, 1. Dohány.
Károly hü embere sokat harcolt Csák Máté ellen,
Csetnekvölgyi h. é. vasút. Csatlakozik a Máv. de 1318. szerencsétlenül, mert fogságba esett.
bánréve -dobsinai vonalához Pelsczön és É.-ra Kiszabadulván, testvéreivel megosztozkodott s ez
Nagj'szabosig terjed Gömör és Kishont vm. terü- alkalommal kapta Csetnek egy részét birtokul.
letén. Pelsczön csatlakozik a Murány völgyi h.é.
1339. az osztrákok ellen harcolván, újra fogságba
vasúttal is. Megnyílt 1894 szept. 13. Hossza 24 jutott. Élt még 1351-ben is. V. ö. Anjoukon okm.
km., legnagyobb emelkedése
ívek leg- L 455. m. 635. V. 519.
21»/oo,
termeléssel

:

u. p.

Balass^^'armat,

ii.

t.

találtak. V. ö.

Határában különféle régiségeket
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Csiaturl

esztergom-szent-

Csetvrtina, délszláv elnevezése azon negyedrésznek, melyet a törökországi, valamint a boszniai s hercegovinai jobbágyok az általuk használt
földek terményébl évenkint a földesúrnak természetben vagy váltságárban fizetni tartoznak. A
boszniai és hercegovinai jobbágyok földesúri tartozás (hakk) címen ugyan általánosságban a termés harmadát fizetik, de vannak vidékek, hol a
pökséget, de a pártviszályok miatt úgy látszik, a földesúrnak csak egy negyed vagy ötöd, de viszont
római szentszéknél sohasem szereztek számára olyanok is, hol a fél termés jár. A negyedrendszer
megersítést. Megh. 1447. V. ö. Turul I. 39—41. leginkább a novibazári szandzsákban divik. A
Csetrás-hegység V. Nagyági hegység, a Bihar- C. török elnevezése dörtleme.
hegység Erdélyi Brczhegy'ség neve alá foglalt réCsév, nagyk. Esztergom vm. esztergomi j.-ban,
szének egy csoportja e csoport Hunyad várme- (1910) 1773 tót és magyar lak. vasúti állomás,
gyében a Maros jobboldalán a gyógyi és lunkoji táviróhivatal u. p. Dorog.
völgyek közt Algyógytól Nagyágon át Brádig
Cséve, az a hüvely, amelyre a fonalakat felÉNy-i irányban vonul hossza egyenes irány- gombolyítani szokás. Leggyakoribb alakja a henban 25, kanyarulatai irányában 35 km. Fbb csú- geres cs alak, amely karimás, avagy karima
csai a Nagy-C. (Csetrás, 1077 m.). Hajtó (1046 m.), nélküli, valamint a kúpos cs alak, amely alsó
Gurgujáta (1036 m.) és Dzsámena (981 m.) A C. végén vastagodással (alapkúppal) lehet ellátva,
vázát andezites kzetek alkotják és pedig egyrészt avagy végig sima.
quarcos (dacit), másrészt quarcnélküli andezitek
Csévélés V. csörlés, az a mvelet, amellyel a
(amflból-andezitek), melyek valószinüleg két kü- fonalakat a csévére (1. Cséve) fölgombolyítják.
lönböz korú vulkáni kitörés eredményei e kitö- Karimás csévére a fonal a cséve egész hossza
rés az idsebb képzdményeket (melaflr, kárpáti mentén gombolyíttatik fel, még pedig lehetleg
homokk és mediterrán rétegek) szétdarabolta s kis emelkedés csavarvonalként, hogy sok fonál
így ezek az andezites hegyek szegélyén fordulnak férjen el karimanélküli hengeres csévére pedig
el a porflr a melaflron tört keresztül s utóbbi nagy emelkedés csavarvonalként, hogy a szélektársaságában több száz méternyi magas sziklákat rl a fonalak le ne csússzanak. Kúpos csévéken,
alkotó szirtes mészk is fordul el. A C-ben nagy- ha alapkúppal bir a cséve, a fonal a C. kezdetén
jelentség bányászat f olyik,nevezetesen aranyra, az alapkúp palástjára gombolyíttatik, a további
ezüstre, ólomra, rézre, kénre, arzénre, tellurra stb. idszakban a már felgombolyltott fonal alkotta
A legjelentékenyebb bányahelyek Nagyág, Boicza, kúppalástra úgy, hogy a kész cséve hengeres alaNádfáva, Herczegány, Porkura, Kriscsor, Ruda és kot nyerjen (1. Cops) a csak a vége marad kúpos ;
kezd kúp nélküli csévékre a fonal gombolyítása
Valisora.
Irodnlom. Inkey Béla, Nagyág földtani és bányászati viszo- nagyobb fáradsággal jár, mert az elbb leírt C.
nyai, Budapest 1885 ;Primics György, Geológiai megfigyeléeltt az alapkúpot kell a fonálból készíteni.
sek a C. területén (Földtani Közlöny. XVm. évf. 1888. 5—31.)
Csévél gép v. csörlögép, a fonalaknak henInkey Béla, Egy feltn vonás Nagyág vidékének domborzatában (Pöldt. Közlöny. X. évf. 1880. 16.) Primics, A Cs. geo- geres vagy kúpos csévékre való gombolyítására
lógiája és érctelérei (u. o., 1896).
való. Minden C. a cséve forgatását végzi és azonkívül a fonal vezetését, 1. Csévélés.
Csetri, 1. Csellé.
Csevice, Nógrádmegyében általában a. m. saCsettenés v. csetientés : belélegzéssel, a leveg
beszívásával ejtett csattantó hangok,melyek a leg- vanyuvíz mint kénesforrás l. Párád.
Cséza, régebben séza (a franc. cha%se-h6\), rutöbb népnél csak lovak hívására vagy türelmetlenség nyilvánítása alkalmával vagy evés és galmas, födetlen, könny kis kocsi.
Csezmice, a mai Belovár-Körös vármegyében
cuppanó csókolódzás közben fordulnak el. De néhány délafrikai nyelvben ezek a csettent hangok Belovár és Gerdjevác közt feküdt. Ez volt szülrendes elemei a beszédnek (ang. clicks, németül helye a híres Janus Pannonius költnek s azért
magyarosan Csezmiceinek liívták. Rokonai
Schnalzlaute). A kaffereknek három, a hottentottáknak négy, a busmanoknak hat különféle cset- még a XVI. sz.-ban is Csezmicey nevet viseltek
tent hangjuk van s ezek közül kett-kett is el- ós körösmegyei tisztviselk voltak. A C. név
fordulhat egy és ugyanazon szóban. Képzésük hibás olvasásából támadt a múlt században a
helye nagyrészt Vkp,t, k hangokéival egyezik. Cesinge név.
Csezmicei János, 1. Janus Pannonius.
Vannak ilyen hangok némely északamerikai és
C. S. I. (ang.) a. m. Companion of the Star
melanéziai nyelvben is. A nyelvészetre nézve
különösen azért érdekesek, mert oly korból való of India, az Indiai csillag-rend lovagja.
Csi (ang. covid), kínai hosszuságmértók felmaradványoknak tekintik, melyben még nem
hely, st iparág szerint is kütisztán artikulált hangokból állott az emberi be- osztva 10 csunra
lönböz hosszat jelent az Angliával kötött szerszéd.
Csetverik, orosz gabonamérték, a. m. Vs cset- zdésben 0'3581 m., a Francia-, Német- és Olasz0-355 m.
országgal kötött szerzdésekben 1 C.
26-24 1.
vertj
Csiapanekok, indiánus törzs, l. Chiapanekok.
Csetverka, orosz gabonamérték, a. m. 1/32 csetCsiaturl, a mangánbányászat középpontja a
vortj
656 1.
Csetvertj, orosz ürmértékegység száraz tár- kaukáziai Kutaisz orosz kormányzóságban, a
gyakra, fleg gabonára, feloszlik 8 csetverikre a batum-tiflisz-bakui vasút egyik szárnyvonala
mellett.
209-907 1. 16 C.
1 last.
8 gamicra
2. G.

györgymezei prépost volt, s mint ilyen jelen volt
a konstanzi zsinaton (1417). Zsigmond királjmak
kedves embere lóvén, a királyi kápolna igazgatójává (1423) és utóbb (1425) a János-lovagok budafelhévvizi és esztergom-szentkiráljd házainak
kormányzójává lön. 1432-ben a királyné kancellárja volt, végre 1439. megkapta a nyitrai püs-
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Csiba, kisk. Maros-Torda vm marosi alsó j.-ban.
328 magyar lak., u.p.-Maros- Vásárhely, u. t.
.

(1910)

Nyárádt.
Csibcsa (chibcha, muisca), kihalt amerikai
mely a mai Colmnbiában E.-on a fels
Zuilától, D.-re egész Pastiiig s Ny.-on az Atrato
forrásaitól Xy.-ra Bogotáig uralkodott. Fvárosuk volt Gaata\ita, a mai Funja, s mint az ott
néptörzs,

talált éptilet-maradványok bizonyítják, aránykultui'ájuk volt. (V. ö. Bestrepo, Los
lag

m^as

—

Csicsó

nagy, sztil. 1762., megh. Parisban 1849 szept. 1.
1812-ben átvette Kutuzovtól a moldvai orosz hadsereg vezérletét s megkötötte a bukaresti békét
majd a nyugati hadsereget vezérelte, s elfoglalta ugyan 5iinszket,de nov. 28. a franciák a Bérez ina mentén megverték. Ezért elvesztette a
cár kegyét s Angolországba költözött, hol mentségére írta Retreat of Napóleon cím emlékiratát (London 1817). Minthogy az 1834-iki cári
ukáznak, mely minden külföldön lakó oroszt haza
rendelt, C. nem engedelmeskedett, vagyonát elkobozták s az orosz állampolgárok sorából Mtöriüték. Mémoirs-jai az 1812-iki hadjáratról 1855.

Ch. antes de la conquista espanola, VaUadoüd
185Í6). Nyelvük még a XVIII. sz. elején kihalt a
néppel egjTitt. Amerika skultúrájában a C.-nak
fontos szerepük volt. A vasat ugyan nem ismer- jelentek meg (Berlinben) és 1862. (Parisban).
Csicsáky Imre, plébános, szül. 1860 aug. 21.
ték, csak bronzzal dolgoztak, de azért élénk bányamvelést, fleg sóbányászatot ztek. Istenül Bácsalmáson. A teológiát Kalocsán és a budatisztelték a napot és a holdat, melyhez kozmogo- pesti egyetemen végezte. 1883-ban szentelték
nikus hagyományaik fzdtek. Tudtak pl. a víz- pappá. 1895-ben pápai kamarás, 1896-tól zsomözönrl, szivárvánjTól stb., templomaik nem vol- bolyai plébános, egyúttal az általa létesített Jetak. Külön idszámításuk volt. 3 nap megfelelt enleum r. kat. árvaház és a kat. leányiskolák
1 hétnek, 10 ilyen hét a mi hónapunknak. Egyéb- igazgatója. Sokat foglalkozott Dante tanulmáként 10-es rendszerben számítottak. Többnejü- nyozásával, melynek eredményei egész sorozat
ségben éltek. Házassági törvényeik a leányoknak értekezésében jelentek meg. Költi fordításai
kedveztek, még a trónt is a fnök leánytestvéré- közül kiemelend Dante Paradicsoma (Temesnek gyermekei örökölték. Temetési szertartásaik vár 1887) és XJII. Leo pápa összes költeményeinémileg emlékeztetnek az egyiptomiakra, még nek fordítása (u. o. 1903). Eredeti költeményei
a mumiflkálás, földalatti épített sírboltok is ide és kisebb mfordításai spanyol, olasz, francia,
utalnak. Bvebben 1. Perui régiségek.
angol és német költkbl és a Szentírásból egy
Csibe vagy csirke. így nevezik a tyúkfajták- kötetbe gjnijtve jelentek meg C. költeményei és
nak a tojásból kikelt fiókáit mindaddig, míg te- kisebb mfordításai (Temesvár 1888).
nyésztésre alkalmasokká lesznek.
Csicsek (cici), így hívják Isztria egy részében
Csibehúr (növ.), 1. Svergula.
az ott lakó szlávokat. Régebbi írók azt tartották,
Csibész v. csirkefogó, budapesti különleges hogy a C. és csiribirik kelta-román maradékok.
elnevezése a fiatalkorú csavargóknak.
Miklosich véleményét se fogadja el a mai tudoCsibor (állat), a. m. csíkbogár (1. o.).
mány, hogy elszlávosodott románok (vlachok),
Csibrák, kisk. Tolna vm. dombóvári j.-ban, mert Biedermann kutatásai (Neuere slav. Siede(1910) 908 német és magyar lak., vasúti állomás,
lungen auf süddeutschen Boden, Stuttgart 1888)
táviró, u. p. Kurd.
igazolják, hogy a C. szerb-horvát menekültek,
Csibuk, a magyar nyelvbe valószínleg a tö- akik futva a török ell, a XVI. sz.-ban kerültek
rökbl került, ahol nem a pipát jelenti, hanem a mai lakóhelyükre. Kétségtelen, hogy köztük sok
pipaszárat, még pedig a hosszú és borostyánkövek- vlach is volt, de ma már elszlávosodtak.
kel ékesített jázmin- v. rózsafából készült szárat.
Csicser, kisk. Ung vm. kaposi j.-ban, (leio) 1200
Csibukcsi az a szolga, aki urának elkészíti vagyis magyar lakossal, postaügynökség, u. t. Nagymegtömi és meggyújtja a pipáját és arra ügyel, kapos.
hogy a C.-késztÜékek rendben legyenek.
Csicsér, kisk. Arad vm., 1. Maroscsicsér.
Csiby Lrinc (ditróij, erdész, szül. Ditróban
Csicseri Bors, Ágai Adolf (1. o.) álneve.
(Csík) 1849 aug. 6., m^h. Sehneczbányán 1903
Csicseri borsó (növ.), I. Gicer és Lathyrus.
máre. 23. 1874rben lépett állami szolgálatba a
Csicserics Miksa (bacsányi), cs. és kir. vezérbeszterczebányai m. kir. jószágigazgatóságnál. rnagy, szül. Ai-adon 1865 márc! 3. A bécs-újhelyi
1895-tól haláláig a selmeczbányái erdészeti aka- katonai akadémia elvégzése után a 38. ezredhez
démián az erdöhasználattan rendes tanára volt. nevezték ki hadnagya. A hadiiskola elvégzése
Irodalmi munkássága az Erdészeti Lapokban után a vezérkarba osztották be. 1892-ben Kasanba
megjelent közleményekre s fleg különböz ta- küldetett az orosz nyelv elsajátítására. Az 1904—
lálmányainak ismertetésére szorítkozik.
1905. évi orosz-japán háborúban mint az OsztrákCsicsa. Somogyban az István név becéz alak- magyar monarchia katonai megbízottja Kurojí'tnak használják, de, mint sok ilyen nevtlnk, ez patkin fliadiszállásán
tartózkodott. Itt szerzett
is régi személynév. így pl. a XIII. sz. elején a Cupa tapasztalatait Unser neues
Feldgeschütz és Die
falubeli Árvád fla és Monos testvére jön el Sclilacht cím munkáiban Irta meg. Jelenleg
a
Chicha néven. (Vár. Reg. 348.)
08. és ktr. 30. gyalogdandár parancsnoka.
Csicsa (növ.), 1. ElaeLs.
Csicserke (Linaria L., állat), 1. Lenike.
Csicsagov, Vaszilj Jakovlevics, orosz tengerCsicsimé-madár (áiiat), az erdei pinty (Frinnagy, szül. 1726., megh. 1809. Részt vett 1765— gilla coelebs L.) népies neve,
1766-ig a jegestengeri expedieióban, az 1773—
Csicsmány, nagy k. Trenesén vm. illavai j.-ban,
1775-iki török háborúban s 1790. a svéd-orosz (1910) 1452 tót lak., u. p. Facskó, u. t. Rajeez.
háborúban legyzte a svédeket Reval mellett.
Csicsó, 1. nagyk. Komárom vmegye csallóközi
Fia, Favel Vasziljevics, hadvezér és tenger- j.-ban, (1910) 1359 magyar lak., postahivatal, u. t.
:

:

—
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—
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fel Széchényi Tamás vajdának, teljes bnbocsánat kikötésével. Utóbb a Losonezi Bánffyaké
Csicsógombás (azeltt Gombás), kisk. Szol- lett. A XVI. sz.-ban pedig Péter moldvai vajdáé
nok-Doboka vm. nagyilondai j.-ban, (igio) 761 volt. 1538-ban négy hónapi ostrommal vltta meg
oláh lak., u. p. és u. t. Galgó.
Szapolyai János király. Ma romokban hever.
Csicsógyörgyfalva, kisk. Szolnok-Doboka vm.
Csicsörke (Serinus, áiiat), az éneklök (Passeridési j.-ban, (i9io) 1410 oláh és magyar lak., u. p. /ormes^ rendjébe tartozó madámem. Csre kicsiny,
és u. t. Retteg.
tömzsi, tompahegy, színezete és nagysága a
Csicsóhagymás, kisk. Szolnok-Doboka vm. csízekre emlékeztet. Legtöbb faja Afrikában él,
dési j.-ban, (i9io) 512 oláh lak., u. p. Csicsókeresztúr, Közép-Európában és hazánkban csak egy faja
u. t. Retteg.
a cinegenagyságú közönséges C. [S. serinus [L.])
Csicsóholdvilág, kisk. Alsó-Fehér vm. balázs- él; alapszíne zöld és sárga, szárnya és farka
falvi j.-ban, (1910) 1113 oláh és német lak., u. p. barna, világos szegéllyel és zöldes árnyalattal
és u. t, Mikeszásza.
csre és lába szarubarna. Hossza körülbelül 11-5,
Csicsóka (Helianthus tvberosiis L. topinam- szárnya 6-6, farka 5-2, csre 0"6, csdje 1-3 cm.
bur). Gumói végett termesztett fészkes virágú Hazánkban mindenütt állandóan gyakori, télen
növény A gumók egy szénhidrátot (inulin) tartal- csapatosan kóborol.
maznak s takarmányozásra használják fel. TalajCsicsvaalja, Telekházához tartozó puszta Zemigénye csekély, jóformán minden talajban meg- plén vm. varannói j.-ban, (i9oo) 196 lak. Mellette
terem, ha egyszer elszaporodott, szinte kiirtha- vannak Gsicsva-vára (1. o.) romjai.
tatlan, mert ével és nagy sarjadzó képesség
Csicsvai könyv, 1. Gsicsva-vára.
növény. Vetése hasonlít a burgonyáéhoz. Gumói
Csicsva-vára, Fels-Zemplénben, közel Varantélen nem fagynak meg, ezért felújítása úgy tör- nóhoz, az Inócza-hegy gerincének végs ormán fekténik, hogy a gumók egy részét tavasszal vissza- szik, melyet két oldalról vesz körül az Ondovával
hagyják a földben. Gumótermése 66—110 q lehet itt egyesül Ollyka patakja. Okiratokban legelbb
kataszt. holdankint. Eltartani nehéz, ezért csak 1350. fordul el, mint a Rozgonyiak kvára. A
annyit szednek ki belle, amennyi pár napra sztik- XVI. sz.-ig a Rozgonyí-család tulajdona 1527.
séges. Leginkább sz végén, télen át és kora ta- Homonnai Drugeth Istváné, kinek hajdúit Szapovasszal sertésekkel turatják ki. A C- takarmányt lyai János szétverte. C-t felgyújtatta, úgy hogy
leginkább sertésekkel szokás felétetni, s ebbl a Drugeth István futásban kényszerült menedéket
célból nem szedik ki a földbl, hanem kíturatják. keresni. Ez alkalommal égtek el Zemplén vmegye
Gumóit különben lovakkal, csikókkal is szokás itt tartott irományai. 1678-ban Thököly Imre
etetni, mert ezek részére a burgonyánál egészsé- foglalta el Homonnai Drugeth Zsigmondtól. A
gesebb takarmányt szolgáltat. Szárát és leveleit rákövetkez háborús világban Zemplén vmegye
is fel lehet etetni úgy zölden, mint szárítva a ju- itt tartotta gyléseit. II. Rákóczi Ferenc is birhokkal, st ha sok szár áll rendelkezésre, besava- tokába ejtette a várat, melynek megrongált falai
nyítással is szokásos azt konzerválni. L. még 1704. kijavíttattak. Ettl fogva magyar kézen
volt 1711-ig ekkor azonban gróf Barkóczi Ferenc,
Helianthus.
Csicsóka, kisk. Zemplén vm. varannói j.-ban, Rákóczi dandárnoka, ostrom nélkül átadta a császáriaknak, s maga is hozzájok pártolt. Laucken
(1910) 303 tót és magyar lak., u. p. és u. t.Varannó.
Csicsókeresztúr, kisk. Szolnok-Doboka vm. császári tábornok széthányatta a katonai szembetleni j.-ban, (i9io) 819 oláh és magyar lak., va- pontból teljesen értéktelen várat. A rommá lett
vár, az alatta elterül Csicsvaalja pusztával
súti megállóhely, postahivatal, u. t. Retteg.
Csicsó Mari, a Babszem Jankó-téle (1. o.) me- együtt, a Barkócziak birtokába ment át, s egész
párja. Lugossynak Ipolyinál a legújabb ideig az övék maradt. Itt tartották
sealakok
idézett (Magy. myth.) adata szerint Felsbányán volna hajdan az úgynevezett csicsvai könyvet,
melybe minden hazugságot beírtak. Innen a közismeretes.
Csicsónühályf alva, kisk. Szolnok-Doboka vm. mondás Ezt is beírhatják a csicsvai könyvbe.
Csiffár, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban, (i9io)
dési j.-ban, (i9io) 681 oláh és magyar lak., u. p.
707 magyar és tót lak., postahivatal, u.t.Verebély.
és u. t. Retteg.
Csiftlik. Az 1274 évi Ramazán hó 7. (1858
Csicsópolyán, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési
május 8.) kelt török földbirtok-törvény 131. §-a
j.-ban, (1910) 706 oláh lak., u. p, és u. t. Retteg.
Csicsóújfalu, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési szerint az a földdarab, melyet évenkint bevetnek,
j.-ban, (1910) 669 oláh lak., u. p. és u. t. Retteg. s két ökörrel müveinek. A csi/í szó maga pár-t jelent, tehát csiftlik a. m. két ökömyi föld. A C.
Határában Csicsó-vár (1. o.) romjai vannak.
Csicsova, Zomborhoz tartozó puszta Bács- területe jó minség földnél 70—80 dönüm, közép
Bodrog vm. -ben, (1900) 700 lak., u.p. ésu. t. Zombor. minségnél 100, s rossznál 130 dönüm (1. o.). KöCsicsó-vár, Szolnok-Doboka vm.-ben, Csicsó- zönséges értelemben C. alatt azonban nemcsak a
újfalu mellett. A XIV. sz. elején a Kán-nemzetség- föld értend, hanem az annak mívelésóhez szüksóbeli László vajdáé, majd fiaié volt, s nagy szere- gesépületek, gazdasági fölszereléssel, jószág, vetpet játszott az Erdély birtokáért folyt harcokban. magok stb. C.S2;á7wfci a földbirtokos, mezei gazda
1317-ben I. Károly király hadvezérét, János pin- neve, míg a f öldmívelt, mezei munkást, paraszcemestert e vár alatt verte meg a lázadó Majs fia tot csiftcsi-nék hívják, szlávul kmet.
Csifu (Cheefoo), az idegeneknek is megnyiMajs. Késbb a királypártiak ostrom alá vették, de
vámagya, Emieh fla Miklós (a czegei Vas család tott kikötváros San-tung kínai tartományban,
tagja) hsiesen védelmezte s csak 1321 nov. 1. a Pecsili-öböl bejáratánál, (i909) 95,000 lak., foly1.
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növekv kereskedelemmel (1909. 18'7 millió séges kötéllel használják. Egy szokásos alakú C-t
126 millió K kivitel). Többféle hit- mutat 8. ábránk, amelyen a a C.-héj, az egész szer-

bevitel és

kezetnek a hüvelye, ezt átfogja a d C-nyakló,
amellyel a
vm. tárgyra akasztható v. ersíthet, a a C-üreg, melyben a b C-korongok a tengelyül szolgáló C.-szegen forognak. A korongok
száma szerint vannak egyszer C-k, ketts C-k,
három- és négyszeres, továbbá fél C.-k és ezek
között olyanok, melyeknek korongvastagsága
5— 25 cm. között váltakozik, ami szintén megküvételére szolgáló lönböztetésül szolgál. Alakra nézve a tengeré^
van használatban, ilyenek az
mélyedéssel van szeinél sokféle
ellátva. Ha a ten- iker-, súly-, talpas-, állas-, forgó-, szár-ikercsigák.
gelyt tartó keret A fél C-klioz tartoznak végre a macskafejek,
vm. szilárdan álló gurulák és a mandula-csigák.
Csigabiga (áiiat), általában a Heliddae családba
tárgyhoz van erósltve, ugy, hogy a C. tartozó csigák, különösen pedig a nagy kerti csiga
használatkor helyzetét (Helis pomatia L neve, melynek húsát néhol eszik
nem változtatja, akkor a különben egj^szerüen csigának is nevezik.
Csigaforgató (Haematopus, áiiat), 1. HaemaC. állónak neveztetik. Ez

térít székhelye.
Csiga. Régi magyar személynév, mely a Zaah
nemzetségnél volt használatban.
Csiga (áUat), 1. Csigák.
Csiga, a mechanikában az ú. n. egyszer gépek
eg3'ike. Áll egy tengely körtil forogható korongból,
mely kerületén a
#•
V
kötél V. lánc föl7

y

l

C

C

:

.)

esetben a C. egyedtll az
ernek célszer irányváltoztatására szolgál, a teher egyensúlyozására szükséges ernek oly nagynak kell lennie, amilyen nagy a teher, emeléskor
a mozgás elidézésére és a mozgás akadályainak

topus.

Csigafúró, szög-, cigány- v. svájci fúró, gyakran a csavarfurót nevezik Így .Kisebb lyukak fúrására a
igen jó. nagyobbakra a csavarfuró alkalmasabb.
Hiánya, hogy nyomni kell, a forgácsot pedig kinem hányja, tehát könnyen átmele-

C

—

legyzésére valamivel gedik.
nagyobbnak. Az 1. ábra
Csigahegy, az Aranyos bal oldalán, Torda- Ara\ által feltüntetett esetben nyos vmegyében, szép kövületekkel.
pl. a tehernek függélyes
Csigajárat, 1. Fül.
irányú emelkedése vízCsigák V. Haslábuak (Gastropoda, Cephaloszintesen
ev ál- phora : két képmelléklettel), a puha- vagy lágytal eszközöltetik. Az er testüek (Mollusca) áUatkörének egyik osztálya.
és a teher által befutott A kagylókkal (1. o.) ellentétben jól elkülönült fejük
utak egyenlk. Ha a C. van, ezért Cephalophoráknak, azaz fejhordóknak
a 2. ábrában feltüntetett is nevezik héjuk, ha megvan, csigajáratban csamódon alkalmazva a te- varodott, innen nyerték a «C8Íga» nevet izmos
herrel együtt emelkedik, lábuk a has hosszában fekszik, talpforma, innen
akkor a C. mozgónak ered a «haslábuak)) elnevezés. Testükön rendesen
neveztetik. A kötél pár- a légy testüekre jellemz testrészek az izmos talp,
huzamos ágainak mind- fej, zsigerzacskó és a héjat elválasztó köpeny jól
egyikére a teher fele
megkülönböztethet e részek valamelyike csak
esik, az egyik felét a ritkán maradt vissza a fejldésben. A talp a haskampó viseli, ennélfogva oldalon foglal helyet és helyváltoztatásra szola terhet egyensúlyban gál. A fejen vannak a megduzzasztható és visszatartó er a teher felével húzható tapogatók és a szemek, melyek vagy a
2. ábra.
egyenl, emeléskor va- tapogatók tövében, vagy a tapogatók csúcsán talamivel nagyobb. Az er által végzett út a teher lálhatók úgy a szemek, mint a tapogatók páros
emelkedésénél kétszer nagyobb. Lásd még Egy- számban fordulnak el, csak a nyeles szem
szer gépek.
tüds C-nak van két pár tapogatójuk. Utóbbiak^ AjC.-k a hajókon természetesen a hozzátar- nál a csöves tapogatók belül üresek s vérrel megduzzaszthatk visszahúzásukra külön izmok valók, melyek a tapogatók belsejében rejtznek. A
C. bels szervernek legnagyobb része a hátoldali
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3.

ibra.

Háromhen^res kStélnyaklós odga.

tozó- kötelekkel

—

együtt
igen sokféle módon és
különféle alakban jönnek használatba. A vas C-t
rendszerint csak lánc- vagy sodrony-kötelekkel,
a fából készült C-t pedig többnyire csak közönRévcA Nagf LecOeona. V. kOL

nagy zsigerzacskóban található. Itt van a bélcs.
a középbéli emésztómirigy (máj) ós az ivarszerv.
Az utóbbi két szerv, fleg pedig a középbéli mirigy oly nagy, hogy a zsigerzacskó falát ersen
kiduzzasztja és, ami a C-ra rendkívül jellemz,
a kiduzzadt rész spirálisan felcsavarodik. A Mpeny alapjában véve brkettzet, mely a
hátoldalán ered és a test nagy részét beborítja a
test és a köpeny között vau a kopoltyuüreg, melyben a lólekzés szolgálatában álló kopoltyuk találhatók. A tüds C-nál a kopoltyuüregben lev
kopoltyuk a szárazföldi életmód következtében

C

;

:
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•visszafejldtek ;azekkéntmódosultlélekz8zervüket szokás «tüdö))-nek nevezni, jóllehet semmi
áll a magasabbrend állatok
C.-nál a köpeny páratlan szerv. A
köpeny választja el a héjat, úgy hogy a köpeny
alakjától függ a csigaház alakja. A csigaház szerves alapállományból és beléje rakódott szervetlen mészsókból áll
keresztmetszetén rendesen

összefüggésben sem
tüdejével.

A

;

3 réteg különböztethet meg, nevezetesen l.kutikuláris réteg 2. oszlopos réteg és 3. lemezes réteg, utóbbi alkotja az ú. n. gyöngyház-réteget,
mely különösen némely tengeri csigán pompás
.színekben ragyog (pl. Haliotis).
A csigaház ritkán részarányos tekn- vagy
kúpalakú, rendesen részaránytalan, pörgón csavart, lapított 8 innen kiindulva minden átmenetet mutat a torony- és orsóformához. Az egyes
csigajáratok majd többé-kevésbbé födik egymást,
majd pedig jóformán egészen szabadok s majd
jobbról-balra, majd pedig balról-jobbra csavartak
és számuk az egyes fajoknál állandó, de 20-nál
nem nagyobb. A csigaházak ou a következ részeket különböztethetjük meg 1. a varrat, az egyes
járatoknak érintkezéspontja s ez alsó és fels
lehet, a legfels varrat aztán a csúcs, amelytl
kezddik a járatok számítása. Az els járat, amely
már embriókorban is megvan, a mag. A legalsó
járat a szájat v. nyilast zárja körül, amelynek
szegélyét nyílásperemnek nevezik. Ha a nyílásperem egyszer, akkor épszélUnek, ha pedig csatornaszerüen kihúzott, akkor csövesnek mondjuk.
A csigaház középponti része a tengely v. orsó.amely
körül csavarodnak a járatok. A nyílást gyakran
egy fed zárja el, amely ha éppen a nyíláson van,
fölületes, ha pedig a járatba mélyebben behatol,
akkor bemélyedt fed nevet visel s rajta egy bels
és egy küls oldalt különböztetnek meg. Igen
sok esetben e fedk hiányzanak s helyüket az
ú. n. zárólemezek töltik be. A legtöbb csigának a
háza jobbra csavarodik. Ritkán a köpeny és így
a héj is teljesen hiányzik, vagy pedig a köpeny
megvan, de a héj csenevész és külsleg nem látható, mert a köpeny redje teljesen körülnövi.
Az ilyen esetben hiányzik a zsigerzacskó is. Minthogy a héjnólküli csigafajok lárváinak van kö:

;

:

penyük ós héjuk, a

héj- és köpenynólldiliséget
állapotnak, hanem visszafejldés eredményének kell tekintenünk.
A bels szervek elrendezésébl fontos annak
megemlítése, hogy csak kevés csigafajban helyezkednek el a bels szervek a kétoldali részarányosság szabályai szerint, a legtöbb fajnál a
zsigerzacskó felcsavarodásával kapcsolatosan a
bél, vese, kopoltyuk, szív, idegrendszer sajátszer
és különböz fokú részaránytalanságot mutatnak.
A zsigerzacskó felcsavarodásával kapcsolatosan pl. a végbél a fej közelébe jutott s a többi
bels szervek is követték ezt az áthelyezdést.
A felcsavarodás következtében a baloldali részek
a végbélnyíláshoz képest jobbra, a jobboldaliak
pedig balra kerültek s a felcsavarodás fokával
arányosan hajlandóságot mutatnak a részaránytalan elhelyezkedésre, amennyiben az egyik oldalon fekv szervek (rendesen a jobboldaliak, tehát a felcsavarodás eltt eredetileg a baloldalt
fekvk) visszafejldnek.

nem si

CsIgrAk

A szájnyílás a test elüls részén, a fejen található. A szájüregben két, a C.-ra jellemz szerv
az állkapocs és a reszel (radula) ötlik szembe.
Az állkapocs kiemelkedésekkel rovátkolt, kemény,
ívesen hajlott chitinlemez ; a reszel az ú. n.
nyelvet borítja s felszínét szabályosan s az egyes
csígafajokra jellemzen elrendezett fogak teszik
érdessé. Az állkapocs és a reszel a táplálék felaprítására való.
szájüreg után következik a
nyelcs, majd a gyomornak nevezett középbél,
mely hatalmas középbéli emészt miriggyel (helytelenül máj) áll összefüggésben. Az utóbél rendesen vékony-, vastag- és végbéh-e különül.

A

A

szájüregbe nyiUk rendesen egy pár nyálmirigy
is, melynek váladéka némely tengeri csigafajnál
(pl. Dolium) szabad sósavat
(ö^/o) tartalmaz.
A zsigerzacskó spirális fölcsavarodásának hatása leginkább meglátszik a szíven, a kopoltyukon és a vesén. Csak kevés csigának (Fissurella,
Haliotis) bels szervezete emlékeztet a kagylókéra, amennyiben szívükön az utóbél megy keresztül, továbbá jobb- és baloldali kopoltyujuk,
jobb és bal veséjük és 2 szívpitvaruk van. A
legtöbb csigán a spirális felcsavarodás részarónytalanságot okozott s ennek következtében kopoltyujuk, veséjük és szívpitvaruk páratlan szerv.
Az egyik oldali kopoltyu visszafejldésével együttjár az ugyanazon oldali szívpitvar visszafejldése.
Utóbbi jellemvonásnak rendszertani jelentsége
van s aszerint, amint a kopoltyuk a hátsó vagy
.

a mells testfelen vannak, megkülönböztetnek
hátulkopoltyus (Opisthobranchiata) és elüJkopoltyusC.-atCProsoí>rawc/tmía/Ahátulkopoltyus
C.-nál a szív kb. a test tengelyében fekszik s
minthogy mögötte vannak a kopoltyuk és hátulról ömlik bele a kopoltyugyüjtér, a szív pitvara
hátrafelé tekint és eltte van a szív kamrája,
melybl a fej irányában indulnak ki a testet vérrel ellátó nagy osztóerek. A csavarodással, vagyis
a kopoltyunak az elüls részre való áthelyezdésével kapcsolatosan a szív 90^-nál nagyobbfokú
csavarodást szenved, minek következtében a szív
pitvara a test elüls, a szív kamrája és a nagy
osztóerek pedig a test hátulsó része felé tekintenek. A C. szíve mindig artériás vért tartalmaz.
Hajszálerek nincsenek
az osztóerek végét a
gyüjterek kezdetével szövetközti hézagok, ú. n.
lacunák kötik össze. Vérük színtelen sok csigafajnak (pl. ehet csigának) vére kékes, ami réztartalmú fehérjétl, a haemocyanin-tól ered. Veséjük a szív közelében fekszik a nitrogéntartalmú
;

;

;

bomlástermékek húgysav, guaniu és xanthin
alakjában hagyják el a C. testét. Csak kevés csiga
lélekzik brén keresztül, rendesen kopoltyukkal, a
C. pedig módosult kopoltyuzacskójuk (ú. n.
tüd) segítségével lólekzenek.
Az idegrendszer három pár idegdúcból áll, ne-

tüds

vezetesen a tapogatókat és a szemet beidegz
fels garatdúcból, a bél alatt fekv és az egyensúlyozó szerv szomszédságában fekv talpdúcból
és a zsigerdúcból ez a három fdúc eresztékek;

A

C.-ra jellemz, hogy a most
kívül még két idegdúcuk van, jelesen a köpenydúc és a szaglódúc.
Ez utóbbi két dúc a C.-nál mindig jól megkülönböztethet, ellenben a többi puhatestüeknél a zsi-

kel

függ

felsorolt

össze.

három idegdúcon
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V. rend. Tüds C. (Pulmonata), melyek mindger- és fels garatdúccal olvadnak össze. A C. egy
részében a felsorolt idegdúcok a garat köré tö- annyian tüdvel lélekzenek s vagy házat hordamörültek és ezekben éppen emiatt az idegrend- nak, vagj^ meztelenek, hímnsek és szárazföldiek
szerre nem terjedhetett ki a spirális fölcsavarodás meg édesvíziek. Ide tartoznak a mi csigáink valahatása, ellenben azokban a C.-ban, melyeknek mennyien. Egyik részüknél a szemek a tapoidegdücai messzire estek egymástól, meglátszik a gatókon ülnek, másik részüknél ellenben a tapospirális fölcsavarodás hatása, amennyiben a jobb- gatók tövén az elsk (Stylommafophora) közé
oldali szaglódúc balra, a baloldali pedig jobbra tartoznak a szárazföldi, az utóbbiak (Basommakerül s a fels garatdúcot a zsigerdúccal össze- tophora) közé a vizi C.
A szárazföldi C. közül közönségesebbek Étiköt ereszték keresztezdik, az ilyen C. idegrendszerét chiastoneuriásnak, vagy streptonenriásnak csiga (Helix [Pomatia] pomatia L.), mely csinevezzük az elbb említett, ú. n. orthoneuriással gáink közül a legnagyobb csemegéül eszik. Foltos vagy bozót-csiga (Helix [CampylaeaJ arszemben.
A C. egy része váltivarú, más része hímns. hustorum L.) nedves erdkben, különösen vizek
A hlmnösöknél egy mirigy (az ü. n. hímnsmirigy) közelében hazánkban is közönséges. Berki csiga
;

:

;

;

létesíti a hímcsirasejteket ós a petéket, rendesen
a kivezet járatok is közösek. A hím ivarszerv áll
herébl, ondóvezetékbl, ondóhólyagból és közösül szervbl. A ni ivarszerven petefészket, petevezetéket, székmirigyet, méhet, ondótartót és hüvelyt találunk. Egyesek eleventszülk,legnagyobb
részük azonban petéit lerakja, még pedig egyenként V. nagyobb tömegekben. Az ébrények egyes
esetekben átalakuláson mennek át. Vannak olyanok, melyek világítanak, különösen a tengerben
élk. Visszaszerzö képességük igen nagy. A meleg
és táplálék csökkenésével téli álomba merülnek
8 az iszapba v. földbe bújnak ilyenkor házaikat
:

fedvel

teljesen elzárják.

A

forróö\iek nyári álmot alusznak. A száraznövényevk, míg ellenben a víziek, kíllönösen pedig a legtöbb tengeri húsev. Közülök
hasznosak a bíbor-C. s a gyöngyház-C. egyeseknek házait pénz gyanánt használják. Ez id
szerint mintegy 30,000 csigafajt írtak le, mely-

földiek

;

bl mintegy 7000

A

faj kihalt.

C.-at talpuk és lélekzszervtik alkotása, ko-

jK)ltynjnfe és

szivük egymáshoz való viszonya

szerint öt rendbe osztják.
I. Tená.HátulkopoUyiis G. (Opisthóbratichiata),
csupasztestti vagy csenevészházú, hímns tengeri C, kopoltyuik a szív kamrája mögött foglalnak helyet. Fajaikat három alrendbe sorozzák. 1. alrend: Fedett kopoltyusak (Tedihran-

chiata); 2. alrend Csupaszkopoltyusak (Nudihranchiata) és 3. alrend : Kopoltyutlanok (Ahranclúata).
II. rend. Számylábú C. vagy tengeri pillan:

(Helix [Tachea] nemoralis L.) Horvátországban gyakori, hazánkból csak a Dunántúlról ismeretes. Kerti csiga (Helix [Tachea] hortensis
;

héja sárga v. sárgásbarna, öt sötétbarna
szalaggal s küls száj pereme fehér. Hazánk érdekes csiga-faja a bánsági csiga (Helix [Gampylaeaj hanatica Ross.) Mehádiától Máramarosig s
a legkeletibb részeket kivéve egész Erdélyben is
elfordul; színe sárgásbarna, ritkán egyszín,
többnyire barna övvel tarkázott. Falánk v. zebra
csiga (Buliminus [ZebrinusJ detntus Mull.)
háza kúpos, vastagfalu, fehérszín, elmosódott
hosszanti sávokkal; füves, bokros helyeken él.
Agát-0. (l. Achatina). Borostyánkcsiga (1. Sticdneq). Üvegcsiga (1. o.). Meztelen-C. (1. o.).
Édesvízi C. közül említésreméltók Mocsári v.
iszapcsiga (Limnaea siagnalis L.), mely álló vizekben mindenütt honos hossza
7 cm.Tány ércsiga (Planorbis corneus L.) háza lapos, csavarulatai egy szintben vannak tavakban, árkokban,
lassú folyású vizek holtágaiban közönséges. Csésze-csiga (Ancylus), melynek csészealakú házán
a csavarodásnak csak a nyoma látszik ; két gyakori faja közül az egyik (Ancylus laciistris L.)
az álló, a másik (Ancylus fluviatilis Mull.) a
folyóvizekben él.
Az irodalmat l. a Puhatestek címszónál.
Mill.)

;

;

:

6—

;

;

;

Csigalépcs, 1. Lépcs.
Csigaporozta virág (növ.), olyan virág, melynek beporzását, illetve termékenyítését a csigák segítik el. Ilyen virág mostanáig kevés
és fleg a meleg vidékrl, a konytvirágfélék között ismeretes, pl. Alocasia (L o.). Hazai növényeink köztil ilyen a kálmos, apácakonty
(Calla) meg a veselke. Nem bizonyos, vájjon a
virágzaton lomhán mászkáló, s a virágport nyál-

gók (Pteropoda), házas vagy meztelen test,
himns tengeri (?., melyekre legjellemzbb talpuk
oldalsó szárny- vagy úszóalakú függeléke. Két
alrendjük ismeretes. 1. Házas tengeri pillangók kás talpukon tovább szállító falánk csigákat csu(Thecosoniata) és 2. Meztelen tengeri pillangók pán csak a táplálékkeresés, vagy pedig egy(Gymnosomata).
szersmind a virágok szaga is vezórli-e a virág
III. rend. EliUkopoltyus C. (Prosobranckiata),
házathordó, váltivarú, majdnem kivétel nélkül
tengeri C. melyeknek kopoltyui a szív eltt
emelkednek eddig mintegy 9 ezer él és 6 ezer
kihalt fajuk ismeretes, soraikban találjuk a legszebb és legnagyobb C.-at. 3 alrendjük ismeretes. 1. RörkopoÜyusak (Cyclobranchiata); 2.
Zygohranchiata és 3. Azygobranchiata.
ÍV. rend. Lavátiábú G. (Heteropoda), csupasz
vagy házathordó, váltivarú tengeri C, melyeknek lába mells részében lapátformán összenyomott 8 a szív eltt fekv kopoltyukkal lólekzenek.
;

látogatására.

Csigasor, mozgó és álló csigákból álló szerketerhek emelésére, nagy er kifejtésére (pl.
kötél-feszítésre) szolgál. Az ú.n.közönséges
(Lés
2. ábra) bizonyos számú álló s ugyanannyi mozgó
csigából áll ; az áUÓ csigák közös keretbe vannak
foglalva, szintúgy a mozgók. A kötél, melynek
egyik vége az álló csigák keretéhez van ersítve,
váltakozva egy mozgó s egy álló csigán vezet
át szabad végén mködik az er, míg a teher a
mozgó csigák keretén függ. Ha n a mozgó (és
természetesen az álló) csigák száma, akkor egyenzet,

C

;

:

—
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OP

egyenes
körül forog s a Ppont
súly esetén az erö a tehernek ^w-edrésze, az er valamely
útja viszont a teher útjának 5n-szerese a mozgás- eközben az egyenesen bizonyos törvény szerint
hoz (emeléshez) a kötél merevsége s a súrlódás mozog. Az Archimedes-télén kívül fontos C-ak
miatt lényegesen nagyobb er szükséges, ezért a Fermat-féle (r*
«"«?), a hiperbolikus vagy
;

=

C

reciprok (r9=a) és a logaritmikus
(r=ac^,
hol c állandó). A C-akat jól meg kell különböztetni a csavarvonalaktól (1. o.), melyek térgörbék. C-aknak (helikoidák) nevezik még ama
gyúrüalakú felületek síkmetszeteit is, amelyeket
egy kör ír le, ha egy síkjában, de nem középpontjában átmen tengely körül forog.

Csigázó (nem. Takel, oh paranco, fr&nc. palán,
ang. tackle), kötélbl és több koronggal ellátott
csigákból álló készülék, mely a hajókon súlyos
tárgyaknak emelésére, valamint az árbocozatou
is sokféle célból használtatik.
A C-t a kádárok is használják a hordódongáknak összehúzá-

—

sára.

Csiger, csiger (némely vidéken csigeré, csingér,
csügör), silány, savanyú bor, lre (1. o.) a Balaton vidékén törkölyre töltött s kisajtolt vlz.
Csiger, a Fehér-Körös baloldali mellékvize,
ered Arad vármegyében a Hegyes-Drócsa hegy2.
ábra.
1. ábra.
ségben. SUingyiáig É. felé, onnan ÉNy. felé foa gyakorlatban 4—4 csigánál többet nem alkal- lyik s Zarándon alul ömlik a Fehér-Körösbe.
Csigérgyarmat (azeltt: Gyarmata), kisk.
maznak, ehelyett inkább a differenciális C-t (1. a
Arad vm. borosjeni j.-ban, (1910) 718 oláh lak.,
5. ábrát). Agésk csigák együtt forognak, a láncot
a nyü irányában húzva, az a g-ve fel s A;-ról lecsa- u. p. és u. t. Apatelek.
Csigérszlls (azeltt Szöllscsigerél), nagj'k.
Arad vm. borosjeni j.-ban, (1910) 2578 oláh lak.,
vasúti megálló, u. p. és u. t. Pankota.
Csigirin, járási székhely Kiev orosz kormányzóságban, termékeny vidéken, a Dnyeprbe
;

:

öml

Tyaszmina mellett, 9870 lak., szesz-, szappan-, br- ós vászonkereskedelemme], várkastólyronmaal. 1 546-ban a Ms-oroszországi kozákok
fvárosa, 1669. Oroszországhoz került. 1677. és
1678-ban a törökök itt ütköztek össze elször az
oroszokkal (C -hadjárat) és C-t rövid ideig birto-

d/

kolták is.
Csiglen, kisk. Szilágy vm. zsibói j.-ban, (1910)
431 oláh lak. u. p. és u. t. Zsibó.
Csigmó, kisk. Hunyad vm., most CsoA:mó(l. 0.).
Csigolya (lat. vertebra), a gerinces állatok
törzsén végigvonuló gerincoszlopot alkotó porcogós vagy csontos vázrész. Ptömegét a Ctest (corpus s. centrum vertebrae) teszi, mely átmetszetben majdnem körforma, ebbl indulnak
ki aztán a különböz irányban álló nyujtványok
és ívek. A C-test hátoldalán emelked ív(neurapophysis) csatornát zár körtü, mely valamennyi
C.-án majdnem egyenl nagy s a gerincvelt foglalja magában, az alsó vagy hasoldali ív (haemapophysis; legalább a test hátsó részében, fleg a halaknál megvan s a farki nagy osztóeret veszi körül a nyak-C-kon többó-kevésbbó hiányzik s a
hát-C-kon a haránt nyujtványokból és a boi dákból áll. Ezen ív a testüreget zárja körül, továbbá a fark-C-kon, ha megvan, a farkütereket. A hátoldali ívet egy egyenes nyujtvány foglalja össze, az ú. n. fels tövisnyujtvány (processus spinosus superior), mely különösen hatalmas a kérdz emlsök hát-C.-in. De
egyes esetekben az alsó ívet is kötheti össze tövisnyujtvány, amelyet aztán alsó tövisnyujt;

3. ábra.

i.

ábra.

hogy egy körülforgás alatt az a ... 5
hurok csak a g és k kerületének különbségével
rövidül meg, a teher emelkedése még ennek a

varodik, úgy,

úgy, hogy az er a tehernek annyiadrésze,
ahányadrésze a g és k sugarainak különbsége a
g átmérjének. A 4. ábra az ú. n. archimedesi
C-t mutatja, itt az egyensúlyozó ert megkapjuk,
ha a terhet annyiszor felezzük, amennyi a mozgó
csigák száma, ha ez n, akkor tehát az er a tehernek 2n-edrésze. A gyakorlatban alig használják.
Csigavér, metafora a hidegvérüsóg kifejezésére.
Csigavonal (spirális), mináen oly síkgörbe,mely
egy adott Opont körül végtelen sokszor kanyarodik, ilyen pl. az archimedesi G. (1. o.). Bármely
C. úgy állítható el, hogy az
pontotí átmen
fele,

;

-
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ványnak (processus spinosus inferior) neveznek. verae), ál-C.-knak (vertebrae spuriae) nevezzük.
Az Ivekrl fölfelé és oldalt haladó nyujtványok Nyak-C. (í. a á. átyrát. ; vertebra cervicalis) az
eredhetnek és erednek, amelyeket aztán emberben és a legtöbb emlsben 7 van (lajhárban
is
nynjtványoknak (processus transversus) 8—9).

ferde

neveznek. Ezen ferde nyujtványok az egyes
C.-knak a szomszédosokkal való izülósét (processus articularls) eszközlik. Igen fontos és változatos a C.-testnek az a f ölülete, amellyel szomszédjához illeszkedik. Alsóbbrend állatok Cjáuak mindkét fölOlete homorú [kétszer homorú V. amphicoel C), s ilyenkor a szomszédos C-k közét a chorda maradványa tölti ki.
Ilyen C.-kat a halaknál, némely ké téltnél találmik. A magasabb rend állatokon a C.-test
két homorú mélyedése helyén domború a fölület,
még pedig vagy csak elül, vagy csak hátul az
els esetben a C, hátul homorú (opisthocoel),
a másodikban elül homorú (procoel). A C-k
fejldése a chordát körülzáró burokból indul
ki, amely az egyes C.-knak megfelel pontokon
elporcogósodik, mlg a chorda bels tömegét
aikotó kocsonyás állomány mint mag az egyes
porcogós C-k között megmarad. Ezt követi az
egyes
elcsontosodása, ami három különböz
pontból indul ki s a három önálló csontrészlet csak késbb, a születés után
eggyé. A halak
kivételével a többi gerinceseknél igen feltn a
két els nyak-C Az els ugyanis, mely atlas nevet visel s a fejet hordja, gyrhöz hasonlít az
emlsöknél és kétéltüeknél a fej nyakszirti két
bütj^kének befogadására két bemélyedést visel,
míg a madaraknál és csuszó-mászóknál csupán
egyet. Az atlas kifejldött állapotban csak a hátés hasoldali ívekbl áll, mert teste az utána kö;

C

n

;

nyak-C.

— az atlas

(1.

a 10. áb-

versarium) van, a gerincverér (artéria vertebraüs) számára. A C.-test alacsony, a tövisnyujtvány
rövid 8 vülaalakulag oszlott az izületi nyujtványok iztileti felszínei csaknem harántul áUanak.
A Vn. nyak-C-t kiálló tövisnyujtványa miatt
vertebra prominensnek nevezzük. Hát-, illetve
mell-C (1. az 1. ábrát; vertebra thoracaUs) 12
van, jellemz rajok, hogy bordákkal (1. o.) vannak összeköttetésben. Testök elég nagy, oldalukon izületi felszín van a borda fejével való izesülésre, izületi nyujtványaik izületi felszíne
;

majdnem homlokírányú,harántnyujtványuk vastag és elég hosszú, végükön ízületi felszín van a
borda gumója számára, tövisnjTijtványuk hosszú
s lefelé áU. Az alsó hát-C-k közelednek az ágyékC-k típusához. Ágyék-C (1. a 7. ábrát : vertebra
lumbalis) 5 van a nagyság és ersség jellemz
rajok tövisnyujtványuk vízszintesen áll hátrafelé, lapos, baltaalakú haráutnjTijtványuk hoszszú és lapos, rajta két dudorodás van, a járulékos
nyujtvány (processus accessorius) s a csecsnyujt;

;

;

vány (processus mamíllaris).
sét 8 együttes tárgyalását

1.

A C.-k összefüggéGerincoszlop.

Csigolyafüz (nSv., Salixpurpurea.h.),\.FzCsigolyaszú (PoU-féle betegség, gör. spondy-

litis), a csigolyák gíimkór okozta gyuladása.
nyak-C (epistropheus) testével ntt Az esetek nagy többségében a gyermekkor kb.
annak fognyulványát (dens epistropheus) 80<*/o-ában az els évtized betegsége. Minden csi-

vetkez

2-ik

össze és
alkotja.

E körül forog az atlas a fejjel egjütt.
sorában megkülönböztetünk nyak-, hát-,
ágyék-,kereszt-ésfark-C.-kat,&me\Yéknekszáma
a különböz gerinceseknél különböz.
Az ember gerincoszlopát alkotó csigolyákon
(1. a Csontváz cikk II. képmellékletét) megkülönböztetünk C-testet (corpus vertebrae), C.-lvet (arCU8 vertebrae), s nyujtványokat. A C.-test s a
C.-ívek veszik körül a gerincveli csatornát, melyben a gerincvel fekszik. A nyujtványok feloszlanak 1. izületi nyujt^•ányokra (processus arti-

A C-k

:

minden C-n kett felfelé áll, kett lefelé,
melyek a szomszédos C.-kkal való izestilésre valók. A C-k egymás fölé helyezésekor az izületi
nyujtványok s aC.-t«st között egy, a gerincvelcularis)

A két fels

vagy fejgyám és az epistropheus (1. a 9.
ábrát) vagy forgócsigolya — kivételével jellemz rajok, hogy harántnyujtvánjojk kurta és
lapos, s bennök egy kerek lyuk (foramen transrát)

;

csatornába vezet lyuk keletkezik, ez a C. közti
lyuk (foramen interveitebrale), ezen lépnek ki a
gerincveli idegek 2. harántnynjtványok (processus transversus), a C-ívekrl a fels és alsó
izületi nj-ujtványok között indulnak ki 3. tövisnj-ujtvány (processus spinosus), a C.-lvek találkozási helyén indul ki hátrafelé. A törzs egyes
tájékai szerint a C.-kat csoportokra osztjuk be,
amelyek egymástól jellemz sajátságaik által is
különböznek. így vannak nyak-C-k, hát- v. mellkasi C-k és ágyék-C-k; ezeknek folytatása a
keresztcsont (1. o.), mely az 5 kereszt-C, és a
farkcsont Q. c), mely a é (3—5) fark-C összeforradása útján keletkezett, ezeket azonban, ellentétben az eddig említett valódi C.-kkal (vertebrae
;

;

golyában jelentkezhet, de többnyire a nyaki és
fels háti és ágyéki gerincoszlop határcsigolyám
fejldik. Leginkább a csigolyák testét támadja
meg, csak ritkán az íveket. Kezdetben gümssarjszövet fejldik a" fertzés góca körül, mely
lassanként átszövi a csont szivacsos állományát.
B sarjszövet elroncsolja a csontot, majd sajtosán

Nem ritkán nagyobb csontrészek elhalnak, elhatárolódnak (sequester). Az elpusztult csigolyák a test súlya alatt összelapulnak, ami által
a gerincoszlop e helyen megtörik, szögbetörés
fejldik. E szögbetörés eredménye a háton púp
(gibbus) alakjában nyilvánul. A megbetegedett
csigolyák csonthártyája fell csontburjánzás indul meg, mely lassanként összeforrasztja azokat
és a testsúly viselését átveszi. Ily módon púpképzdéssel gyógyulhat a folyamat, ha magára
hagyjuk. Más esetekben, ahol a roncsolás áll el6térten, az elpuhult sarjak elgenyednek, a geny a
gerincoszlop elüls felületén felgjülik és a súly
irányát követve, a gerincoszlop eltti szövetrészekben kezd sülyední, ezek mentén lassanként
a br alá kúszik. A nyakon lev tályog a garat
falát domborítja el és abba áttörhet v. a nyelcs mögött lekúszva, a kulcscsont fölött tör a bór
alá. Az als háti és fels lágyéki C.-ból fejld
tályog a hashártya mögött a csiptányérra sülyed és vagy a lágyékszalag fölött tör át, vagy
ez alatt lekúszva, a comb bels felületén bukkan
el. A gerincoszlop megtöretése, sarjképzódós v.
elfajul.

;
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tályogalakulás által a gerincvel is nyomás alá
kerülhet, aminek az eredménye, hogy az össze-

nyomás

;

-
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szereplését 1881. Berlinben kezdte, hol megalapította mindjárt jó hírnevét, midn az akkor leg-

es

alatt
testrész megbénulhat. Ily bénulás az eseteknek i/g-ában észlelhet. A C. els
jelei közé tartozik a beteg csigolya fölött nyo-

híresebb sakkozókkal, Blackbume-nel ós Zuckertorttal szemben harmadik helyre került. Azután
részt vett majd minden nevezetesebb nemzetmásra kiváltható érzékenység. Ez a fájdalmas- közi versenyen, melyek mindegyikén díjat nyert.
ság már akkor is kimutatható, amikor még a 1896-ban Budapesten ós 1903. a bécsi nemzetközi
púpképzdésnek nyoma sincs. Ugyancsak fájdal- mérkzésen, hol csak királycselt volt szabad játmakat vált ki a gerincoszlop elregörbítóse. B szani, az els díjat vitte el. Ezután betegeskedni
görbítés, a testsúly nyomása ellen önkéntelenül kezdett s így eredményei is igen változók lettek.
küzd a beteg azáltal, hogy hátizmait megfeszíti, C. egyike volt a legszellemesebb és legnagyobb
ami által a beteg részletet mintegy megmerevíti. kombinációkra képes játékosoknak.
Amint a fájdalmak ersbödnek, egyéb segítségCsihacsev, Péter, orosz utazó ós természetéhez is folyamodik a beteg. A nyaki C. esetében tudós, szül. 1808. Gacsinában, Szt.-Pétervár melkét kezével megtámasztja a fejét, ágyéki C.-nál lett, megh. 1890 okt. 13. Firenzében. Mint a kona törzset azzal támasztja, hogy két karját a com- stantinápolyi nagykövetség attachéja, 1842—
bokra helyezi. A gerincoszlop kímélésére jel- 1844-ig beutazta Kis-Ázsiát, Szíriát és Egyiptolemz az a mód is, ahogy a betegek a földrl mot, azután átkutatta az Altait, majd 1858 63-ig
emelnek fel tárgyakat. A beteg nem hajlik le a ismételten Kis-Ázsiát 1877— 78-ig pedig Algériátárgyért, hanem merev gerincoszloppal leguggol, ban és Tuniszban végzett geológiai és botanikai
félkézzel a combra támaszkodik és így emeli fel tanulmányokat. Mvei Voyage scientiflque dans
a tárgyat, majd mindkét kézzel a combon felka- l'Altai orientál (Paris 1844—45, atlasszal) Asie
paszkodva, lassan emelkedik fel merev gerinc- Mineure (1852—69, 8 k.) Lettres sur la Turquie
oszloppal. A helybeli fájdalmakon kívül korán (Bruxelles 1859); Une page sur l'Orient (1877);
jelentkeznek fájdalmak a hasban, különösen a Le Bosphore et Constantinople (3. kiad. 1877)
gyomorgödör tájékán. Kis gyermekek kedvetle- Espagne, Algérie et Tunésie (Paris 1880) Etudes
nekké lesznek, nem játszanak. Legszívesebben de géogr. et d'histoire naturelle (Firenze 1890).
kucorognak az ágyban, járkálni nem akarnak ós
Csihán királyfi, a Csizmás kandúr (Chat botté,
minden megmozdításra heves sírásba, jajgatásba v. Perrault gyjteményében Maltre Chat) címen
fognak. A C. lefolyása igen hosszadalmas. Kell legismertebb s az egész földkerekségén számos
kezelés mellett ^j^—l^l^ év alatt megnyugszik a változatban elterjedt mese magyar variánsának
folyamat. Magára hagyva, csakhamar tályogkép- hse, tehát a francia Carabas és az olasz Gaglmso
zdés mutatkozik. B tályogok hosszú vándorlás (Pentamerone XIV.) párja. A székelyföldi niagyar
után áttörnek, hosszadalmas sipolygenyedésre mesében (Kriza, Vadrózsák XVII. szám) a segít
vezetnek, mely kimerüléssel, néha másodlagos állat nem a legtöbb rokon mese stereotip macsfertzés közbejöttével, lázas állapotban halálhoz kája, hanem róka.
Csiholás, az acél és kova (tzk) összeütése,
vezet. A G. kezelése a megbetegedett csigolyák
uyugalombahelyezésébl áll. Ennek fleg két a kovára szorított tapló meggyújtására.
Csík, több vékony, az alapszíntl eltér szín
módja hatásos. Az egyik abban áll, hogy nyújtott
helyzetben gipszágyat (vagy gipszmodell után vonal vagy mélyedés a szöveten vagy a növény
fémbl kovácsolt fekvlemezt) készítünk és ebbe szárán. Ha a száron lév mélyedés szélesebb v.
helyezzük a beteget. Fleg kis gyermekeknél, nagyobb, akkor barázdált v. barázdás.
C. a
akik jól trik a hosszas fektetést, ez az eljárás neve a vékonyan metélt tésztának, pl. mákos C,
az ajánlatos. A fekvlemezzel a betegeket kivi- a Dunántúl ebbl keletkezett a mácsik név minhetjük a szabad levegre, ahol a fájdalmak mul- denféle C. -tészta értelemben.
Csík vármegye, hazánk kii'ályhágóntúli vagy
tával csakhamar megj az étvágy is. Nagyobb
gyermekek, felnttek célszerbben kezelhetk erdélyi részének egyik vármegyéje, Erdély K.-i
gipszbl, illetve acélsínekbl és szövetbl vagy határán fekszik határai Ny.-on Maros -Torda és
brbl készült fzkkel, amelyek a baj helye Udvarhely, D.-en Háromszék vármegye, K.-en ós
szerint a nyakig vagy a fej bevonásával az egész É.-on Románia. Terütörzsre terjesztendk ki. Ha e nyugalmi kötések lete 4859 km2. Túlkorán alkalmaztatnak, a púp alig növekszik, tá- nyomóan hegyes vilyogok is ritkábban fejldnek. A kifejldött tá- dék; keleti részét a
lyogok lecsapolással, módosító befecskendezések- Gyergyói és a Csíki
kel (jodoform) jó eredménnyel kezelhetk. B ke- hegycsoport (1. o.) há-

—

;

:

;

;

;

—

;

a gerincvel összenyomása (és a bénulás)
kerülhet. A kifejlett bénulást is nyujtóköté-

zeléssel

lózza

be,

mindkett

túlnyomóan erds, a
sekkel gyakran sikeiül visszafejlesztenijúgy hogy magasabb hegység
is

mtétre (a tályoglecsapolás
van szükség.

kivételével) ritkán

Csigorin, Michail, hírneves orosz sakkmester,
1850. Szt.-Pétervárott, megh. Lublinban
1908 jan. 25. Diplomáciai pályára készült, de azután kizárólag sakkjátszással foglalkozott s a hetvenes években már
volt Oroszország legjobb
sakkozója. A nagy nemzetközi versenyeken való
szül.

jellemvonásaival

legmagasabb teti a

Nagy Hagymás (1798
a Tarhavas (1662
csík vármegye címere.
méter) és a Lóhavas
(1611 m.). E hegycsoportoktól Ny.-ra három terjedelmes fenlapály terül el, egyik a Gyergyó lapálya
a vármegye ÉNy.-i részében a Maros mindkét
m.),

;

;:;
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partján a Maros forrásvidékén emelked dombok
(870 m.) ettl elválasztják a Felcsík nev kisebb
lapályt, melyet ismét a csíkszeredai dombok különítenek el az Alcsík síkságától mindkét síkság
az Olt és mellékvizeinek mentén terül el s
van benépesítve. A Gyergyói síkság tengerfeletti
m^assága 780 métertl 700-ig, a Felcsíké 720—
660, az Alcsíké 680—640 m. közt ingadozik. A
Gyergyói és C.-i hegycsoportokkal egyközüen,
Ny. fell szintén tetemes emelkedések övezik a 3
;

;

—

Csfk

széken ellenben csak 3"8o C. A január közepes
Csíkszeredán -7-3, Borszéken —80, a
júliusé 18-3, illetve 17-5. A legnagyobb észlelt
meleg Csíksomlyón 33*9, a legnagyobb hideg
SO'O" C. volt, a hmérséklet abszolút ingadozása
tehát 6390. A csapadék évi átlagos mennyisége
Csíksomlyón csak 585 mm., a hegyekben azonban

hfoka

srn —

jóval több.

Terményei

a természet egyik országából sem

nagyon gazdagok, az ásványországból említend
lapályt, melynek mindenütt egy-egy keskeny fo- a nagymennyiség mészk, mely mint márvány
lyószorulat jelöli alsó határát a Gyergyót Ny.-on (Gyergyószárhegy, Teker patak. Szentdomokos)
a Görgényi havasok (Batrina 1634 m., Tatárkö jelentségre emelkedik,bár a márványbányák m1689 m.), a Felcsíkot a Hargita hegység (Galusa- velése a vasutak hiánya miatt újabban szünetel
tetö 1798 m.), az Alcsíkot az Erdvidéki havasok elfordul továbbá vas, gazdag réz, kevés arany,
(Felssólyomk 1375 m.) szegélyezik, míg a vár- ezüst és ólom vannak továbbá kszén- és sómegye legdélibb részét a Bodoki hegység (1. o.) telepek, legújabban pedig petróleumra is bukkannyúlványai hálózzák be. Habár a vmegyét ekként tak.
A n&vényországnak a zord éghajlat kevéssé
köröskörül hatalmas hegységek veszik körül bástyák gj^anánt, mégis kifelé minden irányban van kedvez a vármegye összes termterülete 469,396
;

;

;

közlekedése. K. felé a tölgyesi, békási, gyimesi és ha., mibl szántóföld csak 42,520 s ezenkívül ngaiuzi szoros Romániába, É. felé a Maros, D. felé az 28,822 ha., van továbbá 4720 ha. kert, 107,150 ha.
és
Olt és Kászon patak völgye, Ny. felé a Kereszt- rét, 98,245 ha. legel és 226,749 erd.
hegyhágó (1154 méter), Bncsin hágó (1141 m.), nádas nincs. A kászoni halmos vidéken, a csikói és
Tolvajos hágó (975 m.) és Mitács hágó képeznek gyergyói tereken kevés búzát, rozsot, árpát, zatermészetes átjáratot a hegyek közt. Geológiai vi- bot, kukoricát és bükkönyt termesztenek, de
szonyait Uletleg a Gyergyói hegycsoport legin- leggyakoribb a rozs (14,625 ha. területen 202,425 q.
kább kristályos kzetekbl, részben gránitból, a termés), meljTiek súlya 72—76 kg. A térségek
C.-i hegycsoport palákon és gneiszen kívül mész- vizenysebbés kövérebb részein szénát termelnek,
áÚ, míg a vmegye Ny.-i határán emelked mert a C.-i gazdának állatállományához képest
erre van legnagyobb szüksége a 7 hónapos
hegyeket leginkább trachit alkotja.
Folyóvizei közül a Gyergyói és C.-i hegycso- telelési id alatt. Termelnek még igen jó kenport K.-i oldalán fakadók (Kisbesztercze, Békás, dert és lent, here- és lucemafélét is, de a birtokTatros, Czucza, Csobányos és üz) mind Romániá- viszonyokrendezetlensége miatt az utóbbinak ternak veszik útjokat s a Szerétbe ömlenek a vár- mesztésében nagyon akadályozva vannak. Általámegye közepe táján, a Feketerez (1543 m.) D.-i ban véve az a legnagyobb baj, hogy a lakosság
tövében a Maros ered, mely jobbfell a Belkény igyekezetét megöli a közösség, szorgalmát lanés Orotva, balfell a Somlyó, Kis- és Nagyborzon kasztja a harácsolás és a közvagyon aránytalan
vizeivel gyarapodva, a gyergyói lapályt öntözi s használata. A birtokviszonyokat illetleg felemlítGyergyósalamáson alnl Maros-Torda vármegye het, hogy a 100 holdon felüli földbirtokok terüterületére lép át. A Maros forrásától nem messze, lete 21,419 ha., 1000—5000 holdas birtok van 7,
a Feketerez BK.-i nyúlványaiból az Olt ered, mely ennél nagyobb csak 1. Erdségei leginkább fenyútját D.-nek véve, Felcsík és Alcsík lapályait szeU vesekbl (202,406 ha.) állanak, a lombfák közül
át s Tusnád fürdn alul hagyja el a vármegyét
nagyobb területeken elfordul abükk, nyir, azntáu
nagyobb mellékvizet csak K. fell vesz fel (Szép- a tölgy, hárs, kris, nyár és gyertyán magának a
víz, Fiság), 8 ezek mentén kisebb mocsarakat is vármegyének mint tulajdonosnak 31,000 ha. eralkot végül a vármegye DK.-i szögletében ered deje van, a többi községek, közbirtokosságok,
a Kászon patak, mely rövid futás után Háromszék egyházmegyék, magántestületok és egyesek közt
vm. földjére lép, ahol a Feketeügybe ömlik
oszlik meg az egész terület 1883. szerzdésileg
Tavai közül nevezetes a Gyilkostó (979 m.), állami kezelésbe adatott, amiért évenként 82,000
melybl a Békás vize folyik ki, s a híres Szent K-t fizetnek.
Anna tava (951 m., 1. o.) a tusnádi fürd közeléÁllatálloinánya volt az 1895. évi összeírás szeben, a Nagycsomád hegyen. Nagyszámú ásva- rint 81,185 drb (magyar fajtájú) szarvasmarha,
nyos forrása közül leghíresebb a nagy szénsav- 13,847 ló, 27 öszvér és szamár, 27,222 sertés,
tartalma által
borszéki földes vasas sava- 120,677 juh, 7460 kecske és 112.258 drb baromfi.
nyúvíz, tov. a tusnádi égvényes konyhasós vasas Méhészetet 62 községben znek, a méhcsaládok
savanyúviz.a kászon-jakabfalvi jódtartalmú ég- száma 15,851, a méhtermékek évi értéke (i909;
vényes savanyúvíz, a csíkzsögödi vasas savanyú- 261,616 K. A ragadozók közül gyakori a medve
víz, a kászonimpéri répáti kedvelt égvényes sava- és farkas, ritka a hiúz
erdeiben sok az z,
njnivlz 8 a Csíkmindszent melletti (hosszuaszói), róka, nyúl, vadsertés, ellenben kevés a szarvas
szénsavban s lítiumban gazdag égvényes savanyú- továbbá gyakori a süketfajd, császármadjír és fovíz végre a Csicsó mellett lev kénes timf öldes goly, míg a nyírfajd ritkán fordul el szikláin ól
barlangszer mélyedéssel kapcsolatos ásvány- a saskeselj', kszáli sas, számos vércse és bafürd.
golyféle, sólyom és az apró szárnyasok sok faja
Éfifhajlata igen zord; az évi közepes hmér- patakjaiban a pisztráng és galóca, folyóiban csuka,
séklet Csíkszeredán 6-7, Csíksomlyón 5-7, Bor- máma, ponty és más apróbb halfélék élnek, me-
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;

;
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lyekben a nagyon elszaporodott vidrák veszedelmes pusztítást visznek véghez.
Lakóinak száma ersen emelkedik 1869-ben
107,285, 1880-ban 110,940, 1890-beu 114,289,
1900-ban 128,382 és 1910-ben 145,125, közöttük
(1900) 387 katona. Egy km^-re 29-9 lélek esik,
úgy liogy C. liazánk leggyérebben népesített vármegyéje. A lakosok közt van (1900) 110,963 (86-40/0)
magyar, 1062 (O-80/o) német, 15,936 (12-4<>/o) oláh
az idegenajkú népességbl magyarul beszél 5832
lakos, vagyis 330o/o (1880-ban 28-3%) oláh. A
magyarajku népesség a legtisztább székely faj
s ez kizárólag róm. kat. vallású. Izmos, középtermet, széles homlokú nép, ers, munkabíró
és szorgalmas faj vérmérséklete heves, kedélye
komoly, kevés szavú, természete makacs, szíve
végtelen jó, lelke szabadságszeret. Az oláhságzöme a gyergyótölgyesi járásban lakik, de
laknak a székely községekben is vegyesen, kiktl
már csak vallásukban különböznek, nyelvük s viseletük azonos a valamennyien kifogástalan hazafiak. A csekélyszámú örménység 1671 óta testvére
a csíki székelységnek, amennyiben szépvizi ós
gyergyószentmiklósi telepeikrl kibocsátott rajok
lobbanékony,
által napról napra érintkezik vele
heves, de kitartás nélküli faj, eleme a kereskedés
ós ebben utolérhetetlen. A zsidóság letelepedése
csaknem mai kelet inkább az Oláhországgal
szomszédos községeket lepték meg s aszerint hullámzanak innen és túl, amint a megélhetési viszonyok itt vagy ott kedvezbbek. Az 1900. évi
népszámlálás szerint volt a vármegyében összesen 104,287 róm. kat. (81-20/0), 21,100 gör. kai,
169 gör. kel., 241 ág. evang., 956 ref., 103 unit.
és 1518 izraelita. Ezer lélekre esett (1909.) 8-5 há;

;

;

;

:
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tsége van a vas- és malomiparnak. K-,

fa-,

agyag- és fémipar volna itt helyén a faipar szolgálalában 125 fürészmalom áll s a hangszerfa- és
szitakéregszárítás újabban lendületet vett, nagyobb fafürósztelepek vannak Tusnád, Gyergyószentmiklós, Csíkgyimesbükkön és Csíkszentmártonban. Egyéb iparvállalatai közül említend a
borszéki üveggyár. A mezgazdaság céljaira szolgál a gyergyóditrói mezgazdasági ellegegyesület, a C. vm.-i gazdasági egyesület, a gyergyószentmiklósi gazdakör, a gyergyóditrói mez- és
kertészeti egyesület. A vmegye területén 5 takarékpénztár, 7 bank és 24 hitelszövetkezet áll fenn,
összesen 8.112,000 K betéttel 1909 végén.
Közlekedés tekintetében még nagyon sok a
kívánni való. Vasutai : Hosszában átvonul É.-ról
D.-re a Máv. székely vonalának Várhegyti Sepsibükszád-Bálványosfüredig terjed vonala ós ennek elágazása, D.-rl K.-re a Mádófalva-Gyimes
országhatár közötti vonal, összesen 152 km. kiterjedésben. Továbbá van 252 km. állami út, 212
km. törvényhatósági út (ebbl 167 km. kiépítve)
és 166 km. községi közlekedési közút (ebbl csak
7 km. kiépítve), valamint 456 km. községi közdülút. A folyóvizek közül a Maroson és Kisbeszterczén tutajozás folyik, a Békásvölgyben
pedig csatornahálózat van létesítve, fleg az erdségek kihasználására a marosi tutajozás már a
XVn. sz.-ban fennállott azon korbeli okmányok
tanúsága szerint.
A közoktatásUgry terén még igen sok a kívánni való, bár a haladás el nem tagadható. Cben a népességnek csak 37*6"/o tud írni-olvasni s
a 6 éven felüliek közül is csak 45-3«/o (1890-ben
34'8o/o) iskolába nem jár 8567 gyermek. A vm.
tei-ületén csak 6 kisdedóvó van 480 gyermekkel,
100 mindennapi és 86 ismétl elemi iskola, öszszesen 16,943 tanulóval, 3 iparostanonc-, 1 fels
nép- és 4 polgári iskola (2114 tanulóval), 1 tanítóképz (73 tanuló) és 2 gimnázium (Csíksomlyón
f-, Gyergyószentmiklóson algimn., 371 tanuló),
1 gazdasági iskola (30 tanuló), összesen 204 iskola
;

;

;

zasságkötés, 424 élveszületés és 30*0 haláleset,
a term. szaporulat tehát ezer lélekre 12"4.
Foglalkozására nézve a lakosság az 1900. népszámi, eredményei szerint következleg oszlik
meg stermelés 79-80/0, ipar 7'7, kereskedelem
1'4, közlekedés 0*8, közszolgálatok és szabadfoglalkozások 2"l*/o- -A- tényleg keres népesség
61,145, ebbl stermeléssel 49,019, bányászattal 18,981 tanulóval.
Közígrazgratás. C. vármegye 4 szolgabírói
38, ipari'al 4264, keresk. és hitellel 815, közlekedéssel 308, közszolgálatokkal 933 egyén fog- járásra oszlik és van benne 2 rend. tanácsú válalkozik; vagyonából él 484, házicseléd 1775. ros, ú. m.
A vármegye kereskedése és ipara a kezdetlegescgSNépes1900-ban
Lakóségnél alig több, mert a szarvasmarha- és lóálloházak
*í"2aK
szar
:o cl száma
mány adásvevési forgalma ide nem sorozható.
Í(1910)|fma gy.|néin.| oláh jj^^
Egyedül a fa- és ásványvizkivitel az, ami számottev helyet kezd követelni magának, míg a mél- Felcsíki
27 60,865 41,478
303
9,792
2,135:
92
7,902
4,976
tán hírre kapott szönyegszövés, minden szép- Gyergyósztmiklósi 11 41,117 80,180
Gyergyótölgyesi
8,727 3,110
5 15,498' 4,474 488
sége mellett, komplikáltságánál fogva, áldatlan Kászonalcsild ...
21
57
6.401
17|| 25,044 25,227
397
munka. Az agyagipar, a kfaragómunka, bár régi Csíkszereda r. t. v.
49
52
3,368
2,739
:

2 1
I

kelet, fejletlen maradt az agyagipar mint háziipar Dánfalva, Csíkmadaras, Csíkszentkirály,
Gyergyószentmiklós, Gyergyótekerpatak, Gyergyószárhegy községekben fordul el; a vidéki
fazekasok részben a helyi piacokon, részben
vásárról vásárra járva értékesítik többnyire a
köznép használatára szánt készítményeiket. A
gyapjú, len és kender feldolgozása a ház körén
tívül nem tud tért hódítani. Ez iparágak nyers
anyagaiból a zord éghajlati és mostoha gazdálkodási viszonyok közt alig is lehetne a belfogyasztást túlhaladó mennyiséget termelni. Némi jelen;

öyergyószentmiklós r.

t.

;

V
összesen

8,846
I

6,865

73

26!

1,178

15,93^1 28,780

62|l44,738i|ll0,963 1,062

A vármegyében van 2 rend. tan. város (Csíkszereda és Gyergyószentmiklós), 32 nagy- és 28
kisközség, továbbá 89 puszta és telep. A körjegyzségek száma 12. A községek általában köGyergyózepes nagyságnak. Legnépesebbek
szentmiklós 8846,Gyergyóbékás 7106, Ditró 6903,
Gyergyóalfalu 6433 és Gyergyóremete 6188 lakossal. Székhelye Csíkszereda. Az országgy:

lésre C.

4 képviselt

küld.

-
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Egyházi tekintetben C. 56 róm. kat. községe
a kalocsai egyháztartományhoz tartozó s Gyulafehérváron székel erdélyi píispöki, 18 gör. kat.
egyháza a Balázsfalván székel gyulafehérvárfogarasi érseki egyházmegyébe, az 1 refonnátns
^j'ház a Kolozsváron székel erdélyi ^yház-

—
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pedig Mirza khán alatt 12 ezer bucsákl tatár
5 napon át ölte és hamvasztotta Fel- és KözépC.-ot, mígnem a hs Nizet s a Sántus Benedek
alklrálybíró vezetése alatt összegj'lt lakosság
csúfosan szétverte. 1600-ban Báthory Endre haláláért Básta állt nemtelen bosszút a védtelen la-

anyakönyvi kosságon s ez idbl hiteles tanúvallomások igazolják, hogy a C.-i tekintélyesebb családok tagjai
következ az egész közül «András királlyal többen szerencsétlenül
vármegye a marosvásárhelyi kir. Ítéltábla ke- elveszének)}. 1705-ben Gra ven, 1707. Acton gai'ázrületéhez beosztott csíkszeredai törvényszék alá dálkodott úgy, hogy kesers'es nj^oma hosszas idig
tartozik, járásbírósága van Csíkszeredán, Csík- fennmaradt. 1690-benThököly rakoncátlan serege s
szentmártonban és Gyergyószentmiklóson, utóbbi az ennek nyomában járó labaincok garázdálkodtak.
kett telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel van C. a Rákóczi-féle mozgalomnak állandóan híve
felruházva. A vmegyére illetékes kir. fügyész- volt, 5-ször veretett le s 5-ször dobbant fel szíve
ség, pénzügyi bíróság s közjegyzi kamara Ko- hazája szabadságáért. 1718-ban roppant éhínség
lozsváron, a bányabíróság Gyulafehérváron, a és pestis tizedelte meg, marhaállományát pedig a
sajtóbiróság és ügyvédi kamara Maros- Vásárhe- dögvész csaknem teljesen kiirtotta s ezt még ki
lyen van. Kir. közjegyzk vannak Csíkszeredán sem heverte, midn 1770. a gyimesi Ugrapatak-

megye

területéhez tartozik
hivatal csak 1 van.
igrazságrUgyi beosztása a

:

izrael.

:

és Gyergj'ószentmiklóson.

ról kiindulva, újabb két évig tartó pestis pusztí-

HadUgryi tekintetben az egész vmegye a nagyszebeni hadtest- s a Székelyudvarhelyen székel

totta,

82. sz. hadkiegészítési parancsnokság, a Brassó-

ban székel 24. honvéd gyalogezred, s a Marosvásárhelyen székel 9. honvéd huszárezredhez
tartozik. Csíkszeredán csendrségi szárny-szakaszparancsnokság van, mely a brassói törzsparancsuokság alá tartozik.

Pénzügyi szempontból C. a székelyudvarhelyi
pénzügyigazgatóság területéhez tartozik adóhivatala s pénztigyri biztossága Csíkszeredán és
Gyergyószentmiklóson, mellékvámhivatala Csíkgyimesen, Gyergyóbékáson és Gyergyótölgyosen
van. Ipari és kereskedelmi ügyeit illetleg a ma;

rosvásárhelyi kamara kerületéhez van beosztva,
államépítészeti hivatala Csíkszeredán van, a közutak tekintetében a brassói felügyeli kerület,
posta- és táviróügyekben a kolozsvári igazgatóság hatósága alá tartozik. Az állami kezelésbe
vett községi erdk kezelésével a csíkszeredai erdhivatal van megbízva, mely alá a gyergyószentmiklósi erdrendezség van beosztva. Ménteleposztálya csak Háromszék vármegye tertiletén
van Sepsiszentgyörgj'ön, állatorvosai Csíkszeredán, Gyergyószentmiklóson, Gyergyótölgj'esen
és Csikszentmártonban vannak, kik a kolozsvári
állategéezaéggyi felügyel alá vannak rendelve.
jyergyótölgyesen és Csíkgyimesenm. kir. belép
<

állomások vannak. Kultúrmérnöki ügyekben C.
a brassói kerülethez tanozik. A vármegye területén van 15 gyógyszertár, 3 kórház (124 ággyal),
20 orvos, 1 sebész és 92 bába.
Története. A C. elnevezés eredete, valamint a
vármegyének a fejedelmek és Árpádházi királyok
alatti speciális története is nagyrészt homályban
van. A késbbi idkbl irott bizonyítékaink vannak, hogy a C.-i székelység részt vett Róbert
Károly, N'agy Lajos, Zsigmond oláhországi hadjáratail)an, Hunyadi János ée Mátyás király dics
csatáilmn, és hogy e királyok intézkedései szerint kötelessége fkép a K.-i határrizet volt.
1559-ben Jánoe Zsigmond hadai ellen dicsségesen harcolt vallásáért, s fényes gyzelme emlékéré évenkint pünkösd szombatján a Somlyó hegyen ma is népes búcsujáratot tart, 1661-ben
Ali basa egész C.-ot felégette s kifosztatta 1694.
;

úgy hogy a lakosság egy harmada kihalt.
1764-ben szabadságáért vérzett Madéfal vánál midn ugyanis a török- tatár-oláh betörések visszaverésére a kormányszék katonaságot rendelt a
szorosok rzésére, ezek a lakosságot követeléseikkel zaklatták, úgy hogy a súrlódások egyre fokozódtak, s azután Madéfalvánál az ártatlanok felkoncolásával, a védtelenek üldözésével végzdtek (siculicidiimi) és itt verdött ki az els hullámgyÓT Romániába, melyet aztán, elég helytelenül,
székely kivándorlástuik kereszteltek el.
A madéfalvi mészárlás következése lett a székelység rögtöni felfegyverzése. Rendszeresíttetett akkor két gyalog- és egy huszárezred. A
gyalogezredek közül az I. számú székely ezred
;

:

felállíttatott Csíkszeredában. Alihoz alapul a 1^utóbbi lustrumok vétettek és minden pixidárius
család, ha ktilön háztartása volt, egy gyalogost
adott. A székely huszárezred törzse szintén Csíkszeredában volt az I. számú ömagysággal. Ez is
lustmmokban kitüntetett primipilus osztályból
állíttatott össze. Mind a huszárok^ mind a gyalo-

gosok ruházatukat önmaguk állították tí s a
huszárok lovait emellett az arra kötelezett családok szerezték be. Csupán a fegyvei-zetet adta a
kincstár. Ezt a határrkatonáskoidást 1851 jan. 32.
kelt császári rendelet megszüntette.
A siculicidium után C.\Tn. részt vett az utolsó tö-

rök háborúban, a napóleoni hadjáratokban, öntudatlanul és kényszerségbl odaállittatott a rastadti merénylethez, s ezt jóvá tenni 1848. húszezer harcost küldött a népszabadság kivívására,
miért vezeti közül kettt felakasztottak,^-at bebörtönöztek, sokan pedig bujdosásban kerestek
menekülést.
A rendi megkülönböztetés a Székelyföld többi
részeivel azonos volt. Legrégibb idkben csak lovas- és gyalogrendek léteztek. Mátyás király ko-

rában nyomult eltérbe a fnemesi rend, s attól
kezdve a primr, primipilus és pixidárius osztályok állottak fenn 1848-ig, melyekhez a nemzeti
fejedelmek alatt járultak a karabélyosok (eqnes
sclopetarius), mint a primipilusrend egyik sarjazása. E három nemesi rend a legrégibb írott emlékek szerint egy fkirály bíró vezetése alatt négj- alkirálybíró által kormányoztatott, a gyergyói, fel-

;

—

Csík

90

kászoni részek szerint. A nemzeti
fejedelmek alatt a fökirálybirák mellett gyakran
voltak fkapitányok is, annak egyenes bizonyítékául, hogy a katonai és polgári kormányzat már
akkor el volt választva. A királybírák melletti tanácsban voltak rendes és számfeletti asszesszorok, 8 e bíróság vezette a közigazgatási, polgári
és büntet ügyeket. 1848-ban az önkény minden
alkotmányos formájából kivetkztette a vármegyét, f- és albiztosságot állított be, melyeket a 60-as években a némi alkotmányos színezettel kevert abszolutizmus váltott fel s mi1867. a választási jog visszaadatott, újra
életbelépett a 4 király bíróság,] a gyergyói 3, a
f elcsíki 3, az alesíki 2 és a kászoni 1 dúlósággal
a törvénykezés 6 bíróval és 3 egyes bíróval elkülöníttetett a közigazgatástól egy királybíró vezetése alatt, mibl azután kisebb-nagyobb területi
változással kifejlett a mai rendszer.
csíki, alesíki és

dn

Az

erdélyi országgyléseken C.

vm.

eleinte 2,
köz-

késbb 3, st 4 követtel volt képviselve. A
érdek dolgokat generális kongregációkon

tár-

gyalták s ennek egyik ftárgya, a tiszti választások mellett, mindig a követi utasítás kidolgozása
volt.

—

Csíkd&ma

sete a cslkfogás) ma már egyáltalán nincsenek s
velük együtt elenyészett a csíkászok si szerszáma,
a fzfavesszbl síírn font csíkkas is.
Csikbalánbánya, 1. Balánhánya.
Csíkbánkfalva, kisközség Csík vmegye kászonaltizi járásában, (i9oo) 1483 magyar lakossal,
a Csíkszentgyörgyhöz tartozó C. pusztából ala-

kult

u.

;

p.

Csíkszentgyörgy, u.

t.

Csíkszent-

márton.

Csikbogár (Hydrophüus piceus L.), a fedeles
szárnynak (Goleoptera) rendjébe, az ötlábtizesek
(Pentamera) csoportjába és a C.-félék (Hydrophüidae) családba tartozó bogárfaj. Álló vizeinkben igen gyakori, a szarvasbogár után legnagyobb hazai bogár 4r-5 cm. hosszú, 2 cm. szóles.
Elliptikus alakú teste domború, színe fekete, csápjai rozsdaszinüek, szárnyfedi simák és fényesek.
Hosszú lábai laposak és szrösek, a hímen az
els pár láb els ize kiszélesedik és párzási tapadó korongul szolgál. Rövid csápja 9-iz s vége
felé bunkósan vastagodik. Az állkapcsi és az alsóajki tapogatók hosszúak, fonalalakuak. A vízben
elég ügyetlenül úszik, ha lélegzeni akar, akkor
egész fejét kidugja a vízbl és úgy vesz lélegzetet.
Rendesen vízi növényekbl él, de azért a dögöt
sem veti meg. A nstény április végén rakja le
petéit hosszú tojásdad alakú zacskóba. A petékbl
a lárvák 16—18 nap múlva kelnek ki. A lárvák ragadozók. A falánk lárvák többszöri vedlés után,
mintegy 2 hónap múlva, midn már teljes nagyságukat (5—6 cm.) elérték, parti lyukakban habozzák be magukat. Az állat a bábból a nyár végén
bújik ki és áttelel. C.-nak nevezik a Dytiscusnembe tartozó bogárfajokat is. L. Merülök és
;

A vármegye címere nem régi kelet, I. Ferenc
császár 1793 október 2-án kelt függ pecsétes levelének rajza és szövege szerint következ a
pajzs balfelli részén kék mezben a nap, alul 3
folyó és hegyek s azok tetején erdítmények,
jelezve a Maros, Olt és Kis-Küküll vizeit, a pricskei és gyimesi határerdítményeket a pajzs jobb
oldalán, veres mezben félhold, közepébl kinyúló
ketts kereszttel, alul pedig négy halmon fenyves
a címer középrészén aranyos mezben Mária, ölé- Merüly.
ben a gyermek Jézussal, és felül a pajzs tetején
Csikborzsova, kisközség Csík vármegye felkorona. 1861-ben még megvolt az eredeti függ csíki járásában, (i9io) 636 magyar lakossal u. p.
pecsétes okmány a somlyói levéltárban; azóta és u. t. Szép víz.
htlen kezek eltulajdonították.
Csíkcsekefalva, kisk. Csík vm. kászonalcsíki
Irodnlom. Orbán Balázs, A Székelyföld leírása ü. köt., 1869
j.-ban, (1910) 1267 magyar lak.; u.p. és u. t. CsíkKozma Ferenc, A Székelyföld közgazdasági és közmveldési
szentmárton.
állapota, Budapest 1870 Józsa Sándor, C. vármegye földCsikcsicsó, kisk. Csík vm. felcsíki j.-ban, (1910)
rajza, Qyergyólitró 1886 A marosvásárhelyi keresk. és iparkamara jelentései Herbich Ferenc, A Székelyföld földtani 2210 magyar lak., körjegyzség és anyakönyvi
leirása, Budapest 1873 u. az, ÉK.-i Erdély földtani viszonyai,
hivatal u. p. Csíkszereda, u. t. Madófalva. Hatá(M. k. földtani intézet évkönyve, Budapest 1871) A Székely
rában a Hargitahegy magas oldalán több kónközmveldési egylet évkönyvei.
Csík (állat), 1. Csík-félék.
gödör van, melyek gyógyhatásúkkal évrl-évre
mind nagyobb számú vendéget vonzanak a harCsika, hegység, 1. Akrokeraunia.
gitai fürdhöz.
Csikaró galóca, 1. Szörgomba.
Csikasz a. m. sovány, szikár Aranynál «Nagy
Csikcsomortán, kisk. Csík vm. felcsíki j.-ban,
csikasz vad ugrik fel».
(1910) 702 magyar lak. Egyike a régebben NegyedCsikasza vagy csikeszao (chickasaw), a csokta félmegye név alatt ismeretes Delne, Pálfalva,
ágból kivált harcias indiánus törzs, egykor Misz- Csobotfalva, Szentlélek, Mindszent és Ménaság
sziszippi, Alabama stb. ura ma az indiánus ter- községekbl állott testületnek, mely nevezetesen
ritóriumon alig 6000 lelket számlál. Egyébként a pricskei szorosnál teljesített nehéz szolgálakultúraképes nép, mely iskolákat és közjóléti tokért Báthory Kristóf fejedelemtl több haintézményeket tart fenn. Saját alkotmánya van. vast kapott adományul, melyeken újabban megNyelvük a csokta- muszkogi csoporthoz tartozik. osztoztak. U. p. és u. t. Várdotfalva.
Csikdáma (áiiat), így nevezik a réti csíkot (MisCsikaszát, a csíkhal vagy halesík (Cobitis L.)
fogása. Mióta a folyamok szabályozása s a nedves gurmcs fossilis L.) akkor, ha az természetes színéterületek lecsapolása folytán a rétségek az or- tl eltéren fehéres testszín. A réti csík rendes
szágban megfogytak, a C. hanyatlóban van. színe sötétbarna, feketésen foltozott hát, s naMai napság hazánk legnagyobb részében a csík- rancsszín has néha, az állat bizonyos beteges
fogás többnyire cigányok mestersége, kik a rétek állapotában brének festanyaga teljesen eltmocsaraiban vagy kiöntésekben leginkább tapo- nik, s ekkor az állat valóságos albinóvá válik s
gatással fogják a csíkokat. Igazi csíkászok (olyan ez a C. Ez a beteges állapot eltünhetik, s a dáma
halászemberek, kiknek ffoglalkozása, életkere- ismét természetes színét veheti fel.
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Csíkdánfalva

Csikdáníalva, kisk. Csík vm. felcsíki J.-ban,
2690 magyar lak. u. p. és u. t. Karczfalva.
Lakói agyagipart znek.
Csikdelne, kisk. Csík vm. felcsíki j.-ban, (1910)
692 magyar lak. u. p. és n. t. Szépvíz. Határában áll az ú. n. Szt. János templom, mi a hozzáfzött legenda mellett is arra mutat, hogy hajdan
Csicsó községgel tett kttlön egyházközséget.
Csikeszao, indiánus törzs, 1. Csikasza.
CsikíalTa, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai j.-ban, (1910) 678 magyar lak. u. p. és u. t.
Nyárádszereda.
Csík-félék (Acanthopsidae, áiiat), a nyilthólyagú csontos halak alrendjébe (Physostomi)
tartozó hal-család. Az ide tartozó halak teste
ángolnaszerüenmegnyúlt,nagyon apró pikkelyekkeff edett. Szemgödör alatti csontjukon, st egyeseknek kopoltyúfedjén is egy v. több tüske van
szájukat szívásra alkalmas ajkak és bajuszszálak
veszik körül rövid fels sörényúszójukban ninha van
csen csontos tüske úszóhólyagjukat
csontburok vészig körül. Egyesek iszapos álló\'izeket, mások tiszta folyóvizeket kedvelnek.
Rendesen valamennyien a fenéken, az iszapban v.
a kövek alatt húzzák meg magukat. Különböz
vizi állatokkal táplálkoznak. Körülbelül 80 faj
ismeretes, melyek az ó- és az újvilágban egyaránt megtalálhatók. Hazánkban és Európában
három faj él. 1. Béti csík (Misgumus fossilis
h), kifejlett állapotban 30 cm. hosszú színe hátán sötétbarna, feketés foltokkal, hasa piszkos
narancsszín, fekete pontokkal, oldalvonala mentén sárgás csíkkal szegélyezett barna sáv vonul
végig. Két fajtája van a csíkkirály (1. 0.) és a
c^ikdáma (1. 0.). Mocsaras, iszapos fenek vizeket
kedvel. Húsa lágy, iszapíz
eszik. 2. Kövi csík
(Nemachilm harhatulus L.), színe hátán sötétzöld, oldalai sárgásak, hasa világossztirke fejét,
hátát és oldalait bíUTiás-fekete mustrázat tai'kltja fels állkapcsán 6 bajuszszála van. Európában, Dánia és Skandinávia kivételével, mindenütt elfordul. A réti csíktól eltéren a köves v.
homokosfenekú, sekélyebb és gyorsabb folyású
patakok vizét szereti ezért elssorban a hegyekben fordul el. Húsa finom, nagyon ízletes. 3.
(1910)
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1907 óta szerkeszti a Rovartani Lapokat. Állatfleg bogártani cikkei különféle, bel- és
külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Önálló
tani,

munkái Magyarország Bogárfaunája (I. köt.
1905—1908; IL köt. 1. füzet, 1909) Coleopterorum Catalogus, Pars 12, 13, 18, 32 (Berlin 19101911) A Magyar Birodalom Állatvilága, Mollusca (1906). Kutatásai és munkálkodása elisme:

;

;

réséül a zoológusok eddig mintegy 30 állatfajt

neveztek el tiszteletére.
Csíki hegycsoport, a Kárpátok erdélyi keleti
határláncolatának egyik csoportja Csík vmegyében az Olt forrásvidékétl DK.-i irányban egészen
a már Háromszék vármegyében lev Ojtozi-szorosig terjed el É.-on a Gyergj^ószentmiklós és Békás község közti nyereg választja el a gj'ergyói
hegységtl (1. 0.) fgerince egyfell a Maros és
Olt, másfell az Aranyos, Besztercze és Tatros, tehát a Szeret közt képezi a vízválasztót s fbb
csúcsai a Lóhavas (1611 m.), Czofronka (1600 m.),
az Egyeskö, a Fekete vagy Nag>'-Hagymás (1793
m., az egész csoport legmagasabb csúcsa), Vit;

;

;

havas(1593m.),majdaTekeröhegyhágón(1030m.)
túla Szellhegy (1409 m.), aKászon havas(1392m.),
a Répát (1200 m.) és a Nagy Sándor (1640 m.).
Ezen jól kifejldött fgerinc Ny .felé hirtelen ereszkedik le a Felcsík és Alcsík lapályára s különösen az Olt forrásai körül meredek, kopasz sziklafalakat és szaggatott tetket mutat. K. felé tetemes hegyágak csatlakoznak a fgerinchez, melyek
Moldvába is átcsapnak. Ezen mély völgyektl
szelt mellékágakban a Hosszúhavas (1555 m.).
Tarhavas (1662 m.), Bothavas (1314 m.) a jelentékenyebb emelkedések. Nyugat felé csak a Siposk (1571 m.) és Feketerez (1545 m.) tömege
torlódik a fgerinc elé s ezekbl a Maros és az
Olt veszi eredetét a hegység Ny. felé tartó vizei
mind ebbe sietnek, K. felé a Békás, a Tatros, a
Csobányos s az Uz patak a fbb vízerek. Nevezetes
a C.-ban a 979 m. magasságban fekv Gjrükostó,
;

melyl837.földc8uszamlás a&almával keletkezett.
A C.-ban a kristályos palákon és gneiszen kívül
a mészk lépjél nagy kiterjedésben s ez alkotja
a legmagasabb és legszebb hegyeket ezek közül
a Gyükostó mögötti Egyeskö válik ki szép gúla
Vágó csík (Góbitis taenia L.), alapszíne sái-gás- alakjával. A C. belsejében kevés község van a
szürke v. narancssárgás, fekete pettyekkel dí- közlekedés a hegységen át több irányban folyik.
szítve; oldalvonala alatt egy nagyobb foltsor Legélénkebb a Csíkszeredáról a Tatros völgyébe
húzódik végig 6 bajuszszála nagyon rövid. Jel- s a Gyimesi-szorosba vezet országúton j^ható
lemz, hogy szeme alatt apró, villásan osztott, utak szelik még Csíkszentmártonból az uzi szofölmereszthet tüskéje van. 8—12 cm. hosszú. rosba, Csíkkozmásról Kézdivásárhelyxe.
Irodalom. Horbich Ferenc A Székelyföld földtani leírása.
Hazánkban ingoványos helyeken gyakori. Elterjedési köre Európában É. felé a tengei-partokig, Budapest 1873 ;a. az Éjszakkeleti Erdély földtani viszonyai.
(M. kir. földtani intézet évkönyve. Budapest 1871.)
Orbán
K. felé Oroszországig, Ny. felé Nagy-Britan- Balázs A Székelyföld leírása, n. köt. Pest 1869.
niáig ér.
Csíki hegyek, Pest-PiUs-SoIt-Kiskun vmegye
Csíki Emé, zoológus, szül. Zsily-Vajdej- Vul- pilisi alsó járásában, Budaörs és Budakeszi közt
kánon (Hunyad) 1875 okt. 22. Mikor 1897. a Ma- elterül hegyek 1. Budai hegység.
gyar Nemzeti Múzeum állattárához került aszCsíki nyelvjárás, 1. Székely nyelvjárások.
szisztensnek, a múzeumnak ajándékozta mintegy
Csikitó, indiánus nép, l. Chiquito.
16,000 darabból álló rovargyüjteményét. 1901-ben
Csíkjenfalva, nagyk. Csík vm. felcsíki j.-ban,
segédör és 1908. múzeumi
lett. 1908-ban részt (1910) 2235 magyar lak.
u. p. és u. t. Karczfalva.
vett Zichy Jen gr. harmadik ázsiai expedícióCsíkkirály (áiiat), a réti csík-nak (Misgumus
jában és Szibériából, Mongoliából és Kínából gaz- fossilis L.) kanári-sárga szín változata. A sárdag gyjteményt hozott a Nemzeti Múzeumnak. gaság az egész csíkra vagy csak a háti részére
(V. ö. Zichy Jen gr. harmadik ázsiai utazása, terjed ki. A sárgaság sajátszer betegségnek kön. köt. Állattani eredmények, Budapest 1901). vetkezménye.
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Csiklandás, egy különös érzés, mely csak bi- készítésére a rézhámor keletkezése azon régmúlt
zonyos börfelületeken s csakis bizonyos Inger- idkbe esik, amidn a rézbányászat C-n még vilósi módokra (csiklandozás) jelentkezik. A C. ér- rágzásnak örvendett, a szerszámpröly ellenben
zésének kiváltására alkalmas területek a hónalj, csak újabb idben rendeztetett be. 188é óta a réza mellkas két oldala, az elüls hasfal, a combok hámorban csak idegen mvektl beszerzett réz
belfelülete, a tenyér és a talp, a nyak elüls fe- dolgoztatik fel és pedig csak félgyártmány rézlülete, a nemi szervek, nknél az emlk stb. Ha- mvesek számára. 1888 óta hengerelt rézáruk
sonló érzések válthatók ki az ajkak pírjának, is készíttetnek, a rézlemezek hengerelése azonban
az orr nyálkahártyájának, a garat, szájpadlás, Resiczán történik. Az ólom- és rézércbányászat
valamint a küls hallójárat izgatására; ezek újabban nagyon csökkent. Van továbbá arzénazonban némileg különböznek az elbb említett kovandbányája.
helyek csiklandozására bekövetkez érzésektl,
Csiklófalu (azeltt: Román-Csiklova), nagyk.
és mkább a viszketés érzésére emlékeztetnek. Krassó-Szörény vm. oraviczai j.-ban, (1910) 3201
A csiklandozás érzésének létrejöttét ma sem tud- oláh lak. u. p. és u. t. Oravicza.
juk kielégíten magyarázni valószín, hogy a
Csíkmadaras, kisk. Csík vm felcsíki j.-ban,
br mélyebb rétegeiben, illetleg az alatta fekv (1910) 2255 magyar lak., postaügynökség u. t.
fasciákban lév idegvégzdések szakadozott in- Karczfalva. Lakói agyagipart znek.
gerlése váltja ki. Érzelmi jellege rendkívül kiCsíkmadéfalva, község, 1. Madéfalva.
fejezett sokban hasonlít a kéjérzéshez, s vonatCsíkménaság, nagyk. Csík vm. kászonalcsíki
kozásban is van vele. A C.-ban van valami elvi- j.-ban, (1910) 2159 magyar lak., templomában régi
selhetetlen, ami véd reflexek igénybevételét falfestmények vannak; u. p. Csíkszentgyörgy, u.
eredményezi, mindazonáltal a mérsékelt C. a kel- t. Csíkszentmárton. V. ö. Huszka J., A C.-i apátlemes érzésekhez sorolható, nevetéssel jár együtt, ság freskoképei (Areh. Ért. 1890).
8 legfeljebb a csiklandozott terület szomszédsáCsikmindszent, kisk. Csík vm. felcsíki j.-ban,
gában lév izmok összehúzódását eredményezi (1910) 1188 magyar lak., postaügynökség. A hozzátúlers, vagy hosszantartó C. már rendkívül kel- tartozó hosszúaszói telepen gazdag forrás bugyog
lemetlen, s viliaros izomakciókra, a test összes fel, mely a legtisztább, szénsavban s lítiumban
izmainak görcsére vezet. A C. létrejöttében két- gazdag égvényes savanyúvizet adja. U. p. és u.
ségtelenül sok szerep jut az idegrendszer han- t. Csíkszereda.
goltságának általában, mennél ingerlékenyebb
Csikó. Kedvelt Árpádkori magyar személynév,
az idegrendszer, annál könnyebb a C.-t elidézni. mely nemcsak férfiak, hanem nk neveként is
és gyermekek is éppen azért csiklandósab- elfordul.
Csikó, az egypatások ivadékának a neve mindbak, mert idegrendszerük igen labilis. Hogy pszichikai momentumok is mennyire szerepelnek, addig, míg C.-fogaikat elvesztvén, ezek helyébe
mutatja, hogy senki magát csiklandozni nem kinnek az állandó lófogak, ami a lónál 4:%, ill.
tudja, ellenben másokkal szemben majdnem min- 5 éves korban történik meg. A lóversenysportban
den ember csiklandós ebben ismét nemi vonat- a két éven aluli fiatal ló neve (1. Yearling). Nemük
kozások jutnak érvényre. Sokan a csiklandozás- szerint kanca és mén-C.-kat ismerünk. Csíkozás
a. m. elles.
sal azonos érzésnek veszik a viszketés érzését
Csikó, csillagkép az ég északi félgömbjén, 16
ez azonban egészen más természet. L. Viszszabad szemmel látható csillaggal. Lat. Equuleus.
ketés.
Csikóbénaság, 1. Bénaság.
Csiklény, kisk. Krassó- Szörény vm.karánsebesi
Csikóbr, 1. Br.
j.-ban, (1911) 213 oláh lak., u. p. és u. t. Karánsebes.
Csikófark (növ.), 1. Ephedra.
Csikló(lat. clitoris),a
nemi szerveinek egyik
Csikóíog, a fiatal ló (csikó) váltófoga v. tejfoga
része olyan, mint a hímvessz a férfiban. A medencecsont ülcsontí részén ered jobb és bal szár- (dens deciduus) száma 24, a méncsikóban 28
ral, a vége a szeméremhasadékban a br alatt közülök 12 metszfog (6 alul és 6 felül) és 12 zápfekszik. A végén egy gombalakú duzzanattal fog (mindkét oldalon alul is 3, felül is 3), végül
sznik meg (C.-makk) s ezt félholdalakú br- mén- V. csödörcsikóban a metsz- és zápfogak
red veszi körül (fltyma). A C. belsejét barlan- között mindkét oldalon felül és alul egy-egy szemgos órszövet tölti meg, ezt kívül rostos fehér tok V. agyarfog található. A C.-ak kisebbek, fehérebveszi körül. Hossza körülbelül 2 cm., vastagsága bek, kevésbbé mélyen ülnek a fogmederben, a
3—5 milliméter; duzzadt állapotban ezen mé- metszfogak nyakaltak. A C.-ak közül a metszretek 3— 5-szörösre gyarapodhatnak. Déli népek- fogak V2— V4 éves korig fejlödnek ki, kiváltásuk
nél, mint némely afrikai népnél, petyhüdt állapot- az állandó metszfogak által 2^/^—6 éves korig
ban is nagy legnagyobb pl. Abesszlniában. Mint- történik.
Csikóhal vagy csikca (áiiat, Hippocampus),
hogy a C. olyan, mint a hímvessz, egyes nk duzzadt állapotban hímvessz módjára használhat- a bojtkopoltyus halak (Lophobrancliíi) alrendják. A görögök az ilyen nket -rptpaaeí-nek, a jébe, a tühal-félék (Syngnathidae) családjába tarrómaiak fridrices-nek, az ilyen nk nemi közösü- tozó halnem, oldalt összenyomott törzzsel, alá
hajló, pörgén csavart farkkal. Brének pikkelyein
lését amor lesbicics-nak nevezték.
Csiklóbánya, nagyk. Krassó-Szörény vmegye többé-kevésbbé kiemelked tüskék ós dudorok
oraviczai j.-ban,íi9io) 1997 oláh és német lak., sör- vannak. Feje a lóéhoz hasonUt s innen nyerte
gyár u. p. és u. t. Oravicza. Az osztrák-magyar nevét is. Kopoltyui bojtformák. Hasuszói hiányállamvasut-társaságnak itt réz- és vashámora zanak. A hím a petéket magával hordja a farka
van, az elbbi rézárúk, az utóbbi sáncszerszámok tövén lév zacskóban. Mintegy 20 faja ismére;
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melyek majdnem valamennyien a forróövi család kihaltával Pomázi Chyko János a vidék
tengerek lakói. Egyik közönséges faja az európai nagy részét erszakkal elfoglalta s a ma C.-nak
C. (H. antiquorumhewh), mely az Európa körüli nevezett hegyen vái-at építtetett. A merészen kitengerekben tenyészik. Szine barna, kékesfehér emelked kúpon, mely az egész hegyvidéken s a
foltokkal: 10—18 cm. hosszú. Apró állatokkal Dunamenti lapályon uralkodik, ma is tanúskodnak még némi khányások és mély árkok e vár
táplálkozik.
Csikoj^SzelengameUékfolyójaTranszbajkália ^ykori fennállásáról. A hegykúp alatt, tetemes
orosz-szibériai provinciában. A Jablonovoj-hegy- m^asságban kis tó terül el.
Csiköversenyek, így nevezték régebben azoség É.-i lejtjén ered, 78 km. hosszúságban mongolországi határfolyó ; 520 km. folyás után Xovo- kat a futásokat, amelyekben két éven aluli lovak
is részt vének. Ma a versenyszabályok az egy
szelengiszk fölött ömlik a Szelén gába.
éveseket minden versenybl kizárják. Csikódí)
Csikókeh. 1. Mirigykor.
Csikókenyér (Jiippomanes) v. csikóméreg, a volt a neve 1890-ig a budapesti Szent Lászlócsikóembriót körülfogó álmagzatvlzben található díjnak, az szi meeting nagy kétévi versebarnászöld, hosszúkás, lapos képlet, meljTl az a nyének.
Csikózabla (német Trense), az ujonclovak kinépies balhit van elterjedve, hogy az embrió táplálására szolgál. A C. az irhahártya és húgytömló képzésére alkalmazzák. Nem olyan erszakos,
(allantoisehorion) lefzódött betüremkedéseiból miut a feszítzabla. Részei a csikófék, melyet a
jön létre, ezéri kezdetben nyélen, kocsány on van, ló fejére tesznek, a pofaszíjak s maga a zabla,
késbb pedig, ha a kocsánya elszakadt, az'-álmag- melyet a ló szájába alkalmaznak. A C. ónozott
zaívizben úszkáL Semmi különösebb jelentsége vasból készül, a közepén hajlítható rúddal (a fenincs.
szítzabla nidja nem hajlítható). A zabla két véCsikókert. Oly községekben, melyekben a gaz- gén karikák vannak, amelyekbe a pofaszíjakat
dák lótenyésztéssel foglalkoznak s a csikóknak és a kantárszárak végét belecsatolják.
szabad legeljük nincs, valamint középbirtokoCsíkozás franc, hachure, nénL SchraffieningJ,
soknak is szükséges C.-et készíteni. Egy kat. hold rajzon az árnyékolásnak szabályos vonalkákkaí
kertre 20—25 csikó juthat. Legyen benne árnyé- való ábrázolása. Térképeken és terepterveken a
kos hely, félszer, ahová a csikók ess idóben me- földfeltüet egyenetlenségeit rétegvonalakkal (nénekülhetnek, lehetig kútvályuval. A földmlve- met. Schichten-Linien),v. rét^vonalakkal és C.-eal
lési miniszter a kisgazdákat a C. létesítésében
pénzzel is segíti.
Csikók korpabetegsége, 1. Angolbetegség.
Csikóméreg, 1. Csikókenyér.
Csikorka (növ.), 1. Graiiola.
Csikós a. m. lópásztor, a legsibb magj'ar életfoglalkozás tipikus képviselje, mely különösen együtt V. csakis C.-sal teszik szemlélhetövé (L az
az Alföldön maradt fenn, de ma már ott is ki- ábrát). Díszítéseknek ós címereknek egyszín ábveszfélben van. Van
v. számadó C. és C- rázolásakor is különbözen elhelyezett, de egyenl
vastag vonalkákkaí meg pontokkal szokták a fbojtár V. C.-legény.
Csikós alma, 1. Almafa.
sztneket jelezni így a vörös fü^leges, a kék
Csikósgorond, Gálhoz tartozó puszta Ber^ vízszintes, a zöW rézsútosan balról jobbra felfelé,
vm. tiszaháti j.-ban, (i9oo) 325 lak., u, p. Gát, u. a bíbor pedig szintén rézsútosan jobbról balra felt. Beregszász.
felé irányuló, a fekete egjTnást keresztez vízszinCsikoshátú búzalégy fáuat), 1. Chlorops.
tes és fü^leges csíkokkal, a sárga arany pedig
Csikos-Sessia jBe7a. horvátfestö, szül.Eszéken sok apró ponttál jelöltetik meg, míg a fehér (ezüsti
1864 jan. 27. Bécsben és Münchenben végezte
szín részekre jelzést nem alkalmaznak.
vészeti tanulmányait s elször Budapesten állíG. (szeplzés). A szerszámfa C.-a vagy szeptotta ki 1896. Oirce cím képét, amelyet a ma- lzése abból áll, hogy az erre kiválasztott fa kérgyar állam megvett a Szépmvészeti Múzeum gét baltával, szálúval v. késsel vagy csavarvoszámára s melyre nagy millennáris érmet kapott. nalban a fa törzse körül futó csíkokban, v. pedig
Olaszországi tanulmányútja után Zágrábban te- egyenletesen elosztott foltok (szeplk) alakjában
lepedett le s most is ott mködik, mint a mvé- eltávolítják, oly célból, hogy a fa gyorsabban
szeti iskola tanára. Történelmi és mitológiai száradjon, de mindamellett a megrepedezéstl
tárgyú képei nagyobbára zágrábi és szóflai kép- megóvassék. Fontos eljárás ez a kocsigyártásban
gyjteményekbe jutottak.
használt szerkezeti fáknál.
Csikóstöttös, kisk. Baranya vm. hegyháti
Csikpálíalva, kisk. Csík vm. felcsíki j.-ban,
j.-ban, (1910) 1511 magyar és német lak., vasúti (1910) 650 magyar lak., u. p. Várdotfalva, u. t.
megállóhely, u. p. Kaposszekcs, u. t. Mágocs.
Csíkszereda.
C^ikótelep, a katonaság számára vásárolt kisCsikrákos, kisk. Csík vm. felcsíki j.-ban, (1910*
korú lovak felnevelésére rendelt állami lótelepek. 1601 magyar lak., postahivatal, u. t. Madéfalva.
L. még yfénes.
Érdekes csúcsíves temploma van.
Csikóvár, 556 m. magas hegy a Pilis hegycsoCsiksomlyó, 1. Várdotfalva.
portjában, Pest-Pilis-Solt- Kistam vm. pilisi fels
Csikszentdomokos, nagyk. Csík vm. felcsíkí
járásában, Pomáz határában; a XV. sz.ban élt j.-ban, (1910) 5390 magyar lak., posta- és táviróChyko (Csikó) nemzetségtl vette nevét. A Szt.- hivatal. Lakói agyagipart fiznék. 0. határában
Endre, Pomáz és Kaláz vidékén birtokos Kalázy- ölték meg Báthory Andrást.
tee,
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Csikszentgyörgy, nagyk. Csík vm. kászonCsikvári ( Wührl)Jákó, író, m. kir. államvasúti
ffelügyel, szül. Borosjenön 1847 júl. 26-án. Irt
(1910) 2090 magyar lak., postahivatal, u. t. Csikszentmárton.
cikkeket, beszélyeket, ismeretterjeszt közleméCsíkszentimre, nagyk. Csík vm. kászonalesíki nyeket különféle lapokba. Munkái A végrendej.-ban, (1910) 1699 magyar lak, vasúti megálló- let (elbeszélés, Székesfehérvár 1867)
Kalászok
hely, u. p. Csíkszentkirály p. u., u. t. Csíkszent- az élet mezejérl (Pest 1870) Vasúti könyvvitel
alcsíki j.-ban,

:

;

;

(Budapest 1874) Akik célt tévesztették (tárcacikCsíkszentkirály, nagyk. Csík vm. kászonal- kek és beszélyek, u. 0. 1876)
világforgalom
csíki j.-ban, (1910) 1669 magyar lak, posta- és eszközei (u. 0. 1877)
Téli estékre (u." 0. 1878)
táviróhivatal, vasúti állomás. Innen vette erede- Magyar vasúti lexikon (u. 0. 1879)
közleketét a gr. Andrássy -család.
dési eszközök (u. 0. 1881—83) Vasúti számvitel
Csíkszentlélek, kisk. Csík vm. felcslki j.-ban, (u. 0. 1887). Alapította és szerkesztette a Magyar
(1910) 692 magyar lak. Határában van az ú. n.
Közlekedésügy cím havi folyóiratot, a Magyar
VeVeskép, egy kezdetleges építés koszlop, mely- Tisztvisel c. hetilapot.
rl a hagyomány azt tartja, hogy az 1694 SánCsíkverebes, kisk. Csík vm. kászonalcsíki
tus Benedek királybíró vezetése alatt megvert j.-ban, (1910) 386 magyar lak., vasúti állomás, u.
tatárokon aratott gyzelem emlékéül állították. p. és u. t. Tusnád.
U. p. és u. t. Csíkszereda.
Csiky, 1. Gergely (csik-somlyói) , drámaíró és
Csíkszentmárton, kisk. Csík vm. kászonal- mfordító, szül. Pankotán, Arad vm., 1842 dec 8.,
csíki j.-ban, (1910) 1015 magyar lak., a járási megh. Budapesten 1891 nov. 19. Már mintáz aradi
szolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyv, gimnázium növendéke feltnt költi tehetségével;
csendörrs székhelye. Van ezenkívül posta- és francia és angol novellafordításait. 1858-tól pedig
táviróhivatala és telefonállomása.
verseit is közölték a lapok. Szüli óhajtására
Csíkszentmihály, nagyk. Csík vm. felcsíki 1859. lépett a temesvári kat. papnevelbe két év
j.-ban, (1910) 2540 magyar lak., vasúti állomás, múlva a pesti központi szemináriumba került,
táviróhivatal, postatigynökség, u. t. Szépvíz.
ahol teol. tanulmányai mellett a drámai költészet
Csíkszentmiklós, kisk. Csíkvm.felcsíkij.-ban, terén is tett kísérleteket. Pappá szentelték 1865.
Ezután 3 évig a bécsi Augustinaeumban tanult,
(1910) 1100 magyar lak., u. p. és u. t. Szépvíz.
Csíkszentsimon, kisk. Csík vm. kászonalcsíki hol 1868 végén teol. doktorrá avatták. Egy évig
j.-ban, (1910) 1493 magyar lak., vasúti állomás, káplánkodott Tornyán 1869. Ez év végén gimn.
posta- és táviróhivatal.
tanár lett Temesváron, 1870 közepén pedig papCsíkszenttamás, nagyk. Csík vm. felcsíki nevelö-intézeti tanár s ez állásban mködött 8
j.-ban, (1910) 2775 magyar lak., u. p. és u. t. Karcz- évig. Ezalatt szerkesztette az Egyházi Közlönyt
falva. Lakói agyagipart znek.
s írta Egyházi jogtan-ht. Mködése mint a háCsíkszereda, rend. tan. város Csík vmegyó- zasság egyházi jogvédjének a szentszéknél
ben, (1910) 3368 magyar lak.; Csík vármegye tör- alkalmat nyújtott neki a válópörökbl sok családi
vényhatóságának, az adó- és kir. tanfeltigyel- bajt és sokféle embert megismerni ennek, saját
ségnek, kii', törvényszék és ügyészségnek, telek- vallomása szerint, késbb mint drámaíró nagy
könyvi hatóságnak, államépítészeti hivatalnak, hasznát látta. Országos hírre akkor emelkedett,
állami állatorvosnak székhelye; van itt járásbíró- amikor 1875. Jóslat c. ó-görög tárgyú, romantiság, közjegyzség, pénzügyrbiztosi állomás, adó- kus szeUemü vígjátékával az Akadémia Telekihivatal, csendrszakaszparancsnokság, 2 takarék- díját elnyerte; 1877. Janus e. szomorujátéka újra
pénztár, hitelszövetkezet, polgári leányiskola, Teleki-dijat nyert. Ezután egyre-másra aratta az
gazdasági szakiskola, felsbb népiskola, óvoda, akadémiai koszorúkat és a színpadi sikereket.
közkórház, szövipari tanmhely sörgyár, többmágusz c. 1 felv. tragédiája 1877. került színre.
féle egyesület, vasúti állomás, posta és táviróhi- A következ évben Az ellenállhatatlan c. vígjávatal, telefonállomás. C. 1558. már mint város téka a 400 aranyas Karácsonyi- jutalmat nyerte,
említtetik. Várának építési idejét Szt. László ko- 1879. pedig a Bizalmatlan c. 4 felv. vígjátéka
rára teszik, de az akkori vár valószínleg a gaz- 100 aranyat nyert. Sikereiért a Kisfaludy-társadasági iskola telkén állott. A mostani Mikóvárat ság 1879. rendes tagjává, késbb másodtitkárává
Mikó Ferenc 1621. építette, 1661. azonban a törö- s ugyanazon évben az Akadémia is lev. tagjai
kök lerombolták s romjaiból csak 1714. építette sorába választotta.
fel gróf Steínwille István tábornok mai alakjáC. eddigi darabjaiban, melyek gyöngéik mellett
ban. III. Károly alatt az els határon ezred tiszti- izmos költi tehetséget mutattak, a romantikus
kara lakott benne. Azóta részint laktanyául, ré- irány híve volt, idközben a fvárosba kerülvén
szint megyeházul szolgált s most ismét honvéd- s 1879, Parisban is tanulmányozván a színházaségi laktanya. C. határa csak 83 ha., amit maga kat, arra a meggyzdésre jutott, hogy a modem
a város foglal el. V. ö. Orbán Balázs, A Székely- színpad a szerzktl több életszerséget követel
föld leírása (Pest 1869. II. k. 23—34.).
s pályája további folyamán ennek az elvnek hóCsíktaplocza, nagyk. Csík vm. felcsíki járá- dolt és csakugyan páratlan népszerségre tett
sában, (1910) 1745 magyar lakossal, u. p. és u. t. szert. Már 1878 végén a fvárosba költözött
Csíkszereda.
püspöki engedéllyel s itt a színi iskolának lett
Csikvánd, nagyk. Gyr vm. sokoróaljai j.-ban, tanára és a Nemzeti Színház drámabiráló bizott(1910) 980 magyar lak., postahivatal, telefonálloságának tagja, eecyúttal irodalmi törekvéseinek
más. V. ö. Ráth Károly, C. története (Gyri Közi. élt. Püspöke késbb nem látta összeférhetnekC.
1862, 53—55. sz.)
profán mködésót papi állásával s visszaszólította
király.

;

A

;

;

;

A

;

;

b

;

;

A

;

;;

—

Cslky

95

—

Csiky

A

^yház szolgálatába. C. nagy lelki küzdelmek dala népszer lett,
kosár c. (Endrödí Sándor
után 1880. kilépett az egyházi rendbl, 1881. pe- költem.) a Svárdström Valborg-féle pályázaton
az

digmegismerkedvén Bakody Amandával (Bakody (1910) pályadíjat nyert. Farkas Ö. tanaiból kiTivadar orvostanár leányával), áttért az ev. val- indulva, a modem énekhangképzéssel s a fejlesztéssel foglalkozik; 1908. a Nemz. Zenede, 1911.
lásra s még ez évben megnósiílt.
Parisból visszatérte után irta els nagyhatású az Orsz. Szinm v. Akadémia énektanára. Tanítdrámáját, a Proletárok-at (elször a Nemzeti ványa volt neje is Szentmárt onyüoxika énekesn.
Színházban 1880 jan. 23. 1885-ben a Karácsonji3. C. Eálmdn (alsó-csemátoni), id., író
jogdíjból 200 arany utólagos jutalmat nyert). Ezt tudós, szül. Kenderesen 1843 febr. 5., megh. Budakövették többi társadalmi darabjai, melyek némi pesten 1905 márc. 13. 1870-ben a budapesti ref.
tiUzásaik mellett is a realizmus ers éreztetésé- fgimnáziimi tanára, 1884. a budapesti megyevel és a társadalmi bajok élesszemú meglátásá- temen a közigazgatási és magánjog ny. r. tanára
val szokatlan hatást tettek. E darabok Muknyi lett. Egyetemi magántanár s idközben egy cik(vlgj. 4c. felv., 1880) Cifra nyomorúság (szinmú luson át országgylési kép\iseló is volt. 19034 felv., 1881) A kaviár (bohózat 3 felv., 1882); ban az udvari tanácsosi címet kapta. Hosszabb
A Stomfay család (szinm 3 felv., 1883) Bozii ideig volt munkatársa a Pesti Naplónak, a KoMárta (3 felv., 1883) Cecil házassága (3 felv., runknak és a Nemzeti Hírlapnak, 1870. a német1883) ;A^öra (dráma 4 felv., 1887); Buborékok firancia harctérre ment és onnan a Pesti Napló(víffj. 3 felv., 1884)
A sötét pont (dráma 5 felv., nak és Pester Lloydnak küldött tudósításokat.
Nagyobb mvei A magyar alkotmánytanés jogi
1885) Spartacus (trag., 1886 Teleki-díj 100 ar.)
Petneházy (tört. szinm, 1886); Királyfogás ismeretek kézikönyve Budapest 1879);
liazai
(operetté 3 felv., zenéje Konti Józseftl, 1886; A alkotmány és jogismeret alapvoiúüai (u. o.
Fülöp (vlgj 3 felv., 1887) A vasember (dráma 1881); A magyar állam közigazgatási jogain, o.
3 felv., 1886. Teleky-díj, 1888): Divatkép (szin- 1888—89) A magyar közigazgatási jog kézim, 1888) A nagyratermett (vlgj. 3 felv., 1890) könyve (2. kiad,). Sokat fordított latinból és fran:
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atyafiak (szinm 4 felv., 1891) Örök törvény ciából kiválóbb fordításai Chateaubriand, Atala
Összesen 35 eredeti színmüvet Irt és 39-et (1876) Boissier Gaston, Cicero és barátai (1876)
fordított (pályadíjul 2000 aranyat nyert). Az Thierry Amadé. A római birodalom képe Bóma
utóbbi években némileg hanyatlott, mert a gyors alapításától kezdve a nyugati császársáff veséig
termelés mintegy szerepírásra csábította; de (1881) Tacitus (1903, 2 k.). A Corpus Juris Hunnagymama (1891) ismét teljes erejében mutatta. garíciba fordította Mária Terézia, E. Lipót és L
C. mint elbeszél is korának jobb eri közé tar- Ferenc királyok törvényeit. Tle való Werbczy
tozott: regénj-ei: Arnold (1888); Az Atlasz- Tripartitumának fordítása (Bpest 1894) is.
család (1889): Az atyafiak (1891); Sisyphus
4. C. Kálmán (alsó-csernatoni), ifj., jogtudós,
mmxkája (1892). Kiváló mfordításai Sophokles elbbinek fia, szül. Budapesten 1881 jún. 21. Tatragédiái (1880) és Plautus vígjátékai (4 köt., nult Budapesten, Berlinben és Heidelbergben.
1883 ez utóbbit az Akadémia 200 aranj'as Kará- Elbb a budapesti klr. kincstári jogügyi igazgatócsonyi-díjjal jutalmazta 1883); azonkívül sok ságnál fogalmazó, 1907 óta a sárospataki ref. jogfrancia és angol darabot fordított a színpad szá- akadémián tanár. Önálló müvei Jogi axiómák
mára. Irt továbbá számos irodalmi tanulmánj-t, (Budapest 1900) Az egyház jogi fogalma (Sáfosegy Dramaturgiát az orsz. zeneiskola használa- patak 1908) Közjogpolitikai és egyéb alkalmi
tára 1886. fordította Taine-tl Az angol iroda- cikkek (u. 0. 1908); Az egyház elmélete és jogi
lom történetét (5 köt. 1881—85), Villemain-töl lényege (Budapest 1909). Átdolgozva kiadta atyPindar szeUemét (1888), Ribbeck-töl A római köl- jának halála után ennek több mvét.
tészet történetét (1891). Szerkesztette Shake5. G. Lajos (alsó-cser nátoni), ref. teol. akad.
speare színmveinek díszkiadását (jegyzetekkel, tanár, C. 3. testvéröccse, szül. Kenderesen 1852
6 köt., 1886—91). Színdarabjainak els gyjte- aug. 5. Tanult Budapesten, Kecskeméten és Debménye már életében megjelent C. G. színmüvei reczenben 1873. Tisza Kálmán családjához ment
(1882-88, 18 köt). C. 1878-tól mintegy másfél nevelül. Két évet töltött e minségében, azután
évtizeden át úgy uralkodott a magyar színpadon, külföldre ment s Edinburghban másfél évet, Bámint eltte hosszú idn át Szigligeti s a ma^var zelben ugyanannjri idt töltött. 1878-ban Debreszinmirásnak irányt adott, föles a társadalmi czenben teológiai segédtanár, 188,1. pedig rendes
állapotok színpadi ábrázolására, jelentékeny sza- tanár lett. Azóta ott mködik. Éveken át szertírái és komi kai ervel, egészs^es realizmussal, kesztette a Debreczeni Protestáns Lapot.
Fbb
sok helyt költói lendülettel és a színi technika mvei A short account of the Hungárián Rebeható ismeretével.
formed Chureh (Edinburgh 1877);
skót sza2.
János, a régi magyar zene búvára, zene- badegyház ismertetése (Debreczen 1877) ; Imádszerz, szül. Kolozsvárott 1873 okt. 3. Zenei ta sáatan (u. o. 1886);
rokonság és sógorság
unlraányait is itt, Farkas Ödönnél végezte, majd fokainak számítása (Debreczen 1889, a házassági
a bud&pesti Orsz. Zeneakadémián 1898. fejezte jogról szóló 1894. XXXI. t.-c. alapján átdolgozva
be. Zenekritikus lett a Magyar Szó-, Magyar Budapesten 1901); Képek a börtönügy
történetéGéniusz- és (1905) a Budapesti Hírlapnál. Sajtó- bl (Budapest 1892); Égyházszertartástan (Debkész
régi magyar zene c. nagy gyjteménye, reczen 1892); Vallás és emberszeretet a fogháza följegyzett és részben szájhagyomány útján ügy szolgálatában (n. o. 1899); Felolvasások a
f enmaradt nemzeti zene thesaurusa (ének és stíl- kereskedelem történetébl (u. o.
1903); Gyakorszer zongorakiséret), jegyzetekkel. Számos saját lati bibliamagyarázat stb. (Pozsony 1905); Lelki;
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pásztorkodás{BébTecz6n 1907 és Bpest 1908) ön- kolatánál (Alaska tartomány) lev utolsó telepük
nevelés, angolból fordítva (Budapest 1898) Csa- már alig néhány száz lelket számlál.
Csilla. Újabb magyar nnév, mely legelbb
ládi nevelés (u. o. 1901). Németbl lefordította
Luthardt Apologétikai és a Kereszténység erkölcs- Vörösmarty színmveiben fordul el s ritkábban
tanáról való eladásait (u. o. 1888. és 1896). ugyan, de használatban lev keresztneveink közt
Azonkívül számos imakönyvet adott ki, s ö készí- is föltalálható. Vörösmarty egyéb neveivel(Hajna,
tette a KároU Gáspár-féle revideált biblia végén Illa, Tünde) együtt a C. is egy értelmes magyaf
lev 4 térképet tizenegy kötetben több elkel szónak (csillag, hajnal, illat, tündér) a megcsonkíegyházi író mveit adta ki. B Lexikon ref. teoló- tásából származik.
giai munkatársa.
Csilla (növ.), 1. Scilla.
6. G. Sándor, politikus, szül. Egerben 1795
Csilla-ecet, 1. Acetum.
febr. 28., megh. u. o. 1892 febr. 11. Káptalani
Csillag a. m. égitest. A köznyelvben a C. alatt
ügyész volt szülvárosában, 1848. képvisel, utóbb rendesen csak az álló C.-okat és bolygókat szomint nemzetr, majd mint honvédtiszt végighar- kás érteni, melyek a fölfegyverzetlen szem szácolta a szabadságharcot. Ezután 6 évi várfogságot mára nem mutatnak korongalakot.
C, a gör.
szenvedett; 1861, valamint 1865— 67-ig újból kat. egyház szertartási tárgya. Két félkör a közetagja lett a képviselháznak. Egyike volt ama pén összecsatolva, mely négy végével a diszkosz
mint engesztelhetetlen kurucok fölé helyezend. Aranyból vagy megaranyozott
heteknek, kik
tiltakoztak a kiegyezés és koronázás ellen s jün. fémbl kell készülnie. Rendeltetése az, hogy a
8-án ünnepélyesen Czinkotára vonultak. Makacs, kehelytakarók az áldozati kenyér részecskéit el
elvhü negyvennyolcas, állandó céltáblája volt az ne érhessék és össze ne zavarhassák. Jelenti a
akkori élclapoknak, egyik utolsó típusa a vérmes, napkeleti bölcseknek föltnt C.-ot, mely azokat
engesztelhetetlen, becsületes gondolkozású, de Betlehembe vezette. — C, mint címertani alakszklátókör bús magyarnak.
zat, szerencse és dicsség jelképe.
C, C.-alakú
7.
Viktor, jogtudós, szül. Marosvásárhelyt kitüntetési jelvény fémbl, selyembl, pamutból,
1839. Középiskolai tanulmányainak szülvárosá- szövetbl a tisztek és altisztek rendi-fokozatának
ban történt bevégzése után a bécsi egyetemen a kitüntetésére. L. még Katonai jelvények.
C,
jogi tanulmányokat befejezve, 1865. Aradon ügy- határozott szél fehér folt az állat sötétebb szín
véd lett, 1867. a kolozsvári jogakadémián a h- homlokának közepén.
bérjog és egyházjog tanításával bízatott meg.
Csillag, 1. Cfyula (etre-karcsai), jogtanár, szül.
1872-ben a kolozsvári egyetemen rendes tanár Kecskeméten 1851 aug. 6. 1872 óta a M. földlett. 1884— 85-ig az egyetem rektora volt. 1899-ben hitelintézet ügyésze. 1876-ban egyetemi magánnyugalomba vonult. Tanári érdemei elismeréséül tanár lett a telekkönyvi jogból, 1883. címzetes
az udvari tanácsosi címet kapta.
egyetemi rendkívüli tanár. Munkái A régi maCsíkzsögöd, község, 1. Zsögöd.
gyaralkotmány és az 1848-i és 1867-iki évek köz;

;

;

—

—

—

—
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Csili, öböl,

1.

Pecsili.

jogi alkotásai (Pest 1871) Az 1869— 72. országgylésrl (Július álnéven, u. 0. 1873). Több értekezése különböz jogi szaklapokban jelent meg.
2. G. István, plakettmvósz, szül. Budapesten
1881., u. 0. kezdte meg mvészeti tanulmányait,
amelyeket aztán Németországban fejezett be.
Plakett- és éremmvészettel 1896. kezdett foglalkozni, e fajta mvei közül ismertebbek a Tóth
Béla, Lóczy Lajos, Goldzieher Vilmos stb. arcképével ellátott plakettjei. V. ö. Siklóssy, A modem magyar éremmvészet és mveli (Buda;

Csilizköz, a Csallóköz egy része, azon lapályos
folyamköz, mely a Pozsony vármegyében
körül elterül mocsarakból kifolyó s a gyrvárme-

Bs

gyei Szgyével szemben a Dunába szakadó Csiliz
patak és maga az Öreg-Duna közt elterül; hossza
20, szélessége 5—8 km. részben mocsaras. Felerészben Pozsony, felerészben Gyr vármegyéhez
;

tartozik.

Csiliznyárad (azeltt: Nyarad), kisk. Gyr
tószigetesilizközi j.-ban^ (i9io) 656 magyar
lak. u. p. Medve, u. t. Csilizradvány.
Csilizpatas (azeltt Patás), kisk. Gyr vm.
tószigetesilizközi j.-ban, (1910) 702 magyar lak.
postaügynökség, u. t. Csilizradvány.
Csilizradvány, kisk. Gyr vm. tószigetesilizközi j.-ban, (1910) 979 magyar lak. postahivatal,
távbeszél.
Csilka (Chilka), tó, illetleg laguna a Bengáliaiöböl Ny.-i partján, a különböz évszakok szerint
mintegy 900—1200 km^ területtel és 1— 2V2 m.
mélységgel. A tenger fell 300 m. széles bejárata
van. Magas vízálláskor édes, alacsony vízálláskor sós a vize.

vm.

;

:

;

Csukat

(chilcat) v. üinkit, indiánus törzs,
Észak-Amerika ÉNy.-i partjain, ahol a haida,

jakutat stb. rokon törzsekkel fleg vadászatból
és halászatból élnek. Mvészi érzékkel bíró fa^
ragok. Samánszer vallásuk mitológiája igen
gazdag. V. ö. Krause, Die Tlinkit-Indianer (Jena
1885). Pusztulóban vannak. A Réz-folyó- tor-

pest 1910).
3. C. Róza, magyar születés énekesn, ki a
40-es évek végén a magyar Nemzeti Színházban
kezdte pályáját mint kardalosn s késbb a bécsi
udvari operaház tagja lett, hol az 50-es övek végétl a 60-as s részben még a 70-es éveken át is nagy
sikerrel mködött s kiváló hímévre tett szert.
Ritka tömör s terjedelmes alt alapú mezzo-szoprán

hangja

volt.

Mint

már

hírneves

énekesn a

vi-

lághír Hermann bvész neje lett. Külföldön s a
magyar Nemzeti Színházban is több ízben nagy
sikerrel vendégszerepelt. Idsebb korában, mikor

már hangja

is

hanyatlott, énektanári állást nyert

a bécsi konzervatóriumnál megh. 1885.
4. G. Teréz, a Nemzeti Színház tagja. szül. 1863
augusztus 15. Adonyban (Fehér vm.). 1881-ben
szerzdtették a Nemzeti Színházhoz a naiva szerepkörre, amelyen rendkívüli sikerei voltak (fkép Moliére, Pailleron, Sardou, Csiky darabjaiban). Három évig a Vigszinháznál mködött, az;

:
,

;
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tán visszatért a Nemzeti Színházhoz, ahol ez id- zik. Azért az állócsillagok helyét a precesszió és
szerint fiatalabb anyákat, koniikai alakokat és nutáció levonásával valamely határozott idfinom (lámákat játszik. 1901 óta tanárn az Orsz. pontra (epocha), pl. valamely év kezdetére nézve
szokás megadni. Az így definiált helyet nevezik
Színmvészeti Akadémián.
Csillagállatok (áiiat), a tengeri csillagok (Aste- közép C-nek, meljTiél számításba keU venni a
saját mozgást is.
roidea) neve. L. Tengeri csillagok.
Csillagászati jegyek, az égitestek, konstellá:
CsUiagalmafa (nv.), 1. Chrysophyllum.
Csillagánizs (növ.), a Dél-Kinában otthonos ciók s egyéb csülagászati tünemények jelölésére
Illicium verum (Magnoliaceae) ne\^ fának csilla- szolgálnak. Legközönségesebbek a naprendszer
gos, csoportos termése, melyet eleinte csak orvo- tagjainak jegyei, melyek a naptárakban a hét
silag használtak, most azonban nagy mennyiség- napjainak jelölésére is szolgálnak ezek a Nap
(vasárnap). Hold
(hétf), Merkúr $ (szerda),
ben alkalmazzák a likörgyártásban (Anisette do
Venus 9 (péntek), $ Föld, Mars <? (kedd), Jupiter
Bordeaux) és az éterikns olajának elállítására
Hollandiában a tea és a «sorbet» készítéséhez 2f (csütörtök), Satumus 1) (szombat), Uranus §
használják. Ez árú világpiaca Hongkong. A C. Neptun f. A kis bolygókat körbeírt számmal
igen kellemes, aromatikus, az ánizsra emlékez- jelezik (pl. Doris 4|). Régi C. az állatkör csillagképeinek jegyei kos T, bika ^, ikrek O. rák 55,
teti szaggal és kellemes édeskés ízzel bir.
Csillagáramlás (ang. star-drift), némely álló oroszlán Q, szz tn), mérleg =s=, skorpió n^, nyitovábbá a
csillagoknak egyirányú saját mozgása. Pl. a Gön- las j^, bak %, vízönt »= és halak
cölszekere öt fcsillaga ^, v, 0, j, í az égnek holdváltozásokra újhold ^, els negyed "g), holdugyanazon tája felé látszik igyekezni; hason- tölte (g), utolsó negyed (J). A konstellációk jegyei
lóan a Plejádok és több más csillagcsoport. Mivel konjunkció, együttállás (j quadratura, negyed
oppozíció ^.
a csillagok saját mozgására vonatkozó ismereCsillagászati mszerek, 1. Asztronómiai
teink még nagyon tökéletlenek, korai lenne e
jelenségbl az illet csillagcsoportok fizikai össze- szerek és Asztrofizikai mszerek.
Csillagászati óra, lehet legpontosabban kéfüggésére következtetnünk.Kapte jTi legújabb vizsgálatai szerint az ég összes csillagai két határo- szített ingaóra, mely a csillagászati megfigyelézottan különböz irányban látszanak áramlani. sek egyik legfbb mszere. Az inga úgy van
Csillagászat, 1. Asztronómia és Asztrofizika. szerkesztve, hogy sem a hmérsékletváltozásCsillagászati évkönyvek. A Napnak, Holdnak, nak, sem a barométer ingadozásának ne legyen
bolygóknak minden óv egyes napjaira elre ki- reá befolyása. A C-k számtáblája eltér a közszámított helyeit, azok konstellációit és egyéb égi életben használt órákétól, mert azokon a másodtüneményeket tartalmazó könyvek, különösen a perc-, perc- és óraosztások el vannak egymástól
csillagászok és hajósok használatára. Jelenleg 4; különítve, az órák pedig folytatólagosan 1-tl
elsrend csillagászati évkönyv jelenik meg ál- 24-ig vannak számozva.
landóan: legrégibb a Picardtól 1678. kezdeményeCsillagászati táblák, számbeli adatok rendzett Connaissance des temps, melyet 1795 óta a szeres összeállítása, melyeknek célja megkönyBureau des longitudes ad ki Parisban azntán az nyíteni különösen a Nap, a Hold és a bolygók
1767 öta Londonban megjelen Nautical Almanac helyeinek elre való kiszámítását. A legújabb és
and astronomical Ephemeris a Bódétól 1776. ala- legpontosabb ilynem táblák gyjteménye az
pított és jelenleg a berlini csillagvizsgáló Eechen- Astronomical paper of the American Ephemeinstitut-jától kiadott Berliner
Astronomisches ris (Washington 1882—1905, 8 köt.), mely a
Jahrbuch, végre a Washingtonban szerkesztett Newcomb-féle Nap, Merkúr, Venus, Mars, UraAmerican Ephemeris and Nautical Almanac, me- nus és Neptun-táblákat, valamint a Hill-féle Julyet 1849 óta ad ki a Naval Observatory.
piter és Saturnus-táblákat tartalmazza. A Hold
Csillagászati földrajz, 1. Földrajz.
helyeinek kiszámítására jelenleg még a HansenCsillagászati hely, az éggömbnek az a pontja, féle Hold-táblák szolgálnak Newcomb javításaimelyet valamely égitest bizonyos idben elfog- val. Uj és igen pontos Hold-táblákat most számít
lal. Ezt a helyet meghatározzák az égitest koorE. W. Brown. Fontosak a Leverrier-féle táblák
dinátái, rendesen az ég egyenlítjére vonatkozta- is. A refrakció, aberráció, precesszió és nutáció
tott rektaszcenzió és deklináció, vagy az eklipti- számítására segédtáblák szolgálnak, melyek renkára (a Föld-pálya síkjára) vonatkoztatott hosszú- desen minden csillagászati évkönyvhöz szoktak
ság és szélesség. A koordmáta-rendszer kezd- csatolva lenni.
pontját rendesen vagy a Napba képzeljük heCsillag-boltozat, 1. Boltozat.
lyezve, s akkor heliocentrikusnak nevezzük, vagy
Csillagcsiga {Doris, üiat), a haslábuak (Gasa Föld középpontjába, amikor geocentrikus koor- tropoda) osztályába, a hátulkopoltyúsak (Opisdinátákról szólunk. A közvetlen megfigyelés szol- thohranchiata) rendjébe tartozó csiganem. 100-nál
gáltatta látszólagos C. a légkör sugártörése, a több faja ismeretes. Testük tojásdad, alul lapos,
fény abeiTációja s a parallaxis miatt bizonyos felül domború köpenyük hátukat és fejüket bejavítá-sokra szorul, melyeknek gondos számításba borítja és túlér a lábszegélyen is. Valamennyinek
vétele után kapjuk az égitest valóságos C.-ét. a hátán tapogatói vannak, melyeket külön hüMivel az alapul vett egyenlíti és ekliptikaslk velybe húzhatnak vissza; brükben sajátságos
szintén változtatják helyzetüket, azt is meg kell alakú mésztestek vannak.
mondanunk, hogy e síkok mely helyzetére vonatCsillagda, helytelen képzés szó, a. m. csilkozik a C. Így a precesszió és nutáció következ- lagvizsgáló.
tében a csillagok valóságos helye folyton váltoCsillag-év, 1. Év.
:

;
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CsillagfalTa (azeltt ; Knyáliina), kisk. Ung
j.-ban, (1910) 464 rutén lak.

vm. nagybereznai

Nagyberezna,

Sóslak.
CsillagÍEedés (occultatio), az a tünemény, mikor valamely égitest egy másik égitestet az
u. p.

u.

t.

észlel eltt részben vagy egészben elfed. így pl.
napfogyatkozáskor a Hold a Napot takarja el
részben vagy egészen. A ritkább tünemények közé
tartozik, hogy egy bolygó eltakarjon egy másik
bolygót V. egy állócsillagot, A C. a belépéssel
(immersio) kezddik és a kilépéssel (emersio) végzdik. A be- és kilépés idpontja, tartama és
helyzete függ az észlel helyétl a Föld felszínén, st lehetséges, hogy a Föld egy helye számára két égitest elfedi egymást, más helyeken
pedig ez a fedés nem jön létre. A C.-ek a földrajzi
hosszúság megállapítására használhatók.
Csillagfényképészet, 1. Asztrofizika.
Csillagférgek C(Te2>/i//rea, áiiat), a férgek (Vermes) állat körének egyik osztálya, ill. más rendszerezk szerint a
férgek (Annulata v,
Amielides) osztályának egyik alosztálya. Az ide
tartozó állatokra jellemz, hogy sem külsejükön,
sem bels szerveik elrendezésén nem ismerhet
föl az izeltség. Esetlen testük kerek vagy hengeres zacskóhoz hasonlít. Szájnyílásuk körül vagy
tapogatókoszorút (pl. a Sipunculus-félóknél), v.
pedig villásan elágazó nagy fejlebenyt találunk
(pl. a Bonelliá-nál). A gyürüsférgekre annyira
jellemz szelvényszervek csak egyes fajoknál vannak meg nagií^obb számban, rendesen számuk megcsappant, sokszor alig 1—3 pár képviseli. A nitrogéntartalmú bomlástermékek kiválasztására
többnyire 2 csöves szerv szolgál, mely a végbélbe
nyílik.Bbben a tekintetben aC. a tüskésbrüekhez,
jelesen a tengeri ugorkákhoz hasonlítanak, melyeknek ü. n. vízitüdeje szintén a végbélbe nyílik. Régen ezért a C.-et tévesen a tüskésbrüekkel rokon szervezeteknek tartották, innen szár-

gyrs
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Csillagharangod, Bekecshez tartozó puszta
j.-ban, (1900) 559 lak. u. p.
Taktaszada, u. t. Szerencs.
Csillaghegy (Bókahegy), 251 m. magas hegy

Zemplén vm. szerencsi

;

pilisi j.-ban. Üröm és
Nagy kbányáinak kiaknázá-

Fest-Pilis-Solt-Kiskun vin.

Békásmegyer

közt.

sára a C.-i kbánya és lábatlani cementgyár részvénytársulat alakult.
Csillaghinár v. mocsárhúr, 1. Callitrichaceae.
Csillaghullás (hullócsillagok), az égen hirtelenül felvillanó fénypontok, melyek rövid id alatt
többnyire látszólag egyenes pályán mozognak s
nem ritkán világító csóvát hagynak maguk mögött. Hasonló, de nagyobb fény s ezért gyakran
nappal is látható jelenségek a tzgömbök. Egy
óra alatt rendesen vagy 5 hullócsillag figyelhet
meg, de az év bizonyos napjain számuk rendkívül
növekszik. Híres az 1799. évi nov. 12. C, melyet
Humboldt és Bonpland az Andokon figyelt meg.
Ma tudjuk, hogy a hullócsillagok apró égitestek,
melyek a föld vonzási körébe jutva, leesnek, sebességüknél fogva a légkörnek már legfelsbb,
átlag 160 km. magas rétegeiben tetemes súrlódás
következtében izzásba jönnek és elégnek. Csak
ritkán történik meg, hogy nagyobb tömegek teljes
elpusztulásuk eltt a földre érnek s ezeket, bár a
hullócsillagoktól csak nagyság, de nem minség
dolgában különbözk, aerolitoknak v, meteoroknak szokás nevezni. Kémiai és mineralógiai
analízis alapján ily aerolit még akkor is felismerhet, ha esésérl különben nem tudunk. Sok helyen találtak meteorköveket, különösen nagy
számban az északi Mexikóban. Általában szideritokat és aszideritokat szokás megkülönböztetni,
aszerint, amint a falkatrész vas és nikkel vagy
olivin, eustatit és hasonló ásványokkal vegyült
kovasav, agyagföld és mész. Az aerolitok na-

gyobb száma szideritokból

áll.

A hullócsillagok tavasszal

és este legritkábban,

észlelhetk. A
napi periódus oka Sehíaparelli kimutatása szerint
désük sok tekintetben emlékeztet a gyrüsférge- a Földnek Nap körüli forgásában keresend, mert
kére, ezért tekintik a C.-et olyan gyrsfórgek- a Föld elrenyomuló oldalát éri a legtöbb C,
nek, melyeknek bels és küls izeltsége másod- más szóval, annál több a hullócsillag, minél malagosan elenyészett. Összes fajaik a tengerekben gasabban áll valamely hely horizontja fölött
élnek. Két rendre osztják. 1. Sertés G.(Gephyrei azon pont, mely felé a Föld a Nap körüli útjába n
chaetiferi). Ide tartozik pl. a BonelUa viridis tart. Ez a pont, az apex, mindig go^-ra fekszik a
Nap helyétl nyugatra s legmagasabban áll, ha
(1. BonelUa) ós az Echiurus Pallasii Guer. 2.
Sertétlen C. (Gephyrei inermes). Ide sorolják a a Nap éppen kel.
A sporadikus hullócsillagok fénye középben a
Sipunculus, Friapulus, Halicryptus, Phascoloszabad szemmel látható gyengébb csillagokéval
soma nemeket.
Csillagf (növ.), több növény népies magyar azonos. Szinök többnyire fehér, ritkábban narancs
neve, pl. Aster amellus, Paris quadrifolia, Cal- vagy vörös. A tzgömbök rendesen élénkebb színek és gyakran vakító fények is. Krisztus szülitriche verna stb.
letése óta mintegy 1500 tzgömb esésérl tudunk.
Csillagfürt (növ.), 1. Lupinus.
Csillaggomba (növ.), földi csillag, csillagpöfe- Nevezetes, hogy ezek megjelenése is periódusos
teg (Geaster Mich. és Astraeus Morg.), a Pöfeteq- a legtöbb esik nyárutóra és szre, a legkevesebb
gombák génusza, melynek mintegy 60 faja közül tavaszra. Spektrumuk megvizsgálásával leginhazánkban. Hollós szerint, 23 terem. Nagyon fel- kább Konkoly foglalkozott folytonos és szaggagombák. Termtestük a földbl tör el, mo- tott részbl áll, mely egyrészt szilárd magra s
gyoró-dió nagyságú, ketts burka van. A küls ezt környez izzó gzre mutat. A folytonos spekburok brszer, vastag, éréskor több károlyra trumban hiányoznak a rövid hullámú (ibolya) sugaszakad, ezek lehajlanak. Ebben az állapotban a rak, a gázspektrumot nátrium, magnézium és
csillag alakjára emlékeztet. A bels burok vé- szénhidrogén-vegyületek jellemzik.
A jelenség okául ma általánosan feltesszük,
kony, hártyaszer, gömböly. Belsejében a spóhogy a Nap körül számtalan apró testecske kerák megszámlálhatatlan tömege van.

mazik tudományos nevük

is,

mely áthidaló

álla-

sszel

s reggel felé

legsrbben

tot jelent. Érrendszerük, idegrendszerük és fejl-

;
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;
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melyekkel a Föld útjában minduntalan találmelyek 20—70 km. sebességgel hatolnak
légkörünkbe. Vájjon anyaguk, ha ugyan aerolit
alakjában nem hull le, Földünkre száll-e, még
bizonytalan, de nem valószinütlen, hogy lakatlan
vidékeken a hóban talált vaspor kozmikus eredet. Dy módon úgy látszik a Föld tömege folyring,

kozik, s

—

Csillagrimádás

pályájában haladnak. Éppen ily szoras kapcsolatban állanak az Andromedidák a Biela-féle
üstökössel és valószínleg több száz huUócsiUagraj más, már szintén ismert üstökössel. V. ö.
jScAiapareZ?í,Entwurfeinerafitr.TheoriederSternschnuppen, deutsch v. G. v. Boguslawski (Stettin
1871) Beitráge zur Kenntnisa der Stemschnup;

ton nagyobbodik, s Oppolzer kimutatja, hogy e pen,Edm. Weiss(Wien 1868, 70.); Boguslawski,
nagyobbodás talán elegend a Hold évszázados Die Stemschnuppen und ihre Beziehungen zu den
Kometen (Berlin 1874). A M. Tud. Akad. értekeakcelerációjának magyarázatára.
Az eddig említett sporadikus hullócsillagokon zései között számos közlemény Konkoly-tói, Grur
kívül az év bizonyos napjain temérdek C-t ész- ber-tól s Kövesligethy-tol. Wotletzky. Üstökösök
lelünk, mely meghatározott törvények szerint (Budapest, Term. Tud. Társ., 1910).
Csillaghúr (nSv.), 1. Stellaria.
megy végbe. Míg amazok minden irányban moCsillagid, a tényleges tavaszpont óraszöge,
zognak, pályájuk tehát meghatározott iránynyal nem bir, addig ezek az égnek egy pont- más szóval az az id, amely a momentán tavaszjából, a radiansbór vagy kisugárzási pontból pontnak a meridián déli felén való (fels) átmeindulnak ki. A radians a Föld forgásától függet- nete óta eltelt. A tavaszpontnak két fels merilen, azaz a csillagokkal együtt keletrl nyugat diánátmenete közti idtartamot csillagnapnak
felé halad, mi már magában véve is kizárja a nevezzük ez fel van osztva 24 órára, az óra 60
hullócsillagok földi eredetét. E magatartás azt percre, a perc 60 másodpercre. 24 óra C.
23 óra
mutatja, hogy a hullócsillagok párhuzamos pá- 56 p. 4"09 mp. középid, 24 óra középid
24 óra
lyákban, rajokban vonulnak, melynek perspekti- 3 p. 56'556 mp.
A gyakorlatban a tavaszpont
vikus találkozója éppen a radians. Ennek meg- helyett valamely egyenlíti csillagot szokás megfigyelése a hullócsillag pályameghatározását teszi figyelni a
pontos meghatározása céljából. Az
lehetvé s Heis, Greg, Schmidt, Zezioli, Denning, állócsillagok saját mozgása folytán az így mért
B Konkoly számos radianst határozott meg. A
nagyon kevéssé, de mégis eltér a tavaszpontlegfontosabbak ezek közül: januárius 2— 3-án Her- tal mért idtl. A csillagnap hossza nem egészen
ciüesben: április 9 11-én a Lyrában április állandó.
12-én a LjTában augusztus 8—12. a Perseusban
Csillagimádás (Astrolatria, Sabaeisinus), táiSzt. Lrinc tüzes könnyei) október 15— 23-án az gabb értelmében az összes égitesteknek felsbb
Orionban s Bikában november 12— li. az Orosz- Tényektil, v. ilyek lakóhelyeiül hivése és a hit
lánban november 27— 29-én az Andromedában
alapján vallásos tisztelete. A
tehát az animizdecember 6— 13-án az ikrekben. A radians fek- wíMS-nak (1. 0.) az égitestekre vonatkozó része,
vése szerint nevezzük Leonidáknak, Perseidáknak másfell az sember kezdetleges kozmogóniai elstb. azon hullócsillagokat, melyek az Oroszlán, méleteivel függ szorosan egybe. Az idevágó sa Perseus stb. csillagképekbl sugároznak ki. képzetek közt feltn egyezés mutatkozik a földEgyes rajok szaporasága éveken át majdnem kerekség valamennyi népénél. Legjellemzbbek
változatlanul ugyanaz, mlg mások csak bizonyos, a következk: 1. A Nap és Hold egymással ellenszabályos idközökben okoznak
C-t. így a séges viszonyban állanak s míg a Nap üldözi, adkét legnagyobb raj, az augusztusi s novemberi, dig a Hold védi és oltalmazza a csillagokat. 2. A
fleg abban különbözik egymástól, hogy az elbbi nap- és holdfogyatkozások e két dulakodó égitestévrl-évre változatlan intenzitásban visszatér, nek a viadalban szenvedett sebei. 3. A fogyatkomíg a másik minden 33. és 34. év múlva külö- zásokat valamely a Nappal és Holddal ellensénösen fényes. Ezen feltn periodusosság helyes ges égi szörnyeteg okozza, mely ket egy-egy
magyarázatát A. H. Newton (amerikai csillagász) idre felfalja, vagy legalább elfödi. Ugj'anilyen
adta. Szerinte a novemberi hullócsillagraj 331/4 egyezést tapasztalunk amaz általánosan elterjedt
év alatt kering a Nap körül ellipszis alakú pá- hiedelemre nézve, hogy az égitestek a Földrl
lyában, melyet a Föld jelenleg november 13. tá- az égbe költözött lelkek lakóhelyei, vagy inkarján metsz át. A meteorraj nem oszlik el egyenle- nációi, amely tehát a C-t az sök tisztelete (1. o.
tesen egész pályáján, hanem kerületének Vij-öd és Holtak tisztelete) alapjára helyezi, viszont
részében különösen
ennélfogva a Föld e pedig számos átváltozási monda forrása és egyir résszel csak minden 33— 34-ik évben talál- ben kiinduló pontja némely megokoló (etioló•zik. Newton a tünemény ismétldését 1866 giai) regének. A legtöbb primitív mveltségi foiiov. 13-ára jelezte elre 8 tényleg a C-t addig alig kon vesztegl nép nem is igen megy tovább a C.
liitott pompában észlelték. A pálya alakjából s á ez alapfeltevéseinél
hullócsillagok sebességébl következett, hogy
Magasabb szellemi fejldés népek kiválóbb
üstökösök és hullócsillagok között bizonyos össze- helyre juttatják tiszteletüket az animisztikus vifüggés áll, mit már Chladni is sejtett. Leverrier lágnézet keretében. Ez elsben is a Nap és
és Schfaparelli 1867. határozták meg a novemberi Hold megkülönböztetett tiszteletében nyilvánul (1.
raj pályaelemeit, mire ezeknek az 1866. Tempel- Nap- és Holdtisztelet). Itt csak a szorosan népies
tl felfedezett üstökös pályaelemeivel való azo- értelemben vett csillagok kultuszáról beszélünk.
nossága tökéletesen kitnt, úgy hogy ki kellett Magasb fokra ez is csíik ott juthatott, ahol az égimondani, hogy a novemberi hullócsillagraj a testek járásának megfigyelése némi kezdetleges
Tempel-féle 1866-iki üstökös pályájában mozog. A tudománnyá fejldött, mint pl. az egyiptomiaknál,
l'erseidák (augusztusi raj) az 1862. évi III. üstökös Asszíriában és Babiloniában, India-, Kína- és
;
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Közép- meg Dél-Amerikában, ahol mindenütt igen
elkel helyen álló nap- és holdtisztelettel és asz-

Csillagkatalógus, az állócsillagok egy bizonyos idre (epokára) vonatkozó helyeinek rendszetrológiai elméletekkel volt kapcsolatban. (Ezek- res jegyzéke, mely azokat az adatokat tartalrl 1. az Asztrológia cikket.) Legelbbkel helyen mazza, amelyek szükségesek, hogy a csillagok
állanak a nagyobb fény bolygók, melyeknek az helyeit más idpontra is kiszámíthassuk. Az els,
ember sorsára mindenütt ép úgy dönt hatást 1080 csillagot tartalmazó jegyzéket Hipparchos
tulajdonít az ember sorsát fürkész áltudomány, állította össze. Ezen C. 1025 csillagját Ptolemaios
mint a még náluknál is fontosabb Napnak és Hold- átvette Almagesztjébe. Más C. Ulugh Beigh tatár
nak. A bolygókkal versengnek jelenségük meg- fejedelemé, ki 1019 csillag helyét határozta meg
döbbent volta miatt az üstökösök, továbbá a újból. A távcs behozatala eltti legpontosabb C.
hullócsillagok (meteorok), nemkülönben egyes f el- Tycho Braheé, mely 777 helymeghatározást tarötlbb csillagképek és állócsillagok, így különö- talmaz. Plamsteed História coelestis Britannica
sen a göncölszekere, az Orion, a Sirius stb. Az London 1712. az els, mely távcsvel eszközölt
összes mai müveit népeknél azért van oly sok- méréseken alapszik. A modern C.-okat két oszszerü és szembeötl egyezés az idetartozó hagyo- tályba sorozhatjuk, olyanokba, melyek a csillamányok és elnevezések között, mert részben gok helyét minden lehet pontossággal adják, s
ugyanazon közös hatások (antik mitológia, zsidó- olyanokba, melyek csak közelített helyeket tartalkeresztény dogmatika, misztika és kaldeus asztro- maznak. A legels pontos és modern igényeket
lógia), részben pedig ugyanazon elemek keveredé- kielégít C. a Pundamenta astronomiae, melyet
sének a szüleményei. Ez utóbbiak sorába tartozik Bessel 1818. tett közzé smely BradleynekaXVIIl.
számos csillagképnek igen sok népnél egyez oly sz. közepe táján a legnagyobb gonddal észlelt 3222

s

foglalkozások (halászat,
elnevezése, amely az
vadászat), vagy az állat- és növényvilág körébl
van véve.
Ezen általános megjegyzések után egy pillantást vetvén saját népünknek a csillagokra vonatkozó hagyományos vélekedéseire, köztük sajátlagosan jellemzt egy érdekes körülményen kívül
alig találunk, s ez az, hogy a csillagok népies no-

A

csillagát tartalmazza.
Bradley-féle csillagokat
az utolsó években Auwers számította át újra.

Bessel, Argelander, Airy, W. Struve s számos
más csillagász fáradozása folytán vagy 30,000

pontos helyét ismerjük. Nagyobbszabású új C. a Boss-féle, melybl egy rósz mint
«PreUminary Cataloguo» a Carnegie Institutiou
kiadásában jelent meg. A közelítleg ismert csillagok helyei fleg a Bonner Durehmusterung cíálló csillag

menklatúrája nálunk feltnen gazdag. Lugossy,
aki e téren úttör volt ^v. ö. Magy. Myth. 582 s met visel óriási munkában foglaltatnak. Ezen
köv.), 250-nél több népies magyar csillagnevet Argelander, Schönfeld és Krüger közremködéséjegyzett fel, amelynek egy része természetesen vel keletkezett C. 457,857 csillagot tartalmaz.
szinonim; de még így is igen dús a jegyzék, ha Pontosságra nézve a két C. osztálya között az ú. n.
zónamegflgyelések állanak, melyek kb. 3 ívmápl. figyelembe vesszük, hogy a velünk rokon finneknél Krohn Károly csak 50 egynéhányat tudott sodpercnyi pontossággal mintegy 100,000 csillafeljegyezni. Azon kívül, amit Lugossy és nagy- got ismertetnek. Újabban az Astronoraische Gerészt az
nyomán Ipolyi (i. h. 264 s kk. 582 s k.) sellschaft kezdeményezésére nemzetközi közree téren egybegyjtötték, nevezetesebb gyarapo- mködéssel pontosabb, 9-ed rendíi csillagokig terdást csak Kalmány Lajos:
csillagok nyelvha- jed C. készül. Az ég fotográfiai felvétele, mely
gyományainkban c. dolgozata ad (Szeged 1893), szintén nemzetközi törekvés, még teljesebb, kb. 3(J
amelyben számos jellemz csillagmonda is van. millió csillagot tartalmazó térkép s vagy 3 milli(3
Csillagingás, a csillagoknak vízszintes vagy csillagot magában foglaló, elég pontos C. keletkefüggleges irányban való látszólagos ide-oda len- zését fogja lehetvé tenni. A ketts csiUagoki-a
gése, mely jelenséget Humboldt Sándor vette észre vonatkozó legkitnbb C. Burnham-é (Washingelször 1799. A tünemény abban leli magyaráza- ton 1 906) változó csillagokra nézve Hagen-é alap
tát, hogy a szem nem képes kitzött látóvonal nél- V. fundamentális csillagokra nézve Newcomb-é.
kül hosszabb ideig ugyanazon irányt betartani.
Csillagkép, a csillagoknak csoportosítása, meCsillagjós, asztrológus, aki a csillagok állásá- lyet a könnyebb áttekintés végett már régtl
ból az emberek sorsára von következtetéseket. fogvást használtak az emberek. A görögök állatokról, emberekrl, mitológiai személyekrl sti).
Csillagjóslás, 1. Asztrológia.
Csiilagkamara (lat. Gamera stellata, ang. Star- nevezték el a C.-eket, melyeket a rómaiak váltoChambre), angol királyi bíróság, nevét a gylés zatlanul átvettek és ránk hagytak a középkorban
teremtl vette, annak boltozata ugyanis csillagok- itt-ott megkisérlett új elnevezések hamar elveszkalvolt díszítve. A király «concilium ordinarium»-a tek. Ismertebbek az állatkör 12 C.-e kos, bika,
(rendes tanács) nyerte el a Tudor dinasztia alatt ikrek, rák, oroszlán, szz, mérleg, bak, skorpió,
ezt az új nevet. A XV. sz. második felében arra nyilas, vízönt és a halak, aztán az északi féla célra használták fel, hogy a fhbérurakat meg- gömbön a kis és a nagy medve (göncölszekér),
semmisítsék, késbb a korlátlan (abszolút) uralom Andromeda, hattyú, Hercules, lant, Bootes, szemegvalósítására szolgált úgy, hogy végül minden keres, Perseus, Pegasus, kis kutya stb. a déli félpolgári V. büntet perben itt ítélkeztek. A C. eltt gömbön a déli hal, a kigyótartó (Ophiuchus) és
folytatott nagyr//, ímú felségsértési pereknek leg- kígyó. Argó hajó, Centaurus, nagy kutya, Orion,
enyhébb követiiozménye lett a vagyon elkob- cethal, déli kereszt stb. Ma összesen 88 csillagzása, személyes kiválóság esetében fvesztés is. kép használatos.
Csillagkereszt-rend. Osztrák ni rend, melyet
így az elkobzott hbéreket sikerült a korona alatt
egyesíteni. A XVII. sz.-ban megszüntették.1668 szept. 18. III. Ferdinánd özvegye, Eleonóra
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;
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snemes hölgyek

részére alapított, a szent kereszt iránti állitat, erényes élet és jótékonyság
elmozdítására. A tagokat, kiknek száma kor-

a nagymestern, a legmagasabb védnökn,
mindig a legidsebb osztrák fhercegn, nevezi

látlan,

ki

Tag csak a magasabb

ki.

arisztokráciához tai*tozó

n

férjes

vagy özvegy

a felvételnél 8
atyai és 8 anyai st tarlehet, ki

tozik kimutatni, úgyszin-

tén azt,

hogy férje már
v. ha nem, melannak si próbá-

kamarás,

lékelni
bizonyíts'a vele azt,

ját,

hogy férje is képesítve
van az említett udvari
méltóság elnyerésére. A
rend jelvénye aranyfej
s arannyal fegyverzett
kétfej sas, melyre kék
:

Csillagkereszt-rend.

kereszten nyug^'ó veres
kereszt van illesztve, felette fehér zománcos szalagon a jelmondat «Salus et glória », az egész sötétkék keretbe van foglalva. A rend tagjai e jelvényt fekete szalagon, a
balmellen viselik, ünnepei a kereszt megtalálá:

sának (máj.

3.)

és feknagasztalásának (szept. 13.)

napjai.

Csillagkorallok (Astraeacea. áiiat), a hatsu(Hexacorallia) rendjébe tartozó korallcsoport. 80 nem és 650 faj ismeretes
a legtöbb faj kihalt s ezek ktUönösen a triász-,
jura- és kréta-idszakbeli rétegekben találhatók.
Leggyakoribb kihalt nem a Montlivaultia, melynek több mint 90 faját ismerjük a jurából. A ma
él nemek közül említésre méltók az Astraea,
Lept/isUaea, Goniastraea, Favia. Maeandrina
és Míissa nemek. A Földközi-tengerben közönséges és a Quarneroban is elfordul a kelyhes esillagkorall (Astroides calycularis M. Edw.).
Csillagmoha (növ.), Baumgarten így nevezi a
Mnium (Üill.) L. lombos mohát a földön, sziklán,
ritkábban a fák törzsén él. 78 faja közül hazánkItan 13 faját ismerjük. A Mnium undidatum (L.)
Weis legszebb moháink egyike, árnyékos erdkben, a hegj'i patakok partján gyakori.
CBillagnap, 1. Napid és Csillagid.
Csillagok felkelése, a csillagok feltnése az
észlel látóhatára felett. A felkelés valódi és látszólagos, a valódi felkelés akkor megy végbe, mikor a csillag v. égitest középpontja a valódi látóliatárba ér, a látszólagos felkelés akkor áll be,
mikor az égitest tényleg láthatóvá lesz, mi a sutraras virágállatok

;

;

gártörés folytán mindig a valódi felkelésnél valamivel korábban történik. A Föld sarkain képzelt
észlel számára az összes látható csillagok állandóan a látóhatár fölött vannak, tehát sem nem
kelnek, sem le nem nyugszanak. Az egyenlítbl
látható összes csillagok felkelnek és lenyugszanak.
k P'öldnek minden más, sark és egyenliiö közé es
helyére nézve vannak csillagok, melyek állandóim a látóhatár fölött maradnak, mások sohasem
kerülnek a látóhatár fölé, egy részük pedig kel
és nyngszik. Felkelés és lenyugvás ideje ponto-

san kiszámítható

v.

glóbuszon közelítleg meg-

—

Csillasrrendek

határozható. -Al régiek háromféle csillagfelkelést
különböztettek meg, ú. m. 1. a héliakus csillag felkelést (ortus heliacus),mikor a csillag pitymallatkor
elször újra láthatóvá lett. A régi egjnptomiaknál
különösen a Siriusnak héliakus felkelése volt fontos, mivel ezzel kezddtek a Nilus áradásai. 2.
kozmikus felkelés (o. cosmicus), mikor a csillag a
Nappal egjütt kel fel, kelte tehát nem látszik ; az
15
ekliptikához közel álló csillagokra néz^-e 12
nappal elzi meg a héliakus felkelést. 3. Az akroniktikus felkelés (o. acronycticns), mikor a csillag a Xap nvnigtakor kel fel, mi a kozmikus k.-tl
6 hóval különbözik, amikor a felkelés éppen még
esthajnalban látható. V. ö. Wislicenus, Tafeln z.
Bestimmung d. jáhrlichen Auf-u. üntergánge der
Gesttme (Leipzig 1892).
Csillagok lenyugta, a csillagok letnése az
észlel látóhatára alatt, 1. Csillagok felkelése.
Csillagok mozgása, l. Állócsillagok.
Csillagos k, olyan korundváltozat, melynek
az a tulajdonsága, hogy a kristálytani ftengely
irányában tekintve reá, hatszöges csillagszer
opalizálást mutat. L. Csillagosság.
Csillagos kvarc, sugaras rostos kvarc Starkenbachról, Csehországból.
Csillagos lobogó, az északamerikai EgyesültÁllamok lobogója.
Csillagos rubin, l. Asztéria.
Csillagosság (aszterizmus), némely ásványnak
az a tulajdonsága, hogy felületükön, ha láng felé

A

—

avagy ha ers napfény éri ket, hatsugarú csillag mutatkozik.Különösen szépen látni
azt némely zafírnak a ftengelyre merlegesen
vágott lemezein, avagy a véglap fölött domboruvá
köszörült példányokon. Csillámlemezeken szintén
tartják,

észlelték azt a sajátságos fénj-tüneményt, mlg
azonban a zafírnál azt a hatoldalu oszloppal pár-

huzamosan elhelyezkedett nagyon flnomcsfitoma-

szer üregecskék fényvisszaverdése okozza,

addig a csillámlemezeken az igen apró pálcaforma

zárványoktól van (valószínleg rutiltól), melyek
3 egymásra 60«-nyira álló irányban helyezkedtek el.
Csillagos zafir,

1. Csillagosság.
Csillagpázsit (növ.), 1. Cynodon.
Csillagpöíeteg (növ.), l. Csillaggomba.
Csillagragya (növ., árragya, Phyllactinia Lév.,
Erysipheae), körtefa, galagonya és erdei fák levelén, st zuzmókon és kalapos gombákon sem ritka
csillagalakú ragyagomba (Phyllactinia guttata
Lév. és Phyllactinia fungicoía Schultz.). V. ö.
Hazslinszky, Magyarhon üszöggombái és ragyái

(Bpest 1876).

Csillagrendek. 1. Afrikai csillagrend 0- o.).
2. Etiópiai csillagrend, alapította MeneUk
abesszíniai négus öt osztályban. A nagykeresztnek jelvénye kerek arany medaillon, melynek
széle tizenegy nagy és ugyanannyi kis hegygyei van megrakva, a medaillont csillagalakban

—

öt színes

k

díszíti,

szalagja vörös-zöld-sárga,

melyen a jelvény egy három level arany forgón
függ, a mellcsillag a jelvényhez hasonló. A ftiszti kereszt nyolcágú arany csillag a tiszti és
lovagkereszt jelvénye ötágú csillag, melynek alsó
szárai közti hézagok ki vannak töltve, a három
utolsó osztály szalagja vörös-sárga-zöld. —3- Bok;

;:

—
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Imrai csillagrend, alapíttatott 1860., 1893. Oroszország által elismerve. — 4. Indiai csillagrend, angol érdemrend, alapította Viktória angol királyn
1861 f ebr. 23. Alapszabályai változtak és bvültek
1866. és 1876. Három osztálya van, fparancsnokok, parancsnokok és lovagtársak. Tagjai száma a
nagymesteren kívül, aki a mindenkori indiai alkirály, 245. Jelvénye a királyné képe kameaszerüen onyxba metszve, körülötte gyöngyszegélyü kék karika, melyen a rend jelmondata gyémántokban Heaven's Light our Guide, fölötte
gyémántos csillag, a karikát arany, gyémántokkal kirakott arabeszkek ékítik.
5. Óceániai
cs'dlagrend, havpai-i érdemrend, melyet Kalakaua
király 1886 dec. 16. alapított két osztályban. Jelvénye ötágú arany és fehér szegély zöldre zománeolt csillag, sarkaiban hét-hét sugarú sugárnyalábbal, a csillag közepén arany szegély, bíborkarikája zöld kerek pajzs, rajta tengerbl kiemelked ég láng, körülötte hat ötágú csillag, a
karikán Kalakaua Óceánia királya felirat, a jelvény fölött a hawaii királyi korona.
6. Ro:

—

mánia

csillaga

(1.

o.).

—

—

7.

Fényl

csillag, zan-

zibári érdemrend, melyet 1875 szept. 22. Bargas
ben Szaid, zanzibári szultán alapított. Két osztálya van, az I. osztályt csak uralkodók nyerhetik el, a II. osztály négy fokra oszlik. Az I.
osztály jelvénye gyémántos csillag, közepén a
szultán arcképével, a II. osztály jelvénye a francia becsületrendéhez hasonló, vörös szín, kerek
középpajzsa szintén vörös, rajta a szultán monogrammja. Szalagja vörös, fehér szegéllyel.
Csillagsánc, csillagalakú alaprajzzal tervezett
zárt sánc. IS^Ó-ben a komáromi Monostoron a
honvédség által épített C.-nak köszönhet az,

hogy Komáromot oly szívósan lehetett védelmezni, még akkor is, amikor már a váron kívül

magyar hadsereg nem

volt.

Csillagszámlálás (ang. star ganges, ném.
Sternaicíiungen), a csillagszaporaság becslése az
ég különböz helyein. A C-t Herschel William
kezdeményezte, távcsövének 1/4° átmérj látmezejében látható álló csillagokat megszámlálta.
Herschel ily módon azt találta, hogy a tejút közelében távcsövének látó mezejében átlag mintegy 56 csillag foglaltatik, mely szára a tejút sarkai felé folyton fogy, úgy hogy a tejút sarkai
körül már csak 5-öt tett. A modern C-t fotográflemezeken eszközlik.
Csillagször (növ.), 1. SzörJcépletek.
Csillagtávolság, a naptól való az a távolság,
melynek 1" évi parallaxis felel meg. Ez 2062648
Nap-földtávol Sággal V. kerek számban 30' 7 billió
kilométer vagy 3239 fényévvel (3 év 87 nap)
egyenl, a Centauri parallaxisa pl. 0'.75 s ennélfogva ez tlünk 1 Vs C-ra fekszik, v. a fény közel
4Vs évig van úton, míg e csillagtól hozzánk érkezik.

—

Csillám

novus (Köln 1872) a legteljesebb ellenben a Bonner Durchmusterung C-e és Chacornac ekliptiká;

lis

még az ekliptika mentén
csillagokat is tartalmazza s az

C-e, mely utóbbi

fekv 12-edrend

apró bolygók keresésében s megfigyelésében megbecsülhetetlen szolgálatokat tett. A laikus számára
ajánlható: Littrow,AÜeiaáe8 gestirnten Himmels
(3. kiad. Stuttgart 1855) Dieu, Atlas céleste (Paris
1865) Proctor, A star atlas showing all the stars
visible to the naked eye etc. (London 1870) Heis
fentemlített C-e; Klein, Sternatlas (Köln 1887);
Schurig, Tabulae caelestes (Leipzig 1902). Nagyszabású nemzetközi vállalkozás az ég fotografikus
látképe, amelyre vonatkozó munkálatok folya;

;

;

matban vannak.
CsiUagvirág (növ.), több növény neve, így Órnithogalum umbellatum, Lychnis coronaria, Asier amellus és Aster tripolium.
Csillagvizsgáló,

1.

Asztrofizikai

mszerek

és

Asztronómiai mszerek.
Csillagvizsgáló halak (üranoscopusi ^^^^t), a
sárkányhal-félék (Trachinidae) családjába tartozó csontos halnem. Testük hengeres v. tölcséralakú, fejük nagy és alaktalan, szemeik fölfelé
néznek, innen nevük. 11 faj ismeretes, melyek
jobbára az Atlanti-, Csendes- és Indiai-óceánban
honosak, 1 faj a Földközi-tengerben él, jelesen a
közönséges csillagvizsgáló hal (ü. scaber L.);
hossza 30 cm.
Csillagzat (constellatio) névvel régebben két
égitestnek, leginkább a Nap és Holdnak, vagy a
Napnak és egyik bolygójának egymáshoz viszonyított helyzetét jelölték meg, ugyanazon értelemben használták tehát, mint az aspektusokat
újabban gyakoribb a csillagkép (1. 0.) értelemben
való használat.
Csillák (cilia), 1. Gsillangók és PUla.
Csillám, szkebb értelemben a muszkovit és
biotit ásványokat, a gyakorlatban pedig fképen
az elst nevezik C-nak. Tudományos értelemben
csoportneve ama leveles szerkezet, ersen csillogó fény (innen a név) szilikát-ásványoknak,
melyek egymással megegyeznek abban, hogy kitnen hasadnak, azaz oly finom lemezekké hahogy finom
síthatok, mint semely más ásvány
lemezeik többé-kevésbbé tökéletesen átlátszók és
;

ersen rugalmasak hogy

kristályalakjuk, noha
külsleg többnyire hatszöges jellem,mindig egyhajlású rendszerbeli hogy keménységük csekély
2—3 fajsúlyuk 2"7— 3 hogy leginkább csak mint
kzetalkotó elegyrészek találhatók. Anyagukat
illetleg annyiban egyeznek meg, hogy mindenik
C-ban alkáli-tartalmú alumo-sziükát van, minek
következtében alángot mindannyian festik. Egyebekbenkémiai összetételük nagyon eltér és mindegyiknek kémiai konstituciója még ma sincs meg;

;

;

;

állapítva. Anyaguk szerint szokás ket osztályozni és pedig van 1. magnézium- vas-C, ilyen
a biotit ; 2. káli-C, ilyen a muszkovit, lepidolit s
páragonit; 3. lítium- vas-C, ilyen a zinnwaldit;
:

Csillagtérkép, az éggömb csillagainak ábrázolása sík lapon, rendesen stereograükus v. centrális projekcióban. A régibb
között legfontosabb J. Bayer Uranometria nova- ja (1603), mely
különösen a fényesebb csillagok észszer jelölési
módja miatt vált nevezetessé. A szabad szemmel
látható csillagok legjobb C-e: Arg€lander,'üranometria Nova (Berlin 1843) és Heis, Atlas coelestis

C

mósz-C, ilyen a margarit.
Biotit vagy magnezium-G. Képlete közel
K^HAlgSig O.j.SMgj Sí. Ö4. Némely szerz újabb idben a már Breithaupt ajánlotta meroxen nevet

4.

1.

használja, de sokkal általánosabb a Biot francia
fizikus tiszteletére Hausmann által (1847) ajánlott

:

;

—
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neve macska-arany (Katzenigen finom pikkelyekben az aranyra emlékeztet színére vonatkozik. jPefefe C-nak is mondják, mert többnyire sötét és pedig fekete, zöldes,
barna, szürke stb. Legtöbbnyire mint közetelegyrész hatoldalu lemezekben s táblákban található
andezitekben, trachitokban, riolitekben, porflrokban, gránitokban, gneiszban s C. -palában ritkábban mint preexisztált elegyrész némely bazaltban. Hazai kzetekben kisebb-nagyobb lemezekben s pikkelyekben elég gyakori. Pontosabb gyakorlati alkalmazása nincsen. Egész serege van a
szinonimáknak s változatoknak, melyek közül a
fontosabbak a következk Flogopit, nálunk nevezetes Rézbányáról (majdnem színtelen). — Anomit, Lepidomdan sötét fekete, vasban gazdag
biotit, Rdvetan, klorithoz hasonló, de olykor rézvörös, Aszpidolit, sötét olivazöld magaézia-C, és
biotit név. Triviális
gold),nii

;

Csillám-diorit, olyan dioritkzet, amelyben
az amflbolt a csillám helyettesíti.
Csillámgnájsz, csillámban rendkívül gazdag
gnájsz.

Csillámgranulit, olyan granulitkzet, melyben a gránátot csillám helyettesíti.

CsiÚámhomokk fpsammü),

csillámban igen

gazdag és ennélfogva egy kevéssé palás ho-

mokk.
Csillámló téntagomba (növ.), a Goprinus mi(Bull.) Fries., l. Téntagomba.
Csillámmárga, olyan márgakzet, mely sok

caceus

csillámlemezt tartalmaz.
Csillámmelafir, régebben használt elnevezés,
jelenleg csillámporflritot értünk alatta.
Csiliámpala, kvarc és csillám alkotta palás kzet, mely mint földünk arehei vagyis
korának
egyik alapkzete egész hegységeket alkot. A
vésre a Bubeüán, egy téglavörös, átlátszatlan kvarc és a csillám mennyiségi viszonya benne igen
változó helyenként átmegy kvarcitpalába vagy
C.^stb.
kvarcitba. Alig van kzet, melyben gyakoribbak
2. Muszkovityagy kcUium-0., képlete
volnának a járulékos elegyrészek bentt ásványok
KÉjAlsSljO,,
Ezt értik közönségesen a C. név alatt. Macska- falakjában, mint a C.-ban. Az uralkodó csillámezüst-né^ (Katzensilber) is mondják ezüstös csil- fajta vagy az uralkodó járulékos elegyrész után
logása miatt, vagj'" színe miatt fehér C-nak. A nevezzük el a C-t 1. gnájsz-C, mely elég sok
muszkovit név kereskedésbeU neve után «verre földpátot tartalmaz és átmenetet alkot a gnájsz
de Muscovie» készült, mivelhogy a Szibériában felé|; 2. gránit-C. 3- sztaurolit-C. 4. andaluzit-C.
term nagy lemezekbl már reges régóta készí- 5. disztén-C. 6. amflbol-C. 7. glaukofáu-C. 8.
tenek ablaktáblákat, különösen a hajók céljaira, epidot-C. 9. kloritoid-C. 10. graflt-C. : 11. kloritmely táblák fentebbi néven vagy magyarul mint C. 12. talk-C. 13. mész-C. 14. kongíomerát-C.
moszkvai üveg, vagy muszka üveg, másképen A C. az arehei, vagyis az skornak, nevezetesen
orosz üveg kerülnek kereskedésbe. Mária-üveg- pedig a huron-szisztemának egyik legfontosabb
nek is szokták nevezni, de tévesen, mert az igazi anyaga és pedig óriási terjedelemben s méretekMária-üveg tulajdonképen gipsz (l. o.). Igen rit- ben. Vastagsága a 3000 métert is meghaladja.
kán találni kristályokban, rendesen csak lemezek- Eredetét tekintve, részben a gnájsszal együtt a
ben 8 pikkelyekben, mint a gránit, a gnájsz és a Föld els merevedési kérgéhez tartozik, részben
csillámpala lényeges elegjTészét. Kristályai, me- pedig a vízbl letílepedettklasztikus kzetek metalyek néha feltnen nagy méretek, rendesen hat- morf átalakulása révén keletkezett. Újabban kiszög táblák, melyeket régebben rombos rend- mutatták, hogy nem minden C. archaikus, hanem
szerbelieknek tartottak, de ma már pontosabb vannak sokkal fiatalabb korú C-k is, ezek Weinvizsgálatok alapján tudjuk, hogy egy hajlású rend- schenk szerint kontaktmetamorf eredetek. Minszerbeliek. Páratlan vékonyságú, tökéletesen át- denütt el van terjedve és vagy lapos magaslatolátszó lemezekké hasítható. Többnyire színtelen, kat alkot, vagy igen hegyes csúcsokat egyebek
fehéres, sárgás, szürkés, zöldes, vereses fehér. K. között a Gross-Glockner csúcsa is
Nálunk nagy
2-3 fjs. 2-76—31. Hazánkban legszebb és legna- kiterjedésben a Temes melléki vagyis ú. n. Bángyobb lemezekben találni Pozsony vm.-ben, vala- sági hegységben az Al-Duna-szorosban, továbbá
mint az aldunai gránitokban, ül. pegmatitokban. az Erdélyi havasokban, Pogarasi és Szebeni heg3'A legnagyobbakat régen Szibériából (az Uraiból) ségben. A vékony palásakat fedöpalának haszhozták, újabb idben pedig Kelet Jndiából, Észak- nálhatják, a kvarcdúsakat pedig kohók tüzel:

s

;

:

;

;

;

;

;

:

:

;

;

:

;

C

;

Amerikából és Braziliából hozzák némelyik tábla kamaráinak kibélelósére. Dinamometamorf mófélméter szélesség, st még szélesebb."^ Lámpa- don kvareporfirokból is keletkezik C, illetve szehengereket, lámpaemyket,szemvédket, kályha- ricites pala (1. o.), így nálunk Gömörben Szoajtókat, kristálymintákat, porzót stb. készítenek molnokon, Alsósajón és Rozsnyón, hol réz-, hibelle. Gyakoriak a muszkovit pszeudomorfózisok. gany- és vasércek foglaltatnak bemie.
Pontosabb szinonimái és változatai Fengit, réCsillámporfir és csillámporfirit (isv.), olyan
gebbi általános neve a muszkovitnak, de újabban porflrok, ill. porfiritok, amelyek színes elegyrész
a kovasavban feltnen gazdag változatokra ha&z- gyanánt csillámot tartalmaznak.
nál ják. íWA.sní, smaragdzöld,krómtartalmu muszCsillámszienit (isv.), kétféle értelemben haszkovit, Tirol Zillerthal (Sohwarzenstein) a term- nálatos. Régebben csak a minette nev telérkö*
helye.DamoMrt<,8árgá8fehér, pikkelyesen leveles zetekre alkalmazták újabban az olyan szienitetömött C.,mely optikai tekintetben némileg eltér a ket értik alatta, amelyekben az amflbolt csillám
:

:

:

:

;

mnszkovittól. Szericit (l. o.). L. még Lejndolit,
Paragonit, Zinnwaldit, Margarit.
Csillámandezit (ásv.), olyan andezitkzet, melyben a színes elegyrészt a csillám (biotit) képviseli.
Csillámbogár (áiut), l. Oicindela.

(biotit) helyettesíti.

Csillámtrachit, olyan trachitkzet, amelynek
színes eleg\Tészét a csillám kép\iseli.

Csillanás
állítják

(koh).

el a

Az ezüsttartalmu ólomból úgy
hogy a megolvasz-

tiszta ezüstöt,

—
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—

Csille

fém felületére levegt fujtatnak; a tov. a moszatok, mohok, harasztok, st némely
leveg oxigénje az ólommal Igen könnyen egye- nyitvaterm spermatozódjai változatos számban

tott tüzes

sül és ólomoxidot, máz-anyagot, gelétet képez, a
nélkül, hogy az ezüstöt is oxidálná, mindaddig,

míg a megolvadt fémben ólom van;
ólomnak legutolsó nyoma is oxidálódik

midn

az

és a fém-

felületrl elvonul,szivárványszíneket játszva csillan fel a tiszta ezüst fényes felülete a C. pillanatában. B jelenség olyanforma, mint mikor a szem
héja fölemelkedik a szemgolyóról, ezértpülogásnak is nevezik, és annak jele, hogy az ólom elzése be van végezve. Ekkor a tüzelést és fújtatást meg kell szüntetni, mert ezentúl már az ezüst

párologna el.
Csillangók v. csillók

és helyen bírnak C.-kal. A C. által a rajzók, spermatozoidok rajzó mozgást végeznek, amennyiben
a C. hirtelen begörbülése v. ingása folytán, mint
az evezk által a csónak, elre tolatnak. Némely
esetben a mozgás nagyon gyors, pl. a Fuligo variáns rajzója 1 mp. alatt majd 1 mtn.-t halad.
Csillapító szerek (sedativa, anodyin), a gyógyszertanban oly anyagok, amelyek fájdalmakat
enyhíteni, a köhögést kiváltó reflexiugerlékeny-

séget csökkenteni, az idegrendszer hiperfunkcióját megszüntetni, görcsöket, szertelen

gásokat csökkenteni tudnak.
(cilia), 1.

a

esillós ázalék-

állatkák helyváltoztató szervei, melyek rendesen
nagy számban, különbözöképen elrendezve borítják testük felszínét vagy önállóak, egyformán
finomak és rövidek (sericilia), vagy pedig egymással összeolvadnak s ez esetben hullámzó hártyákat és ú. n. csillangó-cirmsokat alkotnak.
2. A
soksejt állatok testének különböz helyein elforduló, rendkívül íinom, csak mikroszkóppal lát;

—

izommoz-

Nagy részük a

dítók)) és ((altatók)) csoportjából kerül ki,

((bó-

ame-

lyek kisebb adagokban, mieltt teljesen elbódítanák a központi idegi'endszert
csak osillapítólag hatnak a szervezetre (morphin, ópium, chloral, paraldehyd stb.).
Tipikus C. a brómkészltmények, melyek a normális álmot elsegítik, a
felzaklatott idegrendszert lecsillapítják, az epilepsziás és más görcsöket kifejldni nem engedik a központ ingerlékenységének ers letompítása által, de magukban még nem bódítják
el azt. Hozzájuk hasonlók volnának a cink,
a valeriána, a eastoreum, az asa foetida kétes hatásaikkal. Tágabb értelemben minden
hiperfunkciót, kellemetlen érzést enyhít

—

—

szer és eljárás csillapítónak (palliativnak)
neveztetik és különösen ott jut nagy szerephez, ahol már a beteg baján radikálisan
nem tudimk segíteni, csak szenvedéseit

enyhítjük.
Csillapított elektromos rezgés v. hullám, 1. Drótmlküli telegrafálás.
Csillapított rezg mozgás v. rezgés, a

közönséges rezg mozgástól abban különbözik, hogy a kilengések folyton kisebbednek
ós pedig úgy, hogy két egymásután következ kilengés (amplitudo)hányadosa állandó,
Csillangós sejtek a Physarum, b MoQOstroraa, c Ulothrix, d Oedo- ez a
csillapodási tényez. Mennél nagyobb
gonium, « Vancheria rajzó sejtje, / Catleria nagy nö- és mellette
ez, a kilengések annál gyorsabban csökkenkis hímsejtje. Ersen nagyítva.
nek, a mozgás annál ersebben csillapított,
ható szörszer nyúlványok bizonyos sejtek (ú. n. végül ha a csülapodás egy bizonyos értéket elér,
csillangós v. esillós hámsejtek) szabad felületén, a mozgás aperiodikus lesz.
melyek szabályosan ide-oda mozognak. A gerincCsillár, a gyertyatartónak a mennyezetrl leteleneknél gyakrabban és srbben fordulnak lógó többkarú, gyakran koronaalakú fajtája, meel, mint a gerinceseknél az ízeltlábú állatoknál lyet már a középkor óta használnak, de eleinte
(Arthropoda) teljesen hiányzanak. Feladatuk csak templomok világítására. Anj'^aga és díszíigen különböz. Majd az egész test mozgatására tése a legkülönbözbb. A C.-nak egy formája a
szolgálnak, majd vízáramot idéznek el, mely a német renaissance «Leuchterweib», melyen a
lélegzés és táplálék megszerzése szolgálatában gyertyák egy szirén vagy egy ni alak által taráll, majd bizonyos hasznos és káros váladékok, tott agancsokra vannak helyezve.
Csillárka (növ.), 1. Chara.
parányi idegen testek (pl. por stb.), csirasejtek
Csillárvirág (növ.), 1. Geropegia.
kivezetésére valók. A csirasejtek összetalálkoCsille, tündérnév a magyar népmesékben inzásánál is fontos szerepük van. Meleg és alkáliák
a csillómozgást fokozzák, ellenben savak, nagyon nen C.-bérc a budai hegyekben.
alacsony v. magas hfokok csökkentik, st meg
Csille, hosszúkás, fölül nyitott, állványba ágyazott, tekn- V. szekrényalakú négykerek szállítóÍ8 szüntetik. L. még Gsillósejtek.
C, az alsóbb rend növények szabadon mozgó eszköz, mellyel bányákban termelt v. üzemi teletestének szálas nyúlványai, függelékei (1. az peken raktározott anyagot (szén stb.) egyik helyrl
ábrát), amelyek a protoplazma határoló hártyá- a másikra szállítanak és felbillenéssel v. oldalfal
jából erednek és a protoplazma tömöttebb részé- nyitásával a tekn v. szekrény tartalmát kiöntik.
l)l (fiiaris V. kinoplazma) állnak. A C. elfordul- Pálya gyanánt pallók v. keskeny vágányok szolnak egyenként v. többedmagukkal is. A mosza- gálhatnak. A C. továbbítása emberi v. állati ervel
tok és egyes alsóbb rend gombák rajzó-sejtjei, történhetik, a szállítási távolság éOO-800 m.
:

;

;

;
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Csilleng

Csilleng (aöv.), satnya, kevés-szemü szlJófürt
népies neve.
Csilling (állat), a közönséges halászka (Sterna
fiuviatilis Naum) népies neve.
Csillogás,ásvány okon azon optikai tulajdonság,
melyet egyes kristályokban párhuzamosan elhelyezkedett idegen ásváuylemezkék, esetleg üregecskék fényvisszaverése okoz. Szépen észlelhetni C-t a napkövön (oligoklasz-földpát) a benne
lev vascsillám-zárványoktól, néha göthit is
okozza a vörös karnallitban szintén a vascsillám
okozza a C-t a bronzit- és diaUagban különféle
ásvány zárvány ok, vagy pedig negatív kristályok
okozzák; ugyancsak negatív kristályoktól, vagyis
párhuzamosan elhelyezkedett táblás v. oszlopos
Öregecskéktl van a holdk (adulár) és némely
aparit szép csUlogása is.
Csillogó (észt.) a stílusnak az a neme, mely
küls, lehetleg élénk és változatos hatásra törekszik s ezt szellemesked ötletek, színes, választékos nyelv, szokatlan mondatfzés és meglep
fordulatok által akarja elérni. Az ilyen nyugtalan eladásmód ellentéte az egyszernek és természetesnek. Hatásos lehet, de er nélkül való.
Csillogó kvarc (ásv.) a. m. macskaszem.
Csillósejtek, finom szrszer
protoplazma
:

;

—

Csimpánz

A

csillószörök mozgását ügy látszik a bakormányozza, melyet tehát a csillószr
kinetikai centrumának kell tartanunk valószín,

musos.

zális test

;

hogy

ez az irány- v. vezértestbl (centrosoma)
származik. Csillószörrel fedett terüJeteket (1. az

ábrán : A) sok helyen találunk a szervezetben,
így az egész légzö traktust a gégétl kezdve a
tüdcsövek legfinomabb elágazásáig végig
borítják; Cet találunk a fülkürtben, a petevezetben és a méhben, az agygerincagyi üre-

C

gekben stb. Alsóbbrend

állatolcnál

C

még szélesebb

körben vannak
elterjedve, kagylók köpenyét,
boríta kétéltek szájpadlását, nyelcsövét
ják. Az egysejt állatok egy részének teste is

C

C

ciliumjaik segítcsíllószrökkel van borítva. A
ségével az általuk beborított felületen áramlást tartanak fenn (1. az ábrán: A), mely a
legtöbb esetben valamelyik testi nyílás felé irányított. Ezeknek az áramlásoknak nagy biológiai
célszerségük van, részint mert az oda jutott
kórokozó mikroorganizmusokat kisodorják ismét
a felületre, részint pedig mert váladékokat, v. pl.
a petesejtet (a ni pete vezet csillósejtjei) rendeltetési helyükre juttatják. L. még Csillangók.
C^llószÖT(cilium),L Ösillsejtekés Csillangók.
Csilyános, a Bereczki hegycsoport egyik maganyujtváuyokkal (csillószr, cíUum) bíró hengeres sabb csúcsa (1605 m.), Háromszék vármegye orbai
sejtek (1. az ábrán : B.), melyeknek aránylag igen járásában, Románia határán Magyarország legbonyolódott szerkezetük van. Egy tipikus csUló- délkeletibb sarokbástyája.
sejtnek felületét kutikulárís szegély borítja, melyCsima, 1. Gsuma.
nek hézagai közt a csillószörök összefüggnek a
Csimangó (állat), 1. Khimangó.
eejttesttel. Minden csillószr a kutikulárís szegélyCsimaz V. csimasz, bogárlárvaalak és különöben egy kis meg vastagod ássál (bulbus) bír, a sejt- sen Erdélyben, de hazánk egyéb vidékein is használatos kifejezés a pajor (pl. cserebogár-pajor)
szó helyett. C-nak nevezik azonkí\Til Somogy.0.0
O o* e cO
ban a poloskát és Kecskemét vidékén a még follatlan verébflókát is. L. még Pajor.
;

,

'^©^:-^!M<.'.<.,

Csimbók

(növ.), 1.

Csembk.

Csimborasszo, hegy, 1. Chimborazo.
Csimkent, fhelye a hasonló nev, túlnyomóan
kirgizeklakta kerületnek Orosz-Tiirkesztán SzírDarja pro\inciájában. srégi öntözött oázis, a
Badamu és Kaskartu folyók partján, 503 m.
tongerfeletti magasságban. Számtalan öntözcsatornáját, amelyek a környék kertjeit és szántóföldjeit látják el vízzel, most az orosz kormány
tartja fenn. Lakosai (kb. 11,000) földmível szártok, akik sok gabonát és gj'ümölcsöt, fleg ba-

rackot és mandulát termelnek. Hadászatilag és
kereskedelmileg fontos hely fellegvárát az oroszok 1864. lerombolták.
;

Csimó (azeltt: Gsimhova), kisk. Árva vm.
trsztenai j.-ban, (1910) 284 tót és magyar lak^
postahivatal, u. t. Ljeszek.

Csillósejtek.

testben pedig, közvetlenül a kutikulárís szegélyen
túl egy nagyobb csomó van rajta a bazális test.
Ezután a szrök egy köteggé szeddve össze, az
:

egész sejt protoplazmáján áthaladva a sejt másik
pólusán tnnek el. A csillószörök sejtenkívüli
részei,' míg a sejt életben van, folyton mozognak,
mozgásaikat a környezetre is átvihetik és munkát
is végezhetnek. A csillószörök mozgásai koordináltak, u. i. az ugyanazon hámszakaszhoz tartozó
ciliumok mozgása 1. monotrop, azaz egyirányú
2. metachron, azaz a csillószörök csapkodásai egy
bizonyos sorrend szerint követik egymást 3. rit:

;

Csimpánz (áiiat, Anthropopitheats, az afrikai
benszUlöttek nyelvén barrisz, insziego, kulu
hanba, nsiego mbuve, bám, nsziku, csimpenzo^
mandzsaruma), az emberszabású majmok (Anthropomorpha) egyike. A C. 1-5 m. magasságot
ér el
szrözete barnás vagy csaknem egészen
fekete; arcszíne szennyes brsárga. Koponyája
dolikocefal, arcszöge 55"; arca széles, orra kicsiny, fülei nagyok, szája igen nagy, alsó ajaka
elre nyújtható s rendkívül mozgékony; arcát
barkó szegély zi. Mells végtagjai a térdéig érnek kezei keskenyek. Bordáinak száma 13. Ha;

;

;

Csimpolya
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zája Guinea s valószinüleg egész Közép- Afrika
területe, hol párosan él s a fákon nagy
fészkeket épít, amelyeket az es ellen állítólag tetvel lát el.
mászó és ugró. Megtámadtatva erélyesen védi magát és családját.
Gyílmölcsbl s a fák hajtásaiból él. Húsát a benszülöttek megeszik. Valamennyi majom között a
legértelmesebb, fiatal korában könnyen szelídíthet, s nagyon tanulékony. A C-t már Herodot is
említi újabb idben több példánya került az európai állatkertekbe, de a mi éghajlatunkat 2—3
évnél tovább nem állja ki, rendesen tuberkulózisban elpusztul. A mai rendszerezök két faját
különböztetik meg, jelesen a fehérarcú (Anthropopithecus troglodytes Ij.) és a feketearcú C-t
(AnthropopitJíectis tshego Duvern.). A zoológusok más része viszont e két majomféleséget nem
választja el fajilag egymástól, azonban az összes
búvárok megegyeznek abban, hogy a feketearcú
C. legalább is határozott fajta. A feketearcú
a Loango -partvidék hegyes tájairól, a Gabun
belsejébl és Dél-Kamerumból ismeretes. V. ö.
Sperino, Anatómia del Cimpnanzé (Turin 1898).

erds

Kitn

;

C

Csimpolya, 1. Duda.
Csimszián (chimsyan),

saját nyelv indus nép
Észak-Amerikában, Brit-Kolumbia partján, a Nass
és Skeena folyók között. Több törzsre oszlanak.
Miként haida és tlinkit szomszédjaik,
is
vészi k-, fa- és csontmunkájukról nevezetesek.
A térítk nagy eredményt értek el közöttük. Sok
1887. a szomszéd Alaska-félszigetre telepedett
le, hol a Clarence-szoros mellett a virágzó NewMetlahkatlah helységet alapították. A C összes
ezáma 10,000 lélek. Ügyes halászok. Száraz hallal
és halkonzervekkel kereskednek.
Csin, 1 a hordódongáknak hordóvá való egybeállítása, kilángolás, megcsigázás, a hordófej
körülvágása és az ormó egyengetése után C-vágó
gyaluval a fenék beersítésóre szolgáló G.-t (száda,
árok, nm. Nuth, Frosch) gyalulják a hordó
oromrészének belsejébe.
2. C, vagy G.-szög

k

m-

C

.

—

négykerek, elaljjal ellátott járómveknél az a függlegesen álló ers szög, amely
az elüls alj zsámolyán ós tengelytkéjén átmegy
és amely körül mint függleges tengely körül az
elüls alj mozgó része a kocsi fordulásánál elfor(derékszög), a

dul. A kocsi helyes támasztása céljából a Cszöggel az aljon párosul az «ötödik kerék».
Csin (orosz) a. m. rang az orosz rangfokozatok elnevezése, melyekbe polgári és katonai hivatalnokok be vannak osztva. A negyedik fokozattal (valóságos államtanácsos és vezérrnagy) ne;

Cslng-huangr-tau

amelybl gabonát,

babot, dohányt, selymet és

prémeket exportálnak; a behozatal föcikkei a
különféle iparárúk.
Csinosa, perui snép, 1. Ghincha.
Csincsa, hangszer, 1. Gsinga.
Csincsér, régi íróinknál a. m. bilincs, békó,

nyakkaloda.
Csincsilla (Chinchüla, áuat), a nyúlszájú rágcsálók (Lagostomidae) családjába tartozó rágcsálók egyik nemének perui neve, melyet a gereznájával zött élénk kereskedés világszerte használatba hozott. A
hátsó lába jóval hosszabb a
mellsnél, testének fele hosszát elér farkának
hátsó fele hosszúszr, bozontos, fülei nagyok és
szélesek, bundája finom, lágy, tömött dobcsoutja
nagyon nagy zápfogai három lemezre osztottak. Egész megjelenésében a pelére emlékeztet,
csakhogy nagyobb és vaskosabb Chileben és Peruban, különösen a Cordillerákon, de a lapályon
is olyanféle életmódot él, mint a mi tirgénk. Két
faja ismeretes a gyapjas G. (Ghinchüla laniger Molina) és a rövidfarkú G. (Ghinchüla
orevicaudafa Waterh.). Mindkét fajnak húsa ízletes, gereznája pedig keresett és becses szcsárú,
melybl évenkint néhány százezer kerül piacra
különösen becses a gyapjas
gereznája, mely
valamennyi gerezna között a legpuhább és legfinomabb szr. A gereznakereskedésben hosszúV. valódi és rövidszr v. korcs-C-t különböztetnek meg az elbbinek darabját 18—30, az
utóbbiét pedig csak 1-2—6 koronával fizetik.
Az ezüstszürke gerezna a legdrágább, olcsóbb a
sárgás és kékesszürke szín. A rövidfarkú
feje és törzse 30, farka 13 cm. a gyapjas
kisebb; farkával együtt 35—40 cm. hosszú, melynek kb. egy harmada esik a farkra.
Csinde (Ghinde), a keletafrikai Mozambique
portugál gyarmatban fekv kikötváros a Zambezi folyó torkolatánál, (i905) 2927 lak. Kikötje
az 1900. létrejött egyezség szerint részben az angoloké s a német, brit és portugál óceánjáró hajók itt találkoznak és szerzik be szükségleteiket.
Caináxél (Gzindrel), Szeben vmegye DNy.-i részében, a Szebeni hegység egyik legkiválóbb s a
Frumoásza hegy tömeg legmagasabb csúcsa (2248
m.), Szeüstyótl D.-re, a Szeben és Czód forrásvidékén, azon helyen emelkedik, ahol a Szebeni
hegységbl a Resinári hegysor kiágazik. A szívalakú, sziklatornyokkal övezett katlanában szép
tengerszem van s ebbl folyik ki a Szeben vagy
Cibin folyó. A
megmászása Nagy-Szeben, Szerdahely vagy Szelistye fell (Dúson át) 3—4 napot

C

;

;

;

:

C

szr

;

;

C

C

C

C

igényel.
messég jár.
Csinga (Zrínyinél) v. csincsa (Szalárdi krónikáCsinab (Ghenab), a Pandzsab 5 folyójának
egyike. Lahul vidékén (Ladakhtól D.-re) ered jában), valami katonai hangszer neve. Akik kezeCsoandra néven, fölveszi a Dzselamot és Ravit lik, azokat Gyöngyösi csingásoknak nevezi.
Csinga (Mephitis mephiticaShaw.),!. Szkunk.
és Bahavalpur alatt a Szatledzsbe torkollik.
Csingala (áiiat), a nagyszakállú makákó (MaCsinált (észt.), vagy mesterkélt mindaz, ami

nem szinte

és természetes, hanem az erltetettségnek, hazugságnak bélyegét viseli magán s

L.) népies neve hazájában.
Csingervölgy és G.-i bányatelep, 1. Ajka.
Csing-huang-tau, (i909) 5000 lakosú kiköt váezért hideg, mint minden kieszelt dolog. Ami nem
C. szinte magától létrejöttnek s egész mivoltában ros az észak-kinai Csi-li tartományban, közel a
mandzsu határhoz. 1902-ben nyílt meg az idegeigaznak tnik fel.
Csinampo, 1897. az európai forgalomnak meg- nek eltt, azóta gyorsan emelkedik, kivitelre kenyitott kikötváros Korea Ny.-i partján, Piöng- rülnek gyapot, kszén ós gabona. Bevitel (i909)
jang tartományban, igen jó és biztos kikötvel, 7-6, kivitel 2 millió K.

cacus silenus

:

:
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Csing-klang

—

Csinozás

Csing-kiang (Chinkiang), több város neve tott mosott szövetet kifeszített állapotban szárítKínában: köztük a legjelentékenyebb az európai ják. A szárítógépek (1. 2. ábra) keretben csúszó
kereskedelemnek is megnyitott kiköthely Kiang- végnélküli láncot tartalmaznak. A láncokon vagy
8ZU tartományban, a Jang-ce-Mang torkolatánál, tsorok, vagy csiptotk vannak, melyek a szövet
<i909) 184,000 lak., kat. és evang. hittérítáUo- szélét fogva tartják s így a szövet a kereten kifeszítve mozog tovább. A kifeszített szövetet
mással. Bevitele (1909) 18'9, kivitele 3 millió K.
Csing-tau, Kiau-csoic német-kinai terület ki- gzzel ftött csövek fölött vezetik. A keletkez
köt városa San-tung kinai tartományban a Sárga- párák eltávolítása vastagabb szöveteknél az által
tenger bejáratánál, igen jó forgalmú helyen. történik, hogy a szárítógépet szellztetvel (ven1898—1909. szegény faluból 40 kereskedelmi vál- tilátorral) kapcsolják össze s igy ers légáramot
lalat letelepedésével Ki na 7-ik keresked váro- áUítanak el.
Az ekként megszárított szövet még bolyhos,
sává lett. A német városrész egészen európaias
jelleg, szép középületekkel, pompás palotákkal tehát a bolyhóktól keU megszabadítani, mi a nylrócsi-nan-fui vasút vég- gépen történik. A nyírógép csavarmenetes ollóés templomokkal. A
állomása, kikötje jól ki van építve és meger- ból áll; forgó ágának csavarvonalban haladó,
sítve. 1905 óta meteorológiai állomása is dolgo- szilárdan áUó ágának pedig egyenes vonalú éle
zik. Kábel köti össze Sang-hai és Csi-fu városok- van. Az olló tehát folyton mködik s az élek közé
kerül részeket lemetszi. Minthogy a fésült
kal.
Csing-tu, Sze-esuán kinai tartomány fvárosa, gyapjúszöveteket jól meg kell nj^irni, a munka
a Jangce mellékvize, a Minkiang mellett. C. a gyorsítása céljából több ollót helyeznek el egy
kinai birodalom egyik legjobban épíilt városa. közös állványra, mint ez a 3. ábrából látható. A
Lakosainak számát 1 millióra beesülik. Keres- szövet fényének s tömottségének növelése céljáis
dekatálásnak
kedelmileg fontos hely, itt összpontosul a Tibet ból fényesít avatásnak
alávetik a fésült gyapjúszöveteket. E célból lifelé iránjTiló kereskedelem is.
Csinkiang, 1. Csing-kiang.
kacsos rézhengerre feszesen felhengerlik s e henCsinmetsz-gyalti, a hordócsin készítésére. gerbe 2 légnj'omású gzt bocsátanak, míg ez telVan két elüljáró és egy rendes csín v. szádagyalu- jesen át nem hatotta a szövetet, mire azonnal lekése. Tokja alul íves, egyik oldalt vezetékkel.
hengerlik, különben túlzott fényt nyer. Végre
Csinos (észt.), az alaki szépségnek alantibb foka. még sajtolásnak is alávetik a szövetet, miáltal
A C. nem kelti a szépnek teljes összhangzó hatá- a szövet keményebb és simább feltUetü lesz. A
sát, de elég vonzó ahhoz, hogy foglalkoztasson, sajtolás régibb módja abban áU, hogy a szövetet
figyelmet és bizonyos tetszést keltsen. Néha a fénj'^es papirlemezek közé rétegezik s a rétegcsokicsinek fogalma is belejátszik. C. lehet gyer- portokat csavarsajtóban vagy víznyomású sajtómek, nö, ruha, kép, ház, vers stb. C.-ít a külsre ban ersen összesajtolják. E közben a szövet megondot fordít, ékesít.
legítésérl is gondoskodni keU. Erre 4 mód van és
Csinos. Régi magyar nnév, mely Scinissa pedig vagy melegített papirlemezeket rétegeznek,
és Chuuus alakban jön el. A XIII. sz. elején vagy oly papiroslemezeket, amelyekben vékony
Chunoz. a királynénak a semptei várhoz tartozó platinadrótok vannak beágyazva, amelyek elektárnoka volt.
tromos áramkörbe bekapcsolva, felmelegítik a
Csinovnyik, orosz hivatalnok, ebbl a szóból
lemezeket, vagy a rétegcsoportok közé gzzel fcsin (1. 0.), mely hivatali rangot jelent a nagyobb tött lemezeket helyeznek el, vagy végre minden
rangú hivatalnokok közös neve szanovnyik.
rétegcsoport közé melegített vaslemezeket helj'^ezCsinozás V. kikészítés (appretura, appretálás; nek el kell védrétegek alkalmazása mellett. A
1. a két képmellékletet), az iparban általában azon
most jelzett idszakos sajtolás helyett újabban a
míveletek összessége, amelyek által az illet ipar- folytonos sajtolást alkalmazzák, amely a 4. ábrácikk kialakítása után egyrészt küls káros befo- ban felmutatott hengeres sajtón
vasalógépen
lyások ellen védelmet, másrészt a szenmek tetsz
végezhet. A szövetet a lassan forgó c henger
külst nyer. A C. a szövet anyaga s a szövet ren- viszi tovább s útközben JfJf jel, gzzel melegídeltetése szerint módosai. C. a szálas anyagok tett vályúk sajtolják. A vályúnak fényesre csiiparábán
szolt fölülete van s így a szövet, midn sajtolás
1. FésüÜ gyapjúszövetek C.-a a következ
A közben ezen tovább csúszik, sima felületet is kap,
szövszékrl lekerült szövetet gondosan átvizs- tehát fényes lesz. A meleg állapotban sajtolt szögálják saszövési hibákat kijavítják. Ha a szövet vet zsírfényt kap, mely nem tartós s nedvesség
zsíros fonalból készült, mosásnak vetik alá. A hatása alatt szintén elvesz. E zsírfényt a bámosást szóda- v. szappan-oldattal a mosógépeken gyasztó avatással
dekatálással
távolítják
végzik. Ersebb. szövetekhez az 1. dbr^n fel- ei. E célból szabadon kitóduló gz felett vonják
mutatott mosógépeket használják. A szövetet a h el a szövetet. Végre megjegyzend még, hogy
hengerek közé bocsátják s végeit összevarrják s könny szövetekhez az elbb ismertetett sajtók
így végnélküli szalagként járatják a hengerek helyett a hengeres simítókat
kalandert
szoközött, elbb azonban kell szóda- v. szappan-ol- kás használni, tehát oly gépet, mint a pamut- s
dattal látják el. Mikor a piszok oldott állapotba lenszövetekhez is használnak, amelynek lényegét
jutott, akkor az öblítést végzik. A kisajtolt pisz- ott ismertetjük.
kos lét g vályú segélyével elvezetik s a szövetre
2. Kártolt gyapjúszövetek C.-i mveletei az
h csövön át folyton tiszta vizet eresztenek. A ki- elállítandó cikk minsége szerint több alcsomosott szövetet a szükséghez képest festik és portra oszthatók, ezek közül legtöbb munkaszafestés után ismét kimossák. A kell színnel ellá- kot a posztó C.-a ölel fel. Posztónál a szövet szín-

C—

—

—

:

;

—

—

:

—

—

—

—

—
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oldalán egyenl hosszú s egy irányban lesimított
szálakat, ill. bolyhokat látunk.
szövszékrl
lekerült szövetet mosásnak vetik alá. E célra az
1. ábrában jelzett hengeres mosógépet használják. Ezután a szövetet a benne lev növényi ré-

A

szektl a szenesitési mvelettel (1. SzenesUés) szabadítják meg. Ezt követöleg kallózva (ványolva)
lesz a szövet. Kallózás
folytán a szálvégek a
sodrás hatásától szabas a szövet felületén összekuszálódnak, ill. nemezt alkotnak. Vékonyabb takarókhoz, kötött árúkhoz
s gyapjú kalapokhoz az
5. ábrán jelzett forgattyús kallót használják. Itt fészekbe helye-

dulnak

zik a szappanos lébe áztatott szövetet s

nyom-

kodják a f orgattyukkal
mozgatott tuskókkal.
Legelterjedtebb a 6. ábrában látható hengeres
kalló. A szövet szappanlével kellleg átáztatva
kerül az

ABi CGy

s

DD^ hengerpárok alás
végnélküli szalagként
hengerek a
kering.
szövet e mozgatását
a) Takácsmácsonya.
hengervégzik. Az
csapdába kerül s
párok által továbbított szövet
itt haladásában gátolva lesz, összenyomódik s
ennélfogva hosszirányban kallódik. DD^ s CCj
hengerpárok a szélesség irányában nyomkodják
össze 8 ezek hatása folytán a szélesség irányában

E

AB
AB

—
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csonya, mely az elbbinek utánzata, mint a 7.
ábrából látható. A szál kihúzása,, illetleg a szövet gyapjusítása céljából a mácsonyákat forgó
dobra helyezik s velk a szövetet gyenge és fokozatos érintkezésbe hozzák. A mesterséges mácsonyák elhelyezése a 8. ábrából látható. A természetes mácsonyák hasonló eh-endezést nyernek, ha
minden mácsonya külön tengelyre huzatik, de
rendszerint lécalakú keretbe csoportosítják kets a
léceket ersítik a hengerre.A leggyakrabban használt bogácsoló gép vázlatrajzát a bjszövegábra mutatja. Ennél két dob van, tuduiilük AsBésa, szövet, mely végnélküü szalagként kering a
tartóból kiindulva,minden körülmenetnél egyszer érintkezik a mácsonyákkal. Jelenleg a bogácsolást száraz szöveten végzik, régebben pedig nedves szöveten végezték. Az ezen mvelet folytán nyert gyapjas réteg különböz hosszúságú szálakból áll, melyek egyforma hosszura nyírandók. A nyírást a
9. ábrában eltüntetett gépen végzik. Ezen nyírógép szerszáma teljesen azonos a 3. ábrában jelzettel. A gép lényege is csupán abban különbözik,
hogy míg a fésült gyapjúszöveteknél az olló a szövet felületével érintkezik, addig a kártolt gyapjúszöveteknél az olló a szövet fehiletérl határozott
távolban tartandó. A szövet ez okból
nyergen
át halad, az
csavarolló pedig
állító készülékkel a nyeregtl a kivánt magasságra helyezhet. Az egyenl hosszúságra lenyírt szálak a
posztószer készítésnél lesimltandók. A szálak lesimítását irányttásnák nevezik, mert e müvelet
folytán az összes szálak azonos irányt nyernek.
A szálirányítást nedves szöveten természetes takácsmáesonyával, a bogácsoló gépeken végzik.
Hogy az irányított szálak újabb helyzetüket állandóan, azaz a szövet kiszárítása után is megtartsák,
fényesít avatásnak vetik alá a szövetet. A gzölés befejezte után a szövetet az elállítandó fényhez képest a hengeren
mindaddig hagyják, míg
az teljesen ki nem hlt.
A festetlen gyapjúból
készült szövetek a fényesít avatás után festetnek, ezt követIeg pedig
mosásnak, irányításnak
s avatásnak lesznek alávetve. Ezt követöleg ke-

D

E

AB

D

retre feszítve szárítják a
szövetet (1. a 2. ábrát) s
Ismételve nyírásnak ve-

végre lekefélik,
sajtolják s bágyasztó
avatásnak is alávetik.
most jelzett C.-on kívül
a kártolt gyapjúszöveteknél a bársonyszerü
C. is szokásos. Ezen C.-i
a szövetet a bogácsolásig, ill. az azt
nyírásig ép úgy kezelik, mint a posztótik alá,

A

Ujabb rendszer bogácsológép.
is kallódik. KaUózás után
szövetet. A további feladat

mosásnak vetik alá a módnál
most a nemezült szál- követ

végek szabadításában áll,amit bogácsolással (bor- csinozásnál; a nyírás uttln azonban valamenyérnek el. A szálvégeket csak ers kefe- nyi szál a szövet síkjára merleges iránybf\.
szer szerszámmal lehet a nemezbl kihúzni. E állítandó, amit botozással érnek el. A c) szövegcélra legalkalmasabb az a) szövegábrán látható ta- ábrán jelzett gép 12 bottal (r) mködik, amekácsmácsonya (Dipsacus fuUonum), mely számos lyek az a k hengerek között kifeszített s lasapró kajmoccsal telt guba és a mesterséges má- san tovahaladó szövetre fölváltva ütnek. Az ers
zosítás)
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3.

8.

>

Csincuást cikkhez.

ábra.

ábra. Nyirógép, fésült gyapjúszövetekre.

Mesterséges mácsonyával fei^üureit egyhengeres bogácsológép.

3EPEK

I,

\00i»

ábra. Mesterség«s mácsonya.

2/ábra. Szárítógép, vékoay minöségd gyapjúszövetekre.

11. ábra. Perzselögép.

10.

ábra. Perzsel kemeace.

RÉVAI NAGY L£XIKON>.

CSINOZí

9.

4. ábra.

r

HeDgeres

Ctinoeás • cikkhez.

sajtó,

ábra. Posztónyírógtp

gyapjúszövetekre.

orgat

6

ábra. Hengeres kai

íEPEK

II.

14.

ábnu Simítógép Calander).
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ütések folytán a szálak a kívánt helyzetet foglalják

el.

A

3.
pamutáruk C.-a az elállított cikk minsége szerint igen változó. A különböz eljárások
azonban mégis 3 csoportba sorozhatok, mert a
C. célja mindig abban áll, hogy a pamutáru a
len-, selyem- v. gyapjuáru külsségével láttassék
el. A len- és selyemszer C. egyik kelléke, hogy a
szövet színén a fonalkötés tisztán látható legyen,
de mert a pamutszövetek igen bolyhosak, ezért
els sorban a bolyhokat távolítják el, ill. leperzselik a szövet színérl. E munkát vagy a 10. ábrán

jelzen perzsel kemencén végzik, olykép, hogy a
szövetet a G betvel jelzett izzó vassüvegen végig csúsztatják, v. pedig a 11. ábrán jelzett perzsel gépen olykép, hogy a szövetet 3 s 6 számmal jelzett hengerekkel alátámasztva az /"/betkkel jelzett gázlángok felett vonják el. Perzselés
után fehérítésnek (1. o.), esetleg festésnek vetik
alá a szövetet. A fehérített árut gyakran nyíró-

e)

.

Botozógép.

is kezelik s e céh^ a fésült gyapjúszövetek
C.-ánál jelzett s a 5. ábrában látható gépet használják. A kell színnel ellátott pamutszövetet (ke-

gépen

ménységének, ill. merevségének, tömöttségének s
fényének fokozása céljából) ktüönböz anyagokkal teUtik. E célra használják a keményítket, a
gummiféléket, a dextrint, glicerint, sztearint,
viaszt, zsírokat, olajakat s különféle földes anyagokat. Az ezekbl készült keveréket est wo^roaw.voö'nevezik. A szövet tehát csinozó anyaggal telítend, mely célra a 12. ábrán jelölt t«lí tógépet használják. A csinozó anyag
betvel jelölt
edényben van, a szövet ezen áthalad s ezután

nak

T

W

TT, hengerpárok között, amelyek a felesleges anyagot kiszorítják. Színes szövetek gzzel
lett

ftött rézdobokkal közvetlen érintkezés melszáríttatnak. Ily hengeres szárítók a telít

géppel kapcsolatban is állhatnak. Kockás és csíkos szöveteket azonban célszerbb keretes gépe-

—
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helyezve, amely gyors forgás folytán likacsos oldalfalán át ^-izcseppeketszór az alatta elhaladószövetre. A simítást részben mángorlókon, részben
hengeres simítókon végzik. A mángorlók régibb
alakja a szekrény- V. láda-

ajkkú mángorló. Csekély

mérv mángorlásmegtöri
a keményítt,
tehát lágyítja
a szövetet, de
fényét nem fokozza. Ers
miángorlás lapítja s csiszol-

ja a fonalat,

a

szövet tehát

keményebb,

íorló.

tömöttebbs fényes lesz. Ha az ilyképlfényesre mángorolt szövetet újból felhengerelik s tovább mángorolják,
a fényes felület helyenkint megtörik, mert a kötpontok benyomódnak s ekkor habos felületet kap a
szövet. A mángorlók újabb alakját, a hengeres mán gorlót a d) szövegábra mutatja. A c-re felhengerelt szövetet a b jel hengerek közé helj'ezik. E
hengerek változó irányú forgást végeznek s ersen egymáshoz nyomatnak. Ha a szövetet nem
kell igen ersen fényesíteni, úgy a simítógépen
kezelik. A simítógépek (kalanderek) jellemz alakja
a 14. ábrán látható. A közbens henger fényesre
csiszolt kérges öt%^énybl, míg a fels és alsó papiroskorongból készült. A szövet e hengerek közötti ers sajtolás folytán a fényesre csiszolt vashengerre lapul s ezáltal tömöttebb s fénj'es lesz.
A fény lényegesen növelhet, ha a vashenger
gyorsabban halad, mint az alatta lev papírhenger, mert ekkor csiszolás (vasalás) áll el. A pamutszövetek gyapjuszerü csinozása lényegében
azonos a gyapjnszövetek csinozása val, a különbség csupán abban áll, hogy a pamutszövetet nem
kallózzák, mert a pamut nem kallódik, hogy csinozó anyaggal telítik s végre, hogy a bogácsolást (gyapjusítást) nem mácsonyákkal, hanem ers
fémkefékkel iU. kártokkal végzik.
4. A lenárúk C.-a egyszerbb, mert a lenfonalnak természettl kell merevsége és fénye van.
Nyers fonalból készült árú gj^akran mosásnak v.
gj'enge lúgozásnak is alá lesz vetve, azután a
bolyhos részektl nyiró gépen megtisztítják s
mángorlásnak vagy simításnak vetik alá. A fehérítetF árút csekély mennyiség csinozó anyaggal
telítik, levegn szárítják, és nyirkosítás után a
vászonárút mángorlásnak, a középílnom ábrásárút
rendszerint simításnak, a flnom ábrás árút pedig
felváltva simításnak s mángorlásnak vetik alá.
5. A selyemárúk nagy része C-t nem is igényel a szövszékrl lekerült árut a csomóktól
gondosan megszabadítják s ezután a kifeszített

ken szárítani, mert akkor a minta sokkal szabályosabb 8 tetszsebb. A szárított szövet szálai
hengeresek s igen csekély fények. Ha a szövet
fényesebb felülettel látandó el, simításnak vetik
alá. Simításnál a fonalak lapítandók, a keményí- szövetet sima acéllap tompított élével dörzsölik,
tvel telített száraz fonal azonban merev s ezért miáltal a bordafogak nyomai eltnnek. Könny
simítás eltt a szövetet nyirkosítják. E céka árút még hidegen sajtolnak vagy simítnak. Félszolgál Sí 13. ábrán jelzett gép, melynek fels selyem szövetek csinozó anyaggal is kezeltetnek,
részén víztartóba mélyed hengerkefe van el- még pedig a vászon s a bordás kötés szövetek
;
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híg gumini- v. enyvoldattal telíttetnek, a szatén
kötés szövetek pedig csak fonák oldalukon vonatnak be
nyálkás gummiszerü anyagokkal.
Ezt követ szárítás után igen gyenge mángorlásnak vagy simításnak vetik alá. A habos felület
(moiré) elállítása legegyszerbben simító gépen
eszközölhet, olykép, hogy a szövetet kettsen
bocsátják be a melegített vas- és papírhengerek

sr

közé.
G. a faiparban, a fának csiszolása, kencézése,
mázolása-festése, pácolással való színezése, viaszkolása, lakkozása vagy politurozása.
C. a br(gyártása).
iparban, 1.
C. a fémiparban, 1.

—

—

Br

Fémek.
Csinozási forgalom, 1. Kikészítést forgalom.
Csinrovás, a hordócsin bemetszésének mívelete a csinmetsz-gyaluval.
Csinszög, 1. Csin.
Csintalanság, élénk szellem, egészséges gyermekeknek az a tulajdonsága, hogy jókedvök
könnyen igen magas fokra emelkedik és ekkor
másokkal tréfálnak, incselkednek, tudva tiltott
dolgot cselekesznek. A C. némely gyermekben
csak idnként nyilatkozik, másokban állandó jellemvonás. Sokszor ártatlan s éppen az elevenség,
a kiérezhet életkedvnél fogva, a felnttnek kellemes is lehet. Gyakran azonban sért ingerke-

Csiperke:

fontosabb, mert széltében-hosszában terem, legelkön, kertekben és utak szélén, mert íze kitn
és mert nagyban is termesztik. Tenyésztésével
különösen a franciák foglalkoznak. Fontos kereskedelmi cikk.
C. tenyésztése. A C. ahhoz, hogy jól tenyészszék, mérsékelten meleg és nem túlságosan nedves, sötét V. legalább homályos helyet és lehetleg állandó hmérsékletet kivan. Legjobban tenyészik földalatti helyiségekben, pincékben stb.
B'ökelléke minden C.-tenyészetnek a jó s kellkép
elkészített lóti'ágya. A trágya elkészítése a

A

következ a kevés szalmát tartalmazó
:

friss ló-

trágyából kb. 1 m. átmérj és ugyanilyen magas,
jól betaposott rakást rakunk, amelynek széleit
villával elegyengetjük s azután az es ellen védend, az egész rakást friss szalmával betakarjuk. Erre magára hagyjuk a rakást 6—8 napig,

melynek

elteltével

azt

át

kell

még

forgatni,

pedig úgy, hogy a rakás teteje alulra, külseje
pedig belüké kerüljön, s ez alkalommal a netalán
elpenészesedett részeket szét kell fosztani s megnedvesíteni. A forgatást 6—8 napi idközök-

déssé, másra, st magára a gyermekre nézve is
ártalmas szokássá fajul. A nevel feladata abban
van, hogy a gyermeket önuralomra, mértéktar-

tásra szoktassa.
Csintye, nagyk. Arad vm., most
(1.

:

Köröscsente

0.).

Csinúk, indiánus törzs, 1. CJiinook.
Csinvat, a sávolykötésü len- és pamutszövetek
gytijtöneve. Kötése
3 és 4 fonalas sávoly (1.

Csiperkeágy.

:

Alapkötés). Mintázatát tekintve van sima, csíkos
(graol) és

kockás C.

Csíny

a. m. pajkos cselekedet, gonosz tett.
Csipa, a hurutos szem köthártyájának váladéka, amely különösen reggelre a bels szemzugban és a szempillák között meggylik és besrsödik.
Csiper. Az egyedüli magyar énekmondó (joculator), kinek neve fönnmaradt. A C. népies magyar név, mely Csoper, Csebürke, Csiperke alakban is elfordul s megfelel a «eseprö» (aprócsepr) szónak.
Csiperke (növ.), Psalliota Fries, a lemezesgombák génusza, melynek mintegy 150 faja közül
csak 3 játszik nagyobb szerepet. Nevezetesen a
Psalliota campestris (L.) Fries, ez a tulajdonképcni C. V. cseperke a Psalliota arvensis (Schaeff.)
Fries, a mezei C. és a Psalliota süvatica (Schaeff.)
Fries, az erdei C. A francia cliampignon. névbl
származik sampinyon v. sampion nevük is. Közös tulajdonságuk, hogy kalapjuk húsos, a fiatal
kalap karimáját hártyás fátyol köti össze a tönkkel, késbb a fátyol elszakad és maradványa a
tönk fels részét hártyás
alakjában veszi
körül. A spórapor sötétbarna. A lemezek kezdetben rózsaszínek, majd húsvörös színek, késbb
megfeketednek. Egymástól csak kevósbbé különböznek. Ehetk, ha azonban lemezeik már megfeketednek, akkor ne éljünk velük. A Psalliota
campestris ehet gombáink között talán a leg:

;

gyr

ben

még

kétszer v. háromszor megismételjük,

míg a rakás belsejében a trágya zsíros tapintatu,
meleg és nyirkosnak mutatkozik, anélkül, hogy
marok közé fogva magából nedvességet adna
ellenkez esetben újabb átforgatás és még
várás szükséges.
Az elkészült trágyát tetszés szerinti hosszúságban, 1 m. szélességben ágyakba vagy hasábalakra
rakjuk s jól letapossuk, hogy 30—40 cm. magas
legyen. Az elkészített ágyat aztán gyékénnyel
vagy 10 cm. magas szalmaréteggel betakarjuk s
úgy hagyjuk addig, míg a letaposás folytán erki,

sen felmelegedett ágy
le

nem

szállt,

hmérséke 28—30

mi 10—12 nap múlva

áll be.

C^-ra

Ekkor

be lehet azután ültetni a C. -csirát az ágyba.
C.-csira

nem más, mint a gomba miceliuma

A

által

keresztül-kasul hálózott trágya, melyet részint
laza állapotban, részint téglává préselve, a magkereskedk árusítanak. A beültetés után egy lapát hátlapjával a C.-ágyat jól leveregetjük s azután
szalmával betakarjuk. A szalmatakaró a szabadban mindig rajta marad az ágyakon, s azt es
után ujjal, szárazzal kell felcserélni. Ácsira elültetése után a trágyát áthálózza a gomba fehér
miceliuma, amikor az ágyat 5 cm. vastagon jó
fekete iszapos, nehezebb földdel beterítjük és
lenyomkodjuk. Ezután 2—3 hétre már megkezdhet a C. szedése. Pincékben, ha azok hmérséke
állandóan 12—18 C." között van, a legegyszerbb
a C. tenyésztése.
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Csipesz

tenyésztett C. többféle betegségnek van kia franciaoi-szági tenyészetekben gyakori
;
a «m51e» néven ismert betegség, amely abban
áll, hogy a C-k eltorzulva abnonnis nagyra nnek, szabáljrtalan felfúvódott tömeget alkotva,
melyben a gomba tönkjét s kalapját megktüönböztetni nem lehet a megtámadt C-k könnyen
megrothadnak s ilyenkor mérgeseknek tartatnak.
betegség okozója PriUieux szerint a Mycogone
parazita gomba (mely tehát Üyenkép
rosea
egy másik gombán, a csiperkén éldegél) s ellene

is, fleg a bányamüveléssel foglalkozó
vidékeken. A C-veréshez igen egyszer eszközök
kellenek, nevezetesen a cséve (4
ábra), párna
(6. ábra), továbbá az ábrás papiros (karton) és
gömböstk. Alapkötései is igen egyszerek, van
fonatos kötés (7. ábra), hálószer kötés (8. cÓtra),
vászon kötés (9. ábra), laza sejtalakú kötés (10.
ábra) és sodrott sejtalakúkötés (11. ábra). Ezekbl az alapkötésekbl készülnek a legváltozatosabb minták (12. ábra).
A himzett G.-knek is két válfaját szokás meg-

ajánlhatni, hogy mihelyt valamely C-t a betegség
megtámadott, ezt azonnal ki keU szedni és elégetni. További betegségei a C-nek a veii de
gris, melyet egy sárgás csomókban jelentkez,
Mycéliophtora lutea Constantin nev gomba
okoz a betegség a C.-ágyakat néha tönkre teszi.
A plátre (gipsz) nev betegségnél a C-ágyak
úgy tnnek föl, mintha gipsszel volnának behintve, okozója a Verticüliopsis infestans Constantin ne^ü gomba. A chanci név alatt ismert
betegséget a tenyészetbl kiható rothadt búz jellegzi, oka ismeretlen, azt tartják, hogy az olyan
ágyakban üt ki, melyeket a hideg ért az ilyen
ágyakban egy ismeretlen gomba miceliumát lehet
fellelnijamehTiek megjelenése és a betegség között
valószínleg összefüggés van. Valamennyi fentemlített betegség legjobb védszere a nedvességtl való óvakodás. Meleg és száraz helyen gyakran egy légyfajta álcái is sok kárt tesznek a gombában, melyet Uy énkor férgesnek szokás mondani.
Csipesz, a m. csíptet (1. c).

különböztetni, t. i. aszerint, amint a hímzés alapjául szolgáló szövetet továbbra is épségben tartják, avagy valamelyes módon eltávolítják. Az
alapszövet eltávolítását a házüpai'ban ollóval

A

téve

:

A

nev

;

;

-
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Csipke (három k&pmellékletíel), számos

sejt-

szer üregekbl álló, csipkézett szegély ábrás fonalhálózat. Az azonos jelleg, de sima szegély

nálunk

—.

végzik, a gyáriparban pedig maratással. Ez utóbbi
esetben az alapszövetet hímzés eltt hígított kén-

savba mártják s alacsony hfoknál szárítják, hímzés után pedig magasabb hfoknak (60 80 C*)
teszik ki, amikor is az porhanyóssá, törékennyé
válik. A hímzés jelzett faját léghímzésnek is

—

nevezik.

Age'p-G.-kk^zltésükmMjsi8zeTmtbobbinetesek
fonatosak lehetnek. Az els csoportbeliek a
bobbinet-gépen (1. Bobbinet), az utóbbiak pedig a
zsinórs'ergépen (1. Zsinórvergép) készülnek. A
zsinór\'ergép teljesen utánozza a kéziverést. A
bobbinet-gépen készült C-k rendszerint himeztetnek is. A C-k kereskedelmi elnevezése az anyag
minségét, avagy a gyártás helyét tükrözi vissza.
Van ugyanis arany, ezüst, len, selyem stb. C,
továbbá olasz, francia, belga, cseh stb., végre
V.

van velencei, génuai,

brüsszeli, idriai, karlsbadi

stb. csipke.

Csipke (DöT.), mint szúrós képlet a. m. tüske
(crena) az apróbb és kerefonalhálózat neve, ha keskeny, betét-C, ha pedig (1. 0.) a levél szélén
széles, G.-szövet. Az ábrásrészek összefüzését te- kített bemetszés, melyet hegj'es öW öcskék válaszkintve kétféle C-t különböztetnek meg. Ha az tanak el eg\"mástól.
Csipkebogyó, 1. (csipkebokor, nör.), L Rózsa.
alap az ábrás részekkel egy egységes egészet alkot, valóságos C-nek, míg ha az alap különálló Sprengel szerint a Btdfits ulmifolius (Rubus
szövet, az rendszerint tüllszövet (1. Bobbinef), s a sanctus Schreb.) vagyis a szent szeder.
2. G.
mintás részek csak reá vannak varrva, applikált (csiggenye, stegocarpium, Hagebuttet, vadrózsáink termése, mely a virágzati vacok elhúsosoC-nek nevezik.
A C-készltés módját tekintve kézi és gép-GA dásából támad s benne apró termésszemek vankülönböztetnek meg.
nak. Ezeket a C.-ból eltávolltván, flnom hecsepecsA kézi lehet a) varrott, h) horgolt s kötött, lekvárt fznek belle. L. Rózsa.
Csipkedek (péiuv.). A réz-, ezüst-, vagy aranyc) fonatos v. vert, d) himzett és esetleg hímzés
után még maratott. A varrott G., amely tü-G.- mdacsokat, melyekbl pénzt vernek, kihengerlik,
nek is neveztetik, a C-k legrégibb faja lényege azután e lemezekbl kivágják a pénzlapocskákat
abban áll, hogy flnom vászonszövetbl kihúznak a lemezbl visszamaradt átljnikasztott rész a C,
egyes szálakat s a megmaradtakat tvel körtil- melyet ismét beolvasztanak.
huzkodják. Ezzel az eljárással legkönnyebben
Csipkefa (növ.), 1. Akácfa.
készíthetk a mértani ábrák, amikor is a C. neve
Csipkemadár (Pratincola, *iiat), az énekl mareticdla, de nagyobb fáradsággal levéldíszek is darak ('Passm/'orweár^rendjébe.a rigófélék ^T?<rkészíthetk s ekkor point de Venise a neve.
didae) családjába tartozó madámem. Az idetarA horgolt C. készítésének lényege abban áll, tozó fajok csrének töve többé-kevésbbé nyomott
aogy az ábrás részek külön-külön horgoltatnak, és kiszélesed s a légj^kapókóra emlékeztet ; orrazután egy a C-minta rajzával ellátott papiros- hártj'ájuk homlokfelli részét apró tollak fedik,
lapra V. szövetre tzetnek s helyzetükben horgolt melyek között ílnom serték is vannak, az orrhálózattal rögzíttetnek. Ez a C-faj nálunk mvé- likak egyébként szabadok; 3-ik evezötoUuk a
szies kivitelben készül s neve csetneki G- (1. aG?ip- leghosszabb csdjük magas és karcsú. Kedvenc
keverésc képmelléklet 1—3. ábráját).
tartózkodási helytik a cserjék, bokrok és különA fonatos v. vert G. ké6zitésm<áját G.-verés v. böz növények teteje férgekkel, de fleg rovaG.-vetésnek nevezik. Ezt a C.-fajt az olaszok és rokkal táplálkoznak, melyeket rendesen röptiben
spanyolok már a XVI. sz.-ban mvészi kivitelben kapnak el. 13 fajuk ismeretes, melyek Európákészítették, késbb egész Európában elterjedt, így ban, Ázsiában, Afrikában, MadAgaszkáron, a Ma-
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Csfpöbénaság

Hazánkban intézete is volt Jánosliegy, Jánosrét és Óhogy.
kétfajukél 1. Közönséges
(Pmtincola rubetra A tanulók száma 1909—10. 72, ugyanezen évben
L.), farka töve fehér, torka fakószín hossza kb. az intézetek mhelyeiben 73 csipkever háziiparos dolgozott; az ez évben forgalomba hozott
13, szárnya 7-4;— 7'8, farka 5'2 -56, csre l-l
1-3, csdje 2'2— 2 3 cm.
hazánkban mindenütt csipkék értéke mintegy 10,000 K. Szerves kapközönséges madár; március végén érkezik és csolatban van a budapesti állami nipariskoláoktóber elején távozik. 2. Feketefejü G. (Pratin- val, melynek esipkeosztályában az elmunkásnök
cola rubicola L.), farka töve nem fehér, torka kiképzésüket nyerik.
fekete hossza 13, szárnya 6'5, farka 5*2, csre 1,
Csipkézet, falcsipkézet, 1. Pártakoronázás.
«8üdje 21 cm. hazánkban különösen a hegyes
Cavg&(coxa,),Sk medencének oldalfelé kiemelked
vidékeken gyakori; kora tavasszal érkezik és legmagasabb része. Ott fekszik a C. -csont v. bélkés sszel vonul el s egyes példányai gyakran esont (os ilei), melynek alsó vastagabb része (teste)
áttelelnek.
a combcsont feje felvételére szolgáló izületi gödör
Csipkepapiros, csipkézetesen kivágott és min- (acetabulum) képzésében részt vesz a fels, lapáttásán lyuggatott papiros.
alakulag kiszélesed része ferdén hajlik oldalfeló
Csipkerek, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (i9io) 8 fenn ívalakú taréjjal végzdik. Ell a taréj az
1015 magyar lak. u. p. Csehimindszent, u. t. Bal- elüls fels C.-tövissel (spina iliaca anterior superior) végzdik, innen kiérve a csont elüls széle
tavár.
Csipkerózsa (qöv.), 1. Rózsa.
meredeken esik le az alsó C.-tövisig. Hátul a
Csipkerózsika, a közismert nép- ós gyermek- taréj a hátulsó fels C. -tövisnél végzdik (spina
mese hsnje, akit születésekor egy meg nem hí- iliaca posterior superior), alatta van a hátulsó alsó
vott bbájos asszony elátkoz, de átkát egy még C.-tövis, még lejebb a csont hátulsó széle elökívánságával hátramaradt tündér enyhíti. A jós- felé hajlik s a nagyobbik ül-kivágás (incism'a
lások teljesülnek, C. hajadonná serdülve, orsó- ischiadica major) képzéséhez járul. A C.-esont
s körülötte min- küls felszínén két érdes vonal van, az elüls farvéggel megszúrja ujját, mire
den elalszik, sziilei vára körül
csipkerózsa- vonal (linea glutea anterior) s hátrább a hátulsó
bokor n. Az átok alól 100 év múlva egy her- farvonal (linea glutea posterior). A C.-csont bels
cegfl oldja föl. Burópaszerte ismert mesetárgy, felszíne a medenceüreg felé fordul, a hátulsó vémely már J. B. Basile Pentameronejában benne gén S alakú ízület-felszín van (fülalakú felszíni a
van (V. 5.), a franciáknál kivált Perrault óta is- keresztcsont hasonló felszínével való izülésre.
meretes (La belle au bois dormant), német formá- A bels felszínen van a G.-árok (fossa iliaca) hátját a Grimm testvérek tették népszervé (Dorn- rább érdes felszín (C.-csonti érdesség). A C.-árkot
röschen, 50), a magyar népköltési gyjtemények- a C.-izom (musculus iliacus) foglalja el s halad a
ben is elfordul. Grimmék az ó-germán Brunhild medencebemeneten túl acombcsont fels végéhez.
mondájából származtatták, Idt walküri hivatása
Csípágyékizom (musculus ileopsoas), két
be nem töltéséért Odhin (Wotan) büntet azzal, izomból áll, a csípöizomból (musculus iliacus) o-^
hogy lángfalak közt kell évekig aludnia, míg az a nagy ágyékizomból (musculus psoas majorj
ifjú hs Sigurd (Siegfried) ki nem menti. Az újabb ezek teljesen különválva erednek s csak a végümesekutatás kiderítette, hogy a mese keleti ere- kön vannak összenve. Együtt tapadnak a kis
det (Benfey), arab közvetítéssel került nyugatra, tomporon idegüket az ágyékfonatból (plexus
innen keveredett a norvég mítoszba.
motí- lumbalis) kapják. A csípizom a csípárokbau
vuma az ú. n. álommesék csoportjába sorozza. ered lapos izom, melynek nyalábjai megkeskeV. ö. Gomnie, The Handbook of Folklóré (London nyedve a Poupart-szalag alatt, a nagy ágyókizom
1890, 117—135. 1.); Gosquin Contes popuiaires inával együtt az alsó csíptövis és a csíp-fésüde Lorraine (Paris 1886) Fr. Vogt, Dornröschen csonti kiemelkedésközti bevágásban (ineisura
(Thalia, Breslau 1896, Germanistische Abhand- iliaca major) hagyják el a medencét. A nagy
lungen XII. köt.) F. von den Leyen, Zur Bntstehung ágyékizom hosszabb, mint a csípizom, ers és
des Marchens (Herrig's Archív 113—116. köt.).
inkább hengeres. Bredése két részre osztható a
Csipkés György, I. Komáromi.
mediális a legalsó hát- és a fels négy ágyékcsiCsipkeszllö a. m. egres (1. o.).
golya testérl ered, az oldalsó pedig valamennyi
Csipkeszövet, 1. Csipke.
ágyékcsigolya harántnyujtványán. Teste a keCsipkeverés, 1. Csipke.
reszíesipöcsonti ízület eltt fekszik, aztán ina
Csipkeverögép, 1. Zsinórvergép.
hozzáfekszik a cslpizom inához s azzal azonos
Csipkeverö-iskola. Háziipari jelleg iparokta- lefutású. A közös in és a csípi zület között egy
tási intézmény. Célja a csipkever háziipar fej- nagy nyálkatöml van. A szarvasmarha nagy
lesztésével és tökéletesbítésével a hegyvidéki la- ágyékizma, mivel rendkívül nedvdús, kötszövet
kosság keresetforrásainak szaporítása. Az okta- és in pedig alig van benne, igen kedvelt pecsenyetás csak gyakorlati és a csipkeverés minden hús (vesepecsenye).
ágára kiterjed.A tanulók leányok. A kiképzés tarCsipbénaság, házi állatoknál a csípi zületben
tama két év. A C. háziiparosok munkáinak érté- V. az ezt közvetlenül környez szervekben (izmok,
kesítésével is foglalkozik. A körmöczbányai ál- inak, idegek) támadt valamely kóros elváltozás
lami C. az 188i. létesített csipkever-vándor- okozta sántítás, amidn az állat beteg hátulsó
tanmhelyekbl fejldött ki. Kezdetben Sóvárott, lábát mereven és vontatottan, kisebb lépésben
késbb 1886. Hodrusbányán volt ily tanmhely viszi elre. A C. tehát csak tünete az említett tá1888. a Körmöczbánya mellett lev Jánoshegyen jon lefolyó valamely betegségnek s ehhez képese
állandó jelleggel létesült. 1910-ben három fiók- az orvoslása az ok természete szerint módosul.
Iáji-félszigeten és Celel)esen honosak.
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Csípöbordaizom

Csípöbordaizom (musculus ileo-costalis), a
kereszt-gerincizomnak (mnseulus sacro-spinalis)
egy része, 1. Hátizmok.
Csípcsont, 1. Csíp és Medence.
Csípfájdalom, 1. Coxalgia.

Csípizom (mnscalns iliaeus), 1. Gsípöágyékizom.
Csíjwizúlet V cí)mZ>i>«7€Í articulatio femoris a
combcsont feje és a medencecsont izületi gödre (ízvápája, acetabulum) között van. Az utóbbi félgömb
kiterjedés, azontúl porcos szegély van rajta (limbus acetabnli). A combcsont feje valamivel több
mint egy félgömbAz ízületi végdarabokat befogadó
tokszaíag elül a combcsont érdes vonalára tapad,
hátul a nyak közepén nem megy túl. Az ízület belsejében van a görgeteg-combszalag (ligamentum
teres femoris). A rostos tokszalag helyenkint igen
vastag s ezen részei járulékos szalagok szerepét
viszik. Ilyen a csíp-combszalag (ligamentum
Bertini), mely az alsó csíptö'S'is tájékától kiindulva, lefelé halad a combcsont ferde vonalához.
Efféle járulékos szalagnak tekintend a szeméremcombszalag (ligamentum pubo-femoralei, s az ül.

f

I

combszalag (ligamentum ischio-femorale) is. A
csont nyakát a Weber-f éle övszalag (zóna orbicularis Weberi) veszi körül. A combíziilet összetartásában lényeges része van a levegnyomásnak
és a rostporcos gyrnek. Friss készítményen a
tokszalag átmetszése után a levegnyomás egymaga összetartja az ízületet (Weber t©st\'érek
1838). Egyenes álláskor a tokszalag elüls fala s
a Bertin-féle szalag ersen feszült állapotban van,
ami jelentékenyen hozzájárul az izommködés kíméléséhez. Legszabadabb a mozgás az ízületben
elre, annyira, hogy némelyek a térdet a mellig
képesek felemelni.

Csípizületi gyuladás

oldal felé sülyesztí,

heveny és

ami

által látsaólagos hosz-

szabbodás keletkezik. Késbb, hogy fájdalmaktól
kímélje a csípt, a medencét emeli, a combot
kissé behajlítja és a középvonal felé közelíti,
aminek meg a végtag látszólagos rövidülése a
következménye. Néha hosszabb idei lappangó
kezdet után egyszerre, hirtelen mutatkozik nagy
fájdalom, az addig elég jól mozgó végtagnak hirtelen megmerevedése a leírt kóros állások egyikében. Ez rendesen egy, az ízület körül fekv gügócnak az ízületbe való betörését jelenti. A
güms fertzés folytán kezdetben a csontban és
az izületet bélel savós hártj'án güms sarjak
burjánoznak, melyek lassanként fellazítják a

ms

keU

csontot, szétfeszítik az izületi szalagot. Ha
kezeléssel nem gondoskodunk arról, hogy az így
fellazult, elgyenglilt csont megterhelésnek kitéve
ne legyen, a csont mintegy összeroppan, a borító

porcogó tönkre megy, a felpuhult csont törmeléke az ízülett)en felszaporodó híg gennyel keveáttörve az izületi tokon
redik és ez a geny
mint hideg tályog kezdi meg' vándorlását a felület felé. Az így tönkre ment eombnyec az ízvápa

—

—

kikopott fels peremén följebb csúszhatik és a
combnyak, illetve az izületi vápa megkezdi vándorlását a csípcsont lapján fölfelé. Ezen vándorlás és a combnyak kopása folytán valóságos rö%idülés fejldik, melynek kiegyenlítése már nagjnehézségbe ütközik. Hasonló a lefolyása a C.-nak,
ha a folyamat a savós hártyán kezddik. Dyenkor a pusztulásnak csak a sorrendje fordul meg.
A C. lefolyása nagyon különböz a fertz anyagnak minsége, az ellenállóképesség foka és a beteg magataitása szerint. Nem nagyon súlyos fer-

tzés, ha korán ismerjük

néha teljes gyógyuvégzdhetik. Mennél
súlyosabb a fertzés és gyengébb a szervezet, annál nagyobb lesz a pusztulás. De üy esetben is
sikerül célszer kezeléssel a genyes beolvadásnak útját áUni, különösen pedig a geny áttörésének megakadályozásával kívülrl jöv e^éb
fertzanyagnak a sipolyon át az ízületbe való
jutását megakadályozni. A C.-ban szenved betegek ugyanis leginkább e hosszadalmas sipolygenyedésnek és a másodlagosan csatlakozó fertzésnek esnek áldozatául. A kezelés célja, hogy az
lással, ép,

(coxitis),

Csípizületi iryuladás
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mozgó

fel,

ízülettel

rögzött (krónikus) alakban mutatkozik. Heveny
alakja, mely fertz betegségek (vörös és fekete
himl, hagymáz) után mint önálló betegség mutatkozik, rendesen az Ízület gyors elgenyedésével, a
genj-nek kifelé törésével az életet is veszélyeztet
lefolyást vesz. Aránylag ritka betegség. Annál
gyakoribba C. rögzött alakjánakaz a fajtája, mely
günis fertzés alapján, fleg a gyermek- és a serdül korban mutatkozik. A gümsC. (caries coxae,
coxarthrocace) leggyaki abban a combcsont v. a izületet minden mozgástól, küls behatástól megcsípöcsont güms fertzésével kezddik (1. Csotit- óvja. Ezt kell helyzetben alkalmazott kötéssel
Qümökór). A gyuladás innét v. lassan kúszik az izü- vagj' gépekkel érhetjük el. Rendesen
ha korán
letvóual felé, v. hírtelen tör be az ízületbe. Eszerint alkalmazzuk e kezelést
már ez elégséges a genéha egészen lappangva kezddik a folyamat. Ki- nyedós megakadályozására. Ha ennek dacára
sugárzó fájdalmak, melyek a csíptl a térd belá mutatkoznék genyedés, a genynek leszívásával
oldala felé vonulnak, kezdetben szinte alig észre- és módosító befecskendezésekkel (jodoform) útját
vehet sántítás (ú. n. önkéntes sántítás, claudi- állhatjuk annak, hogj' e tályogok kitörjenek. A
catio spontanea), a végtagnak kímélése az els gj'ermek- és a serdül korban ezen eljárással az
jelek. Néha a csíp teljesen fájdahnatlan és a esetek túlnyomó többségét meggyógjíthatjuk, felbeteg csak a térdében érez fájdalmakat (egy ideg- téve, hogy a betegben (ós hozzátartozóikban) megszálnak izgalma folytán, mely a beteg ízület van az a türelmes kitartás, mely e hosszadalmas
szomszédságában fut le). Ilyenkor csak a mozgás kezeléshez (1—2, néha több év) szükséges. Mintkorlátoltságának pontos viz.sgálata, a fájdalmak hogy a betegek a kötésben, gépben járhatnak
tanulmányozása vezet a heljes kórhatározáshoz. kelhetnek, e hosszú id kellemetlenségeit alig
Késbb már bizonyos tartása a combnak az, mely sinylik. A járás az esetben is. ha teljesen csontos
a nem orvos flgjelmét is a csípizületié tereli. összenövéssel gj'ógyult az ízület, jó, alig biceg,
Az els idben a végtag mintha meshosszabbo- feltéve, hogj- «jó» állásban történt a rögzítés. A
dott volna. Oka ennek, hogy a beteg a középvo- nem kezelt eseteknek jórósze
a sipolyképzódésnaltól távolítja a végtagot, medencéjét a beteg nek,
genyedésnek és kímerttlésnek lesz áldozata.

—

—

3
:

Csíps
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A

mégis meggyógyuló töredék az izvápa- vándor- igen finoman rovátkolt 4. a tolózáros C. szárai
csontkopás folytán rendesen oly rossz állású zárral vannak ellátva, különösen vérerek lefovégtaggal kerül ki a betegségbl, hogy csak igen gására és lekötésére használják (ma már ritkábersen sántítva, nagy kínnal tud járni. B bicegéseu ban) 5. a térd-C. szára térdalakban van elgörnémileg javíthat a combcsont átvésése és a comb- bítve (fül és orrkezelésére használatos).
nak kell helyzetbe való beállítása. B mtétet azon2. C. (szorító, kapocs), galvánelemeknél, elekban csak a gyógyulás teljes biztosítása után sza- tromos gépeknél, vezetékeknél stb. az a fémtest,
bad végezni. Nagy ritkán sikerül ersen sipolyozó melynek furatába v. hasadókába drótokat vagy
C.-ban szenved betegek gyógyítása azáltal, hogy lemezeket, szorító csavarral ersítünk be.
az izületet és a beteg lágy részeket teljesen kivágCsiptet-feszültség, helyesebben kapocsfejuk (reszekáljuk). B mtétre rendesen csak a fel- szültség, az a feszültség, mely a galvánelemnek
nttek C.-ánál van szükség. A felnttek, különö- vagy a dinamógópnek kapcsain rendelkezésre
sen pedig az idsebb kornakrögzött C.-ának másik áll ez a feszültség kisebb, mint az elektromindító
alakja az, melyet a torzÜó iziüeii gyuladás nevé- er, a galvánelemnek bels ellenállása, vagy a
vel jelölünk. Kóroka még ismeretlen. Torzító dinamógép armatúrájának ellenállása miatt.
csontkinövések, az izületi végek ellapulásá, heves,
Csíra, állattani értelemben 1. az állat, fejldéde lázzal nem járó fájdalomrohamok jellemzik. sének legkorábbi szakaiban 2. hím és ni ivar;

lás,

;

;

:

;

Kezelése fleg tüneti.
Csíps (észt.) az elmésség, ha gúnyba csap át,
tehát nem játszik csupán, hanem bántani akar.

Csíps növények azok a növények, amelyek
csíps V. fulánkos szrszálakkal (1. o.) bírnak és
amelyek megérintéskor viszketést, a br lobosodását, gyuladását és megdagadását idézik el. A
mi növényeink közt a csalán- (Urtica-) fajok C.
Ezeknél esípsebbek az amerikai Loasa-fajok, a
Wigandia urens, a Jatropha urens stb. A C. hatása abban áll, hogy a csíps szrszálak hegye
érintéskor egyszeren letörik v. a brbe hatolva
törik le és megsebzi a brt, a letört hegy szrszál belsejébl azután a csípést elidéz folyadék
a brre vagy a sebbe ömlik. Azeltt azt hitték,
hogy ennek a folyadéknak hatékony anyaga a
liangyasav újabb vizsgálatok szerint a folyadék
nagyon mérges és valamely toxint tartalmaz,
amely Haberlandt szerint fehérjenemü anyag és
enzymaszerüleg hat némely tropikus csíps növény csípése veszedelmes is lehet és merevgörcsszerü állapotot idézhet el. Jellemz, hogy a csalánméreg sok hernyóra, fiatal libákra csak ke;

;

A

nem hat. C. okozta viszketés leghamarább megsznik a hígított ichtyololdattal való gyors bekenésre.
véssé V. egyáltalán

Csíps szrszál (növ.),
Csíps torma (aöv.),
1.

1.

szervekkel ellátott, azaz Mmnö állat (hermaphrodita, pl. májmétely, pióca, csiga stb.). E kifejezés
különben az állattanban nem igen használatos, inkább a hímn v. görög hermafrodita szót szokták helyette használni a nép ellenben használja
oly állatokra v. emberre is, akiknek rendellenesen
mindkét
ivarszervök megvan, vagy akiknél egyáltalán nincsenek az ivarszervek kifej;

nem

ldve

(afroditizmus),

A nép a
is

1.

Hermafroditizmus.

használja,

3.

pl.

csira tehén.

növénytani értelemben valamely növény
legkezdetlegesebb állapota. Népiesen minden fejld, kezdd növényt, pl. sarjat, hajtást C.-nak
neveznek (burgonya, hagyma), tehát a földalatti
pihen szárak hajtásait is (spárga, csirág a. m.
csira-ág). A tudományos növénytan a C. alatt
csakis a magban lev embriót érti, amelyen a
gyökérke és a szíklevelek vannak. A gombák
C.-ja alatt vagy a spórát vagy az abból fejld
C.,

myceliumot

értik.

Csírafolt (macula germinativa), az állati petesejt magtestecskéje.
Csirahám, 1. Petefészek.

Csirahártya,
Csirahólyag,

1.
1.

Pete.
Pete.

Csíralevél (növ.) a. m. szik
Csíralevelek, 1. Pete.

Szrszál.

Cochlearia.

—

rövidszarvu szarvasmarha megjelölésére

v. szikiével

(1.

o.).

Csíramáié, kicsiráztatott búzából készült édee
Csípvas, szerszám, mellyel bizonyos tárgyat
megfogunk, letörünk vagy hajlítunk. Legkezdet- sütemény, melyet régen nagyböjtben ettek.
legesebb minségben a kovács- és lakatos-iparban
Csíranövény, a magból csírázás folytán kifejfordul el, a fémiparban már finomabb, az ötvös- ldött növényke, a melynek legfeljebb még elsdiparban már mszer, az orvosi mszerek között
pedig nagyon jelents szerepe van, 1. Csiptetö.
Csippevé, indiánus törzs, l. Odzsibvé.

Csíptet, 1. (pincetta,fTavío.pincette), sebészeti
eszköz, mely finomabb testszövetek megfogására
való. A C. két szára V alakjában van egyesítve
a forrasztás helye mellett a szárak rugalmasak.
Ez a rugalmasság tartja szétterpesztve a két szart.
A pinoettát három ujjal tartjuk. Egyik szárára a
hüvelyk-, a másikra a mutató- és középs ujj kerül. Alakja és rendeltetése szerint a C. következ
fajtái ismeretesek 1. a boncolástani G. fogószárának vége harántcsíkolattal van ellátva 2. a
Iwrgas C. végén egymásba ill horgok (1 2, 2
:

;

:

:

vannak, melyekkel igen vékony rétegeket is
lehet ersen megfogni 3. a szrtelenít G. szrszálak kihúzására szolgál, fogó vége rendesen
stb.)

;

levelei fejldtek ki a szíkleveleken kívül.

Csiraplazma (Weismann)

v. idioplazma (Naea szervezetek él állományát alkotó plazmának az a feltevéses része, melyet az örökld
jellemvonások hordozójának tekintenek a biológusok. A C. a csirasejtek (pete- és ondósejt) magjában van elrejtve s a szaporodáskor egyik egyénbl a másikba, vagyis nemzedékrl nemzedékbe
kerül az egymásra következ nemzedékek tehát
biztosítják a csiraplazma folytonosságát. A termékenyítéskor az anyai C. keveredik az apai
C,-val s ilyen módon a szülök egyéni, továbbá
törzsfejldésük során seiktl örökölt sajátságok
keverödhetnek (amphimixis). A C. keverdésének lehetsége alapja a szerves világ fokozatos
haladásának.
Csirás növények (»öv.), 1. PJianerogamae.
geli),

;

Csira táplálkozása
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Csirázás

illetleg szövet által vétetnek fel a csirába. A tar1. Csirázás.
Csiratisztítógép. A szárított v. pörkölt malá- talék-táplálékanyagok legkisebb része van oldott
táról a csü'át el kell hárítani, mert ez nedvességet állapotban, mint pl. a cukor, inuliu a legtöbb és
szív fel és keser zamatanyagot tartalmaz. Ezt a legfontosabbak oldatlan, szilárd alakban vannak
célt szolgálják a C.-ek. Ezek alapelve, hogy a meg, amelyek a C.-kor nagyméi"v változáson
könnyen letörhet csirákat a malátának egjTnás- mennek át. A keményít szemecskék diasztatihoz dörzsölésével vagy alkalmas kefekészülék- kus enzimák által oldott szénhidráttá (dextrin,
kel letörik és szitákon át a malátától elkülönítik. cukor) alakulnak át. A keményít nélküli olajos
Csiratöml (növ.), vagy ewörió^sa^, a magkez- magvakban az olaj C.-kor gj'orsan kevesbedlk,
demény (1. 0.) belében lev (egy, ritkán több) nagy ellenben keményít és cukor jelenik meg. Oxisejt, melyben a megtermékenyítés után a csira génfelvétel által az olajból szénhidrát lesz. Az
embrió képzdik.
oldatlan szilárd fehérjevegyületek (aleuronszeCsirázás (germiiiatio) alatt értjük a nyugvó mecskék) ugyancsak eltnnek, amennyiben prooáirának önálló egyeddé való fejldését, aminél teolitikus enzimák, pl. a proteáz hatására aminofogva tulajdonképen a csirás, Ulet-

Csira táplálkozása,

;

.

leg

magvas növényeknél

beszélhe-

amelyet jól meg kell
különböztetni a sarjadzástól (1. o.).
Mégis helytelenül a kriptogam növények C.-áról is beszélnek. Ezeknél
a spóra falának bels rétege (endosporium) áttöri a ktüst (exosporium)
és megnyúlva, lassanként többé-ketünk

C.-ról,

n

tömlvé
ki (csiratml), amelybe a spóra tartalma
vésbbé hosszú

átömlik a csiratöml csúcsa azután
osztódásokkal v. anélkül is a moszatoknál és a gombáknál teleppé, a
mohoknál protonemává és a haraszt;

féléknél prothalliummá (eltelep) fejA virágos növények spórájá-

ldik.
ban t.

i.
az embryozsákban végbefolyamatok után megalakul a
csira (embryo), amely a magvak csírázásakor csiranövénnyé fejldik. A
C. a magnak \-ízf elvétel folytán való
megdagadásával kezddik, kapcsolatban a mag, esetleg a terméshéj
egészben vagy csak részben való
megpuhulásával és végül fehrepedósével. Ez, továbbá a csirának a maghéjból való kibúvása és kiszabadulása

men

többféle

módon megy végbe.

A virágos növények csirája ugyanis
(ésa továbbiakban csak errl szólunk)
már a maghéjon belül is a legtöbb
esetben tagoltságot mutat, és pedig

megkülönböztetünk rajta gyököcskét
amelynek folytatása a
szikalatti szárrész (hypocotyl), egy

(radicula),

Víigy több sziklevéllel és ezek felett
a szikfeletti szárrész (epicotyl) rügye
(plumula). Minthoo-v a csira mind^^
7 .
artHicr
^rnínT gyökérzete
-,,,
addlg,
amíg
es az els
lomblevelek ki nem fejldnek, maga
uem tud táplálkozni azért rá van
í

-

Utaha. hogy azanyanövénytJfúöS^^

^' '^'"'*- ^^ egyszik növények csírázása,
^
,''"*.*s*^™ 1™--e (a ma^fehérje csíkozott), 6 ugyanaz csírázás
.
után.
««''-a'»?^eny magíeherjlhez simuló pajzsa (scutellnm). d a pajzs
(scu.í
tellnm) szívó (abszorbeáló) sejtjei, « a Tradescantia Tirginica
csírázó mágia,

»
"
-'

•

'

* c«""«a«s kesöbbí szakasza, ? a saíklevélnek a magfehérjébe mélyesz'"^'''o^ vege, /. a yörös hag:yma (Allínm Cepa) magjának
csírázása.
metszetben, .• a csírázás késbbi szakasza, ugyanaz metszetben.
"^"^
/

valóként nyert tartaléktáplálékból, amely
organikus vegj'tíletekböl áll (keményít,
zsír, fehérje),

táplálkozzék. Ezek a táplálékok v. a
szíklevelek-

ben vannak felhalmozva, ahonnan
könnyen jutnak

feloldás utján a növény többi
részeibe, v. pedig
küIon rakti'irakban, mint amin a küls

magfehérje
(perispermium), vagy még általánosabban
a bels
magfehérje (endosperraium), ahonnan
gyakran
külun kialakult felszívó (abszorbeáló)
sejtek

savak és amidok keletkeznek, pl. a nagyon elterjedt aszparagin, ameljik már oldható.
C.-kor a csira fejldésével kapcsolatban az oldott táplálékanyagok a cáira azon helyeii-e vándorolnak, ahol a csira növekedése és tovább való
felépítése foljik. Számos egyszlklevelünél a szikiével a táplálék felvételére alkalmas abszorbeáló
részével a magban benne m&XQá(l. ábra) A füveknél
amelyeknek C.-a különben az egyszlkil tipus-

—

—

Csiráz&s

—
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nak megfelel
a szíklevélnek az abszorbeálásra vetkeztében a szíklevelek a magburokból kihúzatberendezkedett része, az ú. n. pajzs (scutellum) nak, amire a csira szárának kiegyenesedése bea magfehérjéhez hozzásimuló és a szárrügyet ma- következik (4. ábra). A tökfélék (Cucurbitaceae)
gába záró és a talajt áttör részétl és csúcsától szíkleveleinek a magburkokból való kihúzása a
(coleoptil) el van különítve; a csira fgyökere hypocotylnek egyoldalúan kifejldött daganata
segítségével megy végbe, amely a maghéj alsó
széléhez támaszkodik (2. ábra). A kétszik vizi
és mocsári növények, valamint több pozsgás növény (pl. kaktusz), nem a fgyökérrel, hanem a
gyökérszrszálak koszorújával köti magát a talajhoz. A földalatti, helyesebben földbeli C.-sal csak
kevés kétszíklevel növénynél találkozunk; ennél
a szíklevelek a maghéjon belül maradnak és kizárólag táplálékraktárul szolgálnak (pl. gesztenye,
dió, mandula). Ezeknél C.-kor az epicotyl a szík-

A tök (Cuciirtita Pepo) csírázása.
mag csírázás eltti állapotában tle
csiranövény az üres maghéjjal és végül két
még csírázó csiranövényke, amint a hypocotyl alapján fejldött daganat segítségével a maghéjat szétrepeszti s belle
kiemelkedik.
2.

A

ábra.

bal s/élen látható a

jobbra a

levelek megnyúló
nyelei közül nyomul ki és meggörbült csúccsal
emelkedik fel. Némely esetben
ugyanazon növénygénusz kü-

;

fejlett

lönböz fajai
felett vagy

föld
föld

alatt csíráznak,

bab, kutyafa.

pl.

A

a gyökérhüvelybe (coleorrhiza) van zárva, ame- szíklevelek száma
lyet C.-kor áttör (1. ábra). A vízben és mocsár- a kétszik növéban tenyész egyszikek (pl. gyékény, hidr, nyeken nem minbékaszU) C.-kor fgyöke- dig kett, amenyreiket kevéssé v. egyáltalán nyiben néhány génem fejlesztik ki, hanem nusz (pl. Persotermhelyi viszonyaiknak
onia) rendesen
megfelelöleg a gyökérszr- 3—4 V. több szikszálak koszorújával kötik
levelet fejleszt,
talajhoz. A kos- úgy, amint azt a
borok csirája és C.-a egészen
fenyféléken is
csökevényes, amennyiben a látjuk (3. ábra).
tagolatlan csira gumószer
A szíklevelek
szárrá
meg, amelynek
alakja nagyon

magukat a

^^^Rk
^^^))
^w /

n

•

fels végén csökevényes
változatos, általászikiével és tle oldalt álló ban pedig a lombszárrügy fejldik.
levelekhez képest
A kétszíklevel növények effVSZerbb st
(••ívKA
aVka
földfeletti, késbb megzöltODDe-KevesDDe
dül vagy a magban maradó, csökevényes, sok
föld alatti szíkleveleket fejesetben a mas
^
1

lesztenek

;

els esetben az ú.

n. földfeletti

C.-nál (germi-

natio epigaea) a szíkalatti
szárrész, a földalatti C.-nál
3. ábra.

A Kétszikek

és

a Nyitvatermk (Gymttospennae) csírázása,
o, 6, c a bükk (Fagus
silvatica) két sziklevelü

csiranövényei. A szíklevelek a csírázás után

,

,

.

,

A csírázás különleges formái.
a súlyom (Trapa natans) csirá^^lynél a fögyökér fejldése
elmarad, a a csírázás kezdete, 6 kégöbbi szakasza c, d a. tölgy (Quercust
csirázásánakleíolyása, melynélaszík4.

ábra.

a, b

^***'

;

levelek a földben, a maghéjon belüi

maradnak.

,

alakjával van
összefüggésben. A rokonfajok és rokongénuszok
szíkleveleinek alakjából különben még sok esetben a leszármazás viszonyaira is következtetni

(germinatio hypogaea) pedig
a szíkfeletti szárrész bir je-

lehet,

lentséggel (S. ábra). A földfeletti C.-nál a legtöbb két-

másika

A kétszí ki evel növények szí kle veiéinek egyikeelvész,

Pinguieula,

mint

pl.

a Dentaria, Cyclamen.

Carum bulbocastanum,

Corj'dalis

növény ersen fejld stb-in, V. pedig mind a két szikiével többé-kevésbbé
kezdetben gyröttek o, fgyökere merlegesen
elsatnyul, mint pl. sok élsköd növényen. Az
6; A egy jegenyefeny
ki a magból, hogy a csiranö- úgymondott elevenszül növényeknél (1. o.) a
(Abies orientális) 8 szikvényt a talajba ersítse, az- csira már a termésen bell normálisan fejldik
levelü csiranövénye.
után a hypocotyl fels része ki és ersen megnyúlt állapotban válik le a terkezd felfelé növekedni, amikor még a maghéjon mésrl. A súlyomnak (Trapa natans) két pár ke:

szíktl

n

belül lev szíklevekkel ers görbüléssel függ össze.
Minthogy a magot a talaj fedi be és a szíklevelek
csak lazán vannak a maghéjon belül, ezért a felfelé növeked szár húzást gyakorol aminek kö-

resztbe álló tövissel biró csontkeményhéjú ter-

mése az iszapban jóformán

le

van horgonyozva

a tövisek meggörbült hegyével, ilyen állapotban
a vízmeder fenekén való C.-kor elssorban a

;

—
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Csiráztató készülék

hypocotylja nyTilikmeg szálalakban a két egyen- közé elrétegezní és meleg helyen állandóan nyirltlen sziklevél közül az egyik, mint nagyobb kosán tartani a csírázás bekövetkeztéig, vagyis
húsos test a termésben marad, a másik pedig kis az elvetés idejéig. Ugyancsak elcsíi'áztatjuk.
pikkelylevél alakjában a hypocotylon foglal he- idnyerés végett, a korai termesztésre szánt
lyet, mindkett hosszú nyéllel függ egymással dinnye-, ugorka-, tökmagvakat, melyeket nyirössze, amely a csiraszár közvetlen folytatása, a kos moha, frészpor, posztó stb. közé meles
fögyökér nem is fejldik ki, hanem a hypoeotyl helyre teszünk, míg csirájuk kipattan ugyangyökrostokkal köti magát a talajhoz (4. ábra). ezeket gyeptéglába, virágcserépbe, vagy agyagA C. megindulásához víz, melegség és leveg ból és marhatrágyából formált cserépbe televészükséges. Ha ez utóbbi is nem elegend mennyi- nyes föld közé is szokták elvetni és elnevelni,
ségben juta maghoz, úgy a C. lassúdik v. elmarad, és földestl 2—3 leveles korukban ültetik ki a
ez az oka annak, hogj*^ a talajba nagyon mélyre termesztési helyre. Az elcsiráztatott magvakat
jutott magvak nem csíráznak, de a csirázóké- hiányos vetés pótlására is lehet felhasználni.
pességüket megtartják és késbben a talaj megCsiráztató készülék használatos abban az esetforgatása után csíráznak. 100 150 éves bükk- és ben, amidn a magvak csiráztatásáról pontos adaTölgj^erdk talajának 30 cm. mélységébl szár- tok kívánatosak, így nevezetesen a mag\'izsgáló
mazó mezei és réti növények magvai kicsiráztak. állomások (1. o.) által végzett cslrázóképesség megA közönségesen nálunk kultivált növények 2—8" állapításakor. A C-ben a magvak csírázásánál
C hmérsékletben már esiráznak, pl. tengeri, do- szerepet játszó tényezket, különösen a nagyon
hány, tök, ugorka, stHaberland szerint a kender,
a rozs, a piros lóhere, a lucerna, a repce, a borsó
O'-nál kezdett már csírázni. A C. hmérsékleténekmaximuma 37—46^ míg az optimum általában
28— 33« C közé esik.
A C. tartama, tehát az az id, amely a C.-i feltételek beálltától a csirának a maghéjból való kibújásáig tart, nagyon különböz és változik néhány nap (köles, zsázsa) egész egy (mandola) v.
két év (gyertyán, kris) közt. A csirát az anyanövény tói származó és a magban felhalmozott tartaléktáplálék-anyagok táplálják, amíg a csira növénnyé és így önállóvá lesz.
Cslrázóképesség, a magvak teljes érésükkor,
vagy pedig a különböz fajoknál különböz idtartamú nyugalom után érik el a C.-et. A magvak az els évben csíráznak a legbiztosabban, a
csírázás erssége az idtartam megnyúlásával
;

:

—

csökícen,mígazutánegészenmegszünik.Agabona-

nemüek3— 7évmultán már nem csíráznak. Zöldmég 100 év multán is

ségnövényekszáraz magvai

Az ó-egyiptomi sírokból kikerült búzaszemek (Múniiabúza) állítólagos csírázása üzleti
esiráztak.

szempontból szándékosan kieszelt mese. A magvak
bármilyen épek legyenek is a magvak, csak
kísérlet útján lehet meghatározni, vagyis csiráz-

C.-ét,

megfelel csiráztató készülékekben végeznek. Az ilyen módon keresztülvitt
esiráztatás alapján a C.-et százalékszámmal fejezzük ki, amelyet a több sorozatban kicsirázott
magvak százalékának közép számtani arányosa
a<l. Jóminóség 100 vetmagból rendes körülmények közt csírázik búza, rozs és árpa 95, borsó,
zab, vörös lóhere 90, tengeri, bükköny, kender,
káposztafélék 85. Ezek a számok csakis teljesen
tiszta vetmagra vonatkoznak, a C. mellett a

Termosztat.

tatás által, amelyet

:

vetmag tisztaságát (1. o.) is meg kell állapítani.
Küls káros ^folyásokkal szemben a ma^^vak
ellenállóbbak, mint a kifejldött növény. A magvak nagy szárazságot és hideget minden kár nélkül megbírnak.

Csiráztatáa (elcsiráztatás, rétegezés, stratificaho). Nehezen csírázó magvakat (rózsa, akác,
Gleditschia, Marilura, némely csonthéjas, pl. szilva
és szibarack, sok pálma stb.) elvetésük eltt
ajánlatos 48 órára langyos vízbe beáztatni és
azután nyirkos homok, frészpor, tzeg és efféle

hmérséket szabályozni lehet. Nagyon sok
vau (pl. a Poa és Agrostis mag\"8k),
melyek a csiráztatásra általában kedvez 20"* C
hmérséknek kitéve, jól nem csíráznak az ilyen
magvak megkívánják, hogy a hmérsék naponta
fontos

olyan

fmag

;

hosszabb

idn

felszálljon.

másokon az

át (6 óra)

Ennek

magasabbra, 20-30« C-ra

elérésére a magvizsgiló állo-

ú. n. termosztatokat alkalmazzák
a Liebenberg-Weínzierl-féle, mely a becs
s a mag>-ar raagvizsgáló állomásokon van haszna
latban. E C. (1. az ábrát) áll egy kettsfalú bádog
szekrénybl, melynek fala fával van beborítva
a szekrénybe üvegpálcikákkal kirakott farámák
tolhatók be, amelyekre könyvalakulag összehaj
tott itatóspapirosban a magvak helyeztetnek, vagy
pedig beletolhatok a szekrénybe lapos pléhedények, amelyekre kerti földdel vagy homokkal
töltött csészécskék helyezhetk. A szekrény alján
nyilasok vannak, amelyeken át a szekrény alá
helyezett gázlámpa által hevített leveg a ketts

ilyen

pl.

;;

-

Csirésa

.
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Csiszolás

között áramlik és a szekrény kürtjén kitódul.

Színe tojássárga. Húsa fehér. Illatja kellemes.
ersebb vagy gyengébb felnyi- Igen ízletes, kedvelt gomba. Lombos erdinkben
tása által a légáramot szabályozni lehet, ugyan- és fenyveseinkben terem. Értékét emeli, hogy a
csak a légáram szabályozására szolgál az ajtó férgek alig bántják és hogy aszalva is élvezhet.
(mely a csiráztatásnál be van csukva) alján al- A hozzá hasonló narancsszín rókagomba [C
kalmazott rostély, mely tetszés szerint kinyitható aurantiacus (Wulf.) Fries], színe narancssárga.
V. elzárható. A gáz, mieltt a lámpába jutna, Nem ehet, de nem is mérges.
a szekrény oldalfalához illesztett hszabályozón
Csirkelábgomba (növ.), helyenként így nevemegy keresztül. B szabályozóval a hmérsékle- zik a medvefarokgombát (L. Clávaria).
teta csiráztatóban tetszésszerinti fokon tarthatni
Csirkemell (lat. pedus carinatum), 1. Angolfal

A kürt fedelének

az ingadozás l"-nál nem nagyobb. A szekrény
melegitésére használhatunk közönséges Bunsenlámpát is, de célszer az ú. n. biztosító lámpát
alkalmazni amiatt, hogy ha a láng valami ok
miatt észrevétlenül kialudnék, ne áramoljon a
gáz a csiráztatóba és a helyiségbe. Ezenkívül
használatosak egyszerbb és bonyolultabb szerkezet C.-ek. Egyike a legegyszerbbeknek a
Nobbe-féle, amely lágyan égetett máztalan agyagedénybl áll. Már a bonyolultakhoz tartozik a
Jacobsen-féle csiráztató. Bizonyos növények magvainak csiráztatására különleges készülékek szolgálnak, ilyenek pl. a módosított bécsi rendszer
répacsiráztató szekrény, a Linhart-féle répacsiráztató doboz, a zürichi fmagcsiráztató, stb.
Csirésa, most Bisztracseres, kisk. Krassó-Szö-

rény vm. karánsebesi j.-ban, (1910) 619 oláh lak.
postahivatal, u. t. Nándorhegy.
Csirikov Jen, orosz író, szül. 1864. A moszkvai egyetemen jogot, majd természettudományokat hallgatott, de kénytelen volt az egyetemet elhagyni és több orosz folyóirat munkatársa
lett. Iratait a mindennapi élet iránt való nagy
érzék és irónia jellemzi, amelyekkel az orosz

betegség.

Csiroki,

1.

Cseroki.

Csiröge (Icferus galbula

L., áiiat),l. Ideridae.
Csiröge-félék (Ideridae, áiiat), 1. Ideridae.
Csisima (Cliisiiima), a Kxirilok szigetcsoport
japán neve.

Csisza

(hajózás),

madzag

s kötélfonállal áttüz-

készült párna-féle, melyet, a dörzsöldés mérséklésére, két egymással súrlódó
tárgy közé szoktak alkalmazni. Egy neme a lábC. vagy lábtörlö-C.,mely egy darab vászon, kötélfonállal olyformán bevarrva, hogy a fonálból egy
öltéshez csak egy, 10—15 cm.-nyi szálacska vétetik, s ezen szálak mindkét vége a vászonnak
ugyanazon oldalán áll ki, úgy, hogy a vászonnak
egyik felén a szálak végei bozontos bundafélét
képeznek, a másik felén pedig csak az öltések
látszanak. C. -hulladéknak nevezik a hajósok a
hajó belsejének bélésére használt gyékényben v.
C.-ban maradt gabonaszemeket, melyet régi szokás szerint a gabonaszállító a hajó legénységének
szokott átengedni.
Csiszár, régente kardcsiszoló, fegyvercsináló
késbb lócsiszár is, vagyis lókupec borcsiszár a.
m. iszákos, részeges.
Csiszárik János, vatikáni nagykövetségi jogtanácsos, szül. Vörösklastromban (Szepes) 18tO
nov. 16. A kassai papnevelben volt tanár, azután
u. 0. az Orsolya-apácák iskoláinak igazgatója
lett, 8 1899 óta a budapesti hittudományi kar
bekebelezett tagja. 1906-ban a vatikáni osztrákmagyar nagykövetség egyh. jogtanácsosa mellett
nyert állást. Nemsokára megkapta a tb. pápai
kamarási címet. 1911-ben a nagykövetség jogdelt vászonból

:

;

;

vidéki élet kitn ismerése párosul. Elbeszélései
(Az invalidusok. Nyugdíjban, A külföldiek, Faust,
A hegyek közt lév szakadékban, Hogy történt
ez stb.) összegyjtve, kötetben jelentek meg és
több kiadást értek drámáiból (Dicsség után. Az
udvaron a szárnyépületben, A nyilvánosság barátjai. Rendri felügyelet alatt, A zsidók) egy
kötet jelent meg (1903).
Csiriz, búzakeményítbl hideg úton készült
ragasztószer, melyet leginkább könyvkötk használnak legjobban olyképén készül, hogy hideg tanácsosa és pápai prelátus, ugyanez év decemvízzel péppé keverve, ezt vékonyan forró vízbe berében veszprémi kanonok lett. Tankönyve és
csorgatjuk, amíg kellképen megsrsödik, ter- számos dolgozata jelent meg a szentírási tudopentinnel vegyítve igen alkalmas fali kárpitok fel- mányok körébl.
Csiszár János (zsákodi), magyar plakettmragasztására. Hogy tartósabb legyen, kevés tim8Ót vagy szalicilsavat is keverhetünk bele. C-nek vész, szül. 1883. Tanulmányait nagyobbára külföldön végezte s 1897 óta plakett- és óremmvénevezik a cipész és csizmadia ragasztóját is.
Csirizgerendák, a hajó fedélzetének vagy te- szettel foglalkozik. Ó készítette a Zichy Mihály,
tzetének vázát képez s a hajót keresztben ösz- Lippich Elek, Gobbi Miliály stb. emlékérmeket.
szekötö szálfák, melyekre a fedélzet hossz-léceit, V. ö. Siklóssy, A modern magyar éremmvészet
és mveli (Budapest 1910).
vagy a tetzet hossz-deszkáit szegezik.
Csiszlér (vagyis tislér), egy kuruc énekben
Csirke, 1. Csibe.
e helyett asztalos.
Csirkefogó, 1. Csibész.
Csiszlik, a csizmán, cipn az a sarokbr, melyCsirkegomba, Cantharellus (Adans.) L. (növ.),
a lemezesgombák génusza, melyet az jellemez, lyel a kérget belülrl beborítják némely helyen
hogy a kalap alsó felületén nem valóságos leme- a csizmadiák gúnyneve.
Csiszolás. Durvább fákat, de még finomakat
zek, hanem csak ráncok és lécszer kiemelkedések vannak. Mintegy 70 faja közül legfontosabb is, többnyire gyalulás után fölületükön flnoa G. cibarius Fries, amelyet csibegombának, mítómiveletnek, C.-nak kell alávetni. A C. célja
nyúlgombának és rókagombának is szoktak ne- egyrészt a szerszámnyomok eltávolítása, másvezni. Kalapja húsos, eleinte domború, fejlett részt a még kiálló rostszálak elvétele és a cskorában közepén behorpadt, tölcsérhez hasonló. edényvályuk kitömése. A fa-C.-ra alkalmas anya;

;

:

;

.
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CsitraJ

gok a természetes és mesterséges habkö, a kü- homokkbl vannak. C. elfordulnak Angol-,
löabözó finomságú üveg- és csiszolópor, vásznak Francia-, Dánoi"Szág és Svájc skori telepeiben.
és papirosok, fekete fánál a faszén. A C. történ- Hazánkból is ismeretes egy-két töredék, különöheák szárazon, nedvesen, olajjal és faggjTival. sen a kisebb, mozgatható fajtából.
Csiszoló pala, palás, szétmorzsolható, mikroszSzáraz C.-nál a fát elzetesen gyöngén megnedVKítik, hogy ez a gyalutól kitépett rostszálakat kopikus kovapáncélokból (Diatomea) álló kzet.
íolhuzza és száradás után üveges papírral lecsi- L. Agyagpala.
Csiszoló papiros és csiszolóvászon. Üveg- és
szolják. Mindkét miveletet váltakozva 3— 4-szer
kell ismételni, mig finom fólületet kapunk. Szá- csiszolóporral (snürcel) behintett papiros. Úgy
razon, benedvesítés nélkül csiszolják a fenyfa- készül, hogy az üvegcserepeket v. Xaxos-smirgelt
muDkát habkvel lenolajjal és habkvel a poli- zúzógépekben esetleg rlmúvekkel finomabb
túrozandó fát faggyúval és faszénnel az igazi porrá törik, ezt osztályozó hengerekkel flnoms^
szerint osztályozzák és gépek segélyével a szívós
ébenfát. L. még Fényezés.
Csiszolat, az olyan ásvány- v. kzettani pre- és hajlékony papirost beenyvezik és egyúttal az
parátum, melyen az ásványoknak, illetleg kze- illet port is reászórják. A gép oly szerkezet,
teknek szerkezetét, optikai tulajdonságait, ás- hogy az enyvet egyúttal meg is szántja és fonákvány-összetételeit és sok egyéb viszonyait a mi- ján a finomsági számmal és a gyár jeleível is elkroszkóp alatt lehet tanulmányozni. Nélküle az látja.
Csiszoló vászon hasonlóan készül.
á?;ványok, különösen pedig a kzetek szerkezetéCsiszolópor, porrá zúzott és iszapolt smirgel
nek, kiképzdésének és egjéb viszonyainak ttize- (1. 0.).
tes felkutatása lehetetlen. Használunk ú. n. vasCsiszoló vászon, 1. Csiszoló papiros.
tag C.-okat. amelyeket fkép szabad kristályokCsiszolt üveg. Azok az üvegtárgyak, melyek
ból orientáltan készítünk, hogy azokon az optikai alakjukat v. diszitményüket a felület csiszolása
állandókat megállapítsuk. A kzetekbl orientá- által kapják, megkülönböztetésül a fúvott üvegtl,
ció nélkiU ü. n. vékony C.-okat készítünk, ame- melyet szabadon v. minta segítségével fúvás által
lyeknek vastagsága 002 003 mm.
alakítottak, valamint a sajtolt üvegtöj, melyet jeCsiszoló korong, 1. Fényezés.
lenleg fémmintákban sajtolnak. L. Üveggyártás.
Csiszoló kövek. A neolltkorban a kszerszámoCsisztopol, járási székhely Kazán orosz korkat, miután már nagyjában kiformálták, «ki- mányzóságban, a Kama balpartján, (1900) 20,958
nagyolták», csiszolásnak vetették alá
ez volt lak., egyik legfontosabb gabonaterménypiaca
az utolsó müvelet, amelynek" segélyével nekik a bels Oroszországnak, élénk halászattal.
kívánt véglegesformát
Csita, város Amur kormányzóságban, Szibériámegadták. A csiszolás ban, azeltt Transzbajkália fvárosa volt, közea C. segélyével történt, lében ércbányákkal, 12,000 lak.
melyeknek kétféle faCsitár, 1. kisk. Nógrád vm. balassagyarmati
játismerjük. Az egyik a j.-ban, (1910) 840 magyar lak. u. p. Hugyag, u. t.
1. ábra.
2. C, kisk. Nyitra vm. nagytapolmozgatható C. (1. az 1. órhalom.
ábrát). Ezek soklapu khasábok, melyeknek lapjai csáuji j.-ban, most Félsö-C. (1. 0.).
3. C. (most
a csiszolástól homorú felületet nyervén, piskótához Alsó-C), kisk. Nyitra vm. nyilrai j. -ban, (1910)
hasonlítanak rendesen kisebb méretek és éppen 4i9 magyar lak. u. p. Pográny, u. t. Nyitra.
•
azért használat közben szüks^ szerint mozgathaCsitraga, szanszkrit nyelven a. m. lerajzolt,
tók voltak. A másik fajt a nejn mozgatható C.ké- lefestett így nevezik azt a jegyet, melyet tehénpezik (1. a 2. ábrátj. Ezek rendesen nagy arányú ganéjjal, hamuval vagy szent földdel, rendszerint
a szokásos mosakodás után a homlokukra vagy
mellükre mázolnak, hogy avs'al azt a vallási v,
íUozófiai szektát jelezzék, amelyhez tartoznak.
Csitral (C7íííraZ),Kasniir fönhatósága alatt álló
fejedelemség Brit Indiában, a Pamir, Afganisztán,
az indo-brit ENy.-i határtartomány és Dardisztán
között, a Kunar fels völgyében. Teinilete 59,000
km«, 480,000 lak. A magasan fekv, termékeny
völgy éghajlata egészség, esben gazd^, sok
búzát, rozsot, gjiimöleaöt ésazUt termel. A kau;

:

—

—

;

:

—

—

:

;

;

kázusi fajhoz tartozó lakosai részben mohamedánusok, részben pogányok, akik egjTnásközt folykövek, melyeknek fels lapján egjTészt tojásdad ton harcolnak.
Számtalan törzsre és osztályra
teknalakú mélyedések, másrészt ék-keresztmet- szakadozva élnek, régebben a
fejedelem (mihter)
szetet mutató hosszabb-rövidebb rovátkok v.
hor- fj ö védelme a rabszolgakereskedés volt. Fványolatok vannak. Mind e mélyedések bels lapjai
rosa. C. 1518 m. magasan épült, a Kunar menigon sima felületet mutatnak, árai a csiszolás alatti
tén egymás mellé sorakozó falvakból áll, mintegy
sokszoros dörzsölés következménye. A szerszá4000 lak. Másik
mok élét a rovátkokban csiszolták; oldallapjaikat 1846 óta, amikor nevezetes városa Masztudzs.
Kasmír Indiának hbéres állama
pedig a teknalakú nagy mélyedésekben. Legtöbblett, C-t is bevonta ebbe a kötelékbe, amely tarnyire mint szórványos leletek, némelykor
mint tomány eddig Kasmírnak íizetett évenkint él
nagyobb csiszolómúhely maradványai egyéb k- állatokból,
lovak-, kutyák- és sólymokból álló adót.
hulladék társaságában kei-ülnek el. Rendesen
1893-ban trónviszálykodások közben ostromzár
8. ábra.
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alá fogták a csekélyszámú brit örséget, amelyet
felmenteni a rossz közlekedés, nehezen járható

utak miatt csak hosszas küzdelem után sikerült.
Újabb idben azért fontos, mert a brit és orosz érdekkör határán van.

—

Csizmadia

hadnagya volt, 1782. kapitány, s mint fstrázsamester (rnagy) vonult nyugalomba 1794., aztán
Tokajban élt. Még katona korában kibocsátotta
Királyi Buda vára c hosszabb versezetet (Kassa
1763), nyugalmi éveiben pedig két kötetkét adott
ki: G. I. föstrázsamesternek nemes Molnár
Borhálával az erkölcs pallérozását tárgyaló verses levelezései (Pozsony 1797) és
reggeli
gondolatok (versekben, Debreczen 1801). Régibb
verseiben Gyöngyösit utánozta, késbb a franciásokhoz közeledett, de csekély költi tehetségével

Csitri, rövidre vágott haj kisnövésü, gyönge,
csenevész gyermekre is mondják.
Csittagong (Chittagong), az ugyanily nev divizió fvárosa Bengália brit-indiai f kormányzóságban, 363 km.-nyire Kalkuttától a Karnapuli
partján, (1901) 24,069 lak., akik közt 16,753 mohamedánus. A behozatal cikkei só, fonó- és szöv- és fejletlen ízlésével mindig jelentéktelen író
iparcikkek a kivitelé rizs, juta, gummi és tea. maradt.
Csizikar v. Zizikar, Ho-lung-kiang, SzaJia1897 okt. 24f. forgószél pusztított a városban s
mintegy 4—5000 embert megölt.
lijan-ula, a kinai Mandzsúria legészakibb tartoCsittszentiván, kisk. Maros-Torda vm. marosi mánya, 526,000 km« területtel, mintegy félmillió
alsó j.-ban, (1910) 1066 magyar lak. u. p. és u. t. lak.
Ilyen nev fvárosa a Szungári mellékfolyója a Nonni mellett, 30,000 lak., élénk keNyárádt.
Csiuta, afrikai tó, 1. Rovuma és Sirva.
reskedelemmel. Számüzetési hely. Néhány kiloCsíz. Régi magyar személynév, melyet II. Ist- méterre a várostól van a chaílar-eharbiní vasút
ván király (1114—31) egyik fembere viselt, aki állomása.
talán a Bogát-Radván nemzetségnek volt se,mert
Csízió, 1. a naptár régi magyar neve, amely
1227—52. ismét elfordul ilyen néven e nemzet- eredetét onnan vette, hogy amíg a mai naptár
ség egyik tagja, Csepán fla, kitl a Rákóczi-csa- alakja nem jutott használatba, a legfontosabb nalád származott.
pokat hónapok szerint latin versekbe szedték
Csíz (áJiat;, Chrysomitris spinus (L.), az ének- össze, melyeket a kezd szavakról Cisio Januslk (Passeriformes) rendjébe, a pintyfélék (Frin- nak neveztek. A cisio szó a Cireumcisio Christít
gillidae) családjába tartozó madárfaj. Csre finom (új év) jelentette, a Janus pedig a januáriust. L.
hegyben végzdik, szárnyai aránylag hosszúak Naptár.
2. C.-nak hívták a magyar álmos(7 cm.) és lábujjkarmai rövidek. Általában háta könyvet is. A régi naptárak álomjóslásokat is fogsötétebb, hasa világosabb sárgászöld. A kifejl- laltak magukban
késbb önállóan adtak ki ádött hím melle és torka sárgászöld, a nstényé moskönyveket, amelyekben az álomfejtés mellett
és a fiatal hímé fehéres, sötétbarna elmosódott fol- babonás számok, azaz szerencseszáraok voltak
tokkal. A kormánytollak és a 4., továbbá az utána jelölve. Amíg a kis lutrit Magyarországon el nem'
következ eveztollak alapja sárga különben a törülték, a C. babonás számaiért nagyon keresett
szárnyak feketés szintiek csre hiisszín, vége ponyvairodalmi termék volt.
pedig fekete. Szemei sötétbarnák és lábai barnák.
Csizma, hosszú szárú lábbeli, mely speciális
A C. egész Észak-Európában és Észak-Ázsiában magyar iparcikk s készítése az egész országban el
honos. Melegebb idben északibb vidékeken tar- van terjedve, amennyiben a pómép, a mesteremtózkodik, télen délre vonul és ilyenkor gyakran berek, továbbá a katonaság egy része, a csendnagy mennyiségben felkeresi az emberlakta vi- rök, rendrök, hajdúk, inasok stb. is C-t vidékeket és falvakat. Hazánkba minden évben selnek. Külön specialitás a ni C, némely vidénagy számmal ellátogat októberben érkezik és ken még a piros C, melyet a jobbmódú paraszt
viselnek,továbbá a díszmagyarhoz való színes
március elején távozik költési helyére. Különösen fenyvesekben szeret tartózkodni, ahol ríl- C-k stb.,melyeknek elkészítésében a magyar mesgyekkel, levelekkel, költéskor pedig rovarokkal teremberek kiváló ügyességet tanúsítanak. A C-k
is táplálkozik. Fenyfákon fészkel, 5—6 kékes formája és minsége különben a különböz osztávagy kékeszöld pettyezett tojást rak, melyeket lyok igényeihez alkalmazkodik. B cikk nagy
az anya 13 nap alatt költ ki. Megszelídül, fogság- kelendségénél fogva a csizmadiák a magyar
ban kitartó. Hossza kb. 12'5, szárnya 7, farka 5, városokban nagy számban voltak s egyes tiszta
csre 1, csüdje 1*3 cm.
magyar városokban nagy számban találhatók még
Csíz, kisk. Gömör vm. rimaszécsi j.-ban, (1910) ma is, úgy hogy hajdan a céhekben, ma az ipar689 magyar lak., vasüti megálló, posta- és távíró- testületben, illetve más társulati kötelékben sok
hivatal. 174 m. magasságban fakadó konyhasós helyütt domináló szerepet visznek.
forrása a kontinens legersebb jód- és brómtarCsizmadia, lábbeli-készít kisipari foglalkozás,
talmú ásványvize, melyet síkeresen használnak rokonága a cipésznek ez túlnyomói ag cipket
görvélykór, a nyirkmirigyek és nyálhártyák készít, az ellenben kizárólag brbl való csizmámegbetegedései, továbbá nemi és vérbajok, vese, kat. Az ipari szervezetekben közösen vannak a
-ipar
máj, agy- és gerinc vei öbántalmak és ni bajok cipészekkel; képesítéshez kötött iparág. A
ellen. A fürd elég látogatott, van vendégl, fürd- már csak egyes vidéki városokban képez önálló
ház, gyermek- és ni szanatórium és számos ipari foglalkozást, de mindinkább hanyatlik. (A
C.-k és cipészek száma a népszámlálás adatai közt
nyaraló.
Csizér, kisk. Szilágy vm. krasznaí j.-ban, (1910) együtt szerepel.)
Csizmadia, 1. József, 1. Jankai József.
1298 oláh lak., postahivatal, távbeszél.
2.
Csizi István, versel a XVIII. sz. végén, 1805.
/Sííííáor, szocialista író és költ, szül. 1871
halt meg, 77 éves korában 1766. a Gyulai-ezred Orosházán. Nagy küzdelemmel élte ifjúságát.
;
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már miut feleséges gálódott, hogy mint katonai pozíciót nem volt
Bár csak négy elemi többé érdemes fenntartani. C.-ról szól Kisfaludy
osztályt végzett, nehéz munkája közben is olva- Sándor egyik legszebb regéje. V. ö. Vasárnapi
Magyarország és a Nagysással képezte magát, megtanult németül, fran- Újság 1869, 43. sz.
késbb

nyári cseléd,

ember részes arató

béres s

volt.

;

és olaszul. léOi-ben belépett a szociáldemokrata pártba s akkor kezdett írni. A szocialista
lapokban megjelent heves támadó cikkei miatt a
sajtóbíróság többször ítélte el izgatás miatt, st
a fvárosi rendrség 1898. ki is utasította Budapestrl. Költeményei és elbeszélései ers egyénií^iául

ség és szenvedély rajzai. Megjelent müvei Küzdelem (költemények 1902) Hajnalban (költemények 1905) Fogházi levelek (költemények feleségéhez 1906): Munkás etnberek (elbeszélések
1906); Kánaánban (regény, 2 köt. 1907).
Csizmadiaszeg, készül nyírfából, ritkán juharV. bükkfából
a lábbeli talpának a fölihez való
:

;

;

:

megersítésére szolgál.

Csizmás kandúr,

1.

Csihán

királyfi.

Csó, 1. (ang. choo, franc, tcho, a. m. út), japán
109'44 m. Mint tertüetmérliosszúságmérték
99-57 ár.
ték
2. Csó (ang. chow), keletindiai
arany-, ezüst- és ékszermérték. Bombayban a
gyöngyök értékét akként határozzák meg, hogy
a gyöngj'ök súlyát kifejezik tankban á 4665 g.
ezt önönmagával megszorozva, az így nyert szorzatot elosztják 330-mal. Ellenben Madrasban a
gyöngyöknek mangelinben (á 0"389 g.) kifejezett
súlyát önmagával megszorozzák és a szorozat |
részét elosztják a gyöngyök számával.
Csobád, kisk. Abau j -Torna vm. szikszói j.-ban,
(1910) 691 magyar lak., vasúti állomás, postahivatal, u. t. Halmaj.
Csobaj, kisk. Szabolcs vm. dadái alsó j.-ban,

=

Í1910)

—

=

1120 magyar

lak.,

postaügjmökség,

Tokaj.

n.

t.

világ 1876, 23.

sz.

;

Békefi,

nyozásának eredményei,

A

Balaton tanulmá-

köt.

III.

a vár

alapraj-

zával, a régi és újabb képeivel.

Csobánka. Az Aba nemzetség egyik ága, mely
valószínleg azon Csaba vagy Csuhán (Subanus,
Siubanus) ispántól vette eredetét, ki III. István és
in. Béla korában esztergomi fispán és bán volt

múlt századbeli genealógusok szerint a Rhédeycsaládnak is az se lett volna.
8

Csobánka, nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun

vmegye pomázi
tót és magyar

Gyönyör

máz.

j.-ban, (1910) 1763 német, szerb,
lakossal, postahivatal, u. t. Povidéken fekszik, melyet a f-

városi turisták gyakran keresnek fel. Határában
nagy kbányák és többféle barlangok vannak,
melyek közül a Macka jama barlang legérdekesebb, ez a Ziribára hegy alatt nyílik, szája az
oligocén homokkövön át van fúrva s 6 m. széles

a barlang ÉÉXy.-i irányban lejtsen megy lefelé,
4—16 m. magas, alsóbb részeiben falai vastag
cseppk- kéreggel vannak bevonva, 46 m. mélységben egy függélyesen lees 10 m.-nyi tátongó
mélység nyilik, mely 120 m.-nél mélyebb. A barlangot a víz mosta most az egész \idék vizeit
elnj'eli, ami különösen felhszakadás után az
egész vidékre áldás. C. vidékének leggyakrabban
felkeresett részei az Oszoly (329 m.), a Nagy- és
Kis-Kevély (537 és 486 m.) s a Szentkút uevü
búcsujáróhely. C. neve hajdan Borony volt.
:

Moussong Géza,

C. (Turisták Lapja III. évf. 1891,
Antal, A C.-i Szentkút mondája lu. o. I.
évf. 1891, 158); Koch Antal, A C.-i és solvmári barlangok
(Földt. Közi. I. évf. 97—105).

Irodntom.

— íOl);

94

Hemnaim

Csobánkafi Dávid és Pál. Az Aba- nembl szárCsobán, csóbány (néhol csobánk), nagy kunyelvekben is meg- mazó Csobánka unokái, az els János, a második
van).
Péter nev ílától. Heves^vm. ÉNy.-i részén (GyönCsobáncz, Díszeihez tartozó puszta, Zala xm. gyös körül) lakó gazdag furak voltak a XIV. sz.
tapolczai j.-ban a felette emelked 376 m. magas elején. 1312. rokonaikkal s Amadé nádor fiaival
Gyulakeszi kopasz bazalt kúphegyen C. várá- együtt
is fegyvert fogtak és így a rozgouyi
nak romjai állanak. A vár 1255. épült a XTV. csata rájuk nézve is ítéletnap volt. Pált I. Károly
sz.-ban a Gyulafy nemzetség birta. Kapitányai kancelláriája még arról is vádolja, hogy orgyilkos
a kereskedket gyakran kifosztották. E garáz- módjára tört a király életére. 1320. újra Tegyzdálkodásnak az 1630. XLV. t.-c. vetett véget. ték ket a király hívei, még pedig saját fészkük1669-ben az Esterházy akra ment át. Kiválóan ben, s javaikat vesztvén, földönfutókká lettek.
nagy szerepet vitt Rákóczi Ferenc szabadság- Mikor még gazdagok voltak, 1304. alapították a
harca idején. 1705 november haváig a dunán- vörösmarti (Gyöngyös mellett) pálos kolostort.
túli labanc fhadparancsnok tartott Sanne i-sé- V. ö. Anjoukori okm. II. 281
Fejér, Cod. Dip.
get ekkor azonban Kisfaludy László és Domokos VUI. Kandra, Adatok az egri egyh. tört. II.
Ferenc kuruc ezredesek foglalták el. 1707 tavaCsbe v. Kíiando, a Zambezi jelentékeny jobbszán Rabutin császári tábornok szállott a vár parti mellékfolyója; Benguelában ered, elbb
alá, melyben 30 jó hajdú, s ugyanannyi családos- DK.-i, majd K-i irányban folyik s a Victoria váztul menekült nemes ember volt. Rabutin Kreuz esések fölött torkollik. Alsó szakaszán terjedeltábornokra bízta az ostrom vezetését, ki lábtókat mes mocsarakat alkot.
támasztatván a vár falához, személyesen, karddal
Csobolyó a. ra. nagy lábas kulacs vagyis csutora.
is ráhajtá az ostromra katonáit. Avar kapui peSzijja, lánca, kallantyuja is szokott lenni, hogy
tárdával belövetvén, már-már a császáriaké lett vállon vihessék v. fölakaszthassák. Rendesen mea vár,' midn Kreuz tábornok golyóval homlokon zei munkások használják s vizet, de bort, pálintalálva, elesett. A várbeliek ekkor kövekkel ra- kát is tartanak benne.
kott szekereket, s a hagyomány szerint, gerenCsobot&ny, Maroshévízhez tartozó puszta
dákkal mint tengellyel összekapcsolt malomkö- Maros-Torda vm. régeni fels j.-ban, (i9oo) 519
veket gurítottak a feltörekv németekre, kik az- lak. u. p. és u. t. Maroshévíz.
tán nagy veszteséggel, szégyenszemre vonultak
Csobotfalva (azeltt Csik.-C), kisk. Csík vm.
el a vár alól. C. vára azonban annyira megronfelcsíki j.-ban, (1910) 420 lak.
u. p. Várdotfalva,
lacs, -vagyis csutora (a szláv
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;
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Csoda
u.

t.

falva,

Csíkszereda. Egyike a Tapiocza, VárdotCsomortáü ós Pálfalva községekbl álló

Szf. Péter egyházmegyeiek. E községek hagyomány szerint a Bálványos nev nagy kiterjedés havast fejedelmi adomány mellett azért

birják, hogy a pünkösdi búcsúra Csíksomlyóra
kijöv moldovai csángóságnak adjanak ingyenes
szállást és ellátást.

közelebbi

Ezt a kötelezettséget a

idkig valóban

teljesítették

leg-

is.

Csoda (lat. miraculum), a közbeszédben minden megfoghatatlan, a természetes magyarázattal ellenkez, váratlan esemény, tapasztalat, jelenség. A köznép széles rétegei szemében voltakép
C. nincsen, mert amit a felvilágosult elemek ilyennek szoktak minsíteni, elttük természetes, legfeljebb szokatlan valami, amit nem a természeti
erk hoznak létre, hanem ezek ellenére az isteni
akarat. A kezdetleges embert minden szokatlan,
megmagyarázhatatlan jelenség megrémítette, de

nem azért, mivel okozati kapcsolatot nem talált
rá, hanem egyes felsbb lénynek erszakos, tehát
haragos beavatkozását látta benne, akit emiatt

Az így keletkezett áldozatok náluk ilyképen sohasem idhöz kötöttek, mint
a magasabb, tételes vallások áldozati ünnepei,
hanem esetlegesek. Az ó-kor népeire sem tettek
a természetessel ellenkez jelenségek megdöbbent, észzavaró hatást észbelileg megnyugtató
magyarázatot adott a mindenkor feltételezett túlvilági beavatkozás, amelyekben az istenek akaratnyilvánulását szinte várták s gyakorta elidézni is törekedtek (1. Jóslás, Jósdák). IlyC.-nak
tekintette Izrael népe saját történetét, ilyennek
látja a katolicizmus saját egyházának fenntartását. A protestantizmus valóságos C.-nak újabban csak a bibliai törtónét eseményeit, st ezek
közül is csupán az evangélistákban foglalt tényeket minsíti. A C. -teória ellen Spinoza bölcsészeti, az angol deisták és Hume frészt históriai
okokkal érveltek. Velük szemben a teológiai apologetika a múlt század közepe óta mindkét szempontból mereven védeni törekszik az egyházzal
kapcsolatos C.-kat. Az egyház e valóságosaknak
állított C.-kal szemben megkülönböztet ál-C.-kat
s ilyeneknek veszi elször az ismeretlen, de természetes eszközökkel létrehozott meglep dolgokat, pl. bvészek mutatványait vagy a természetben elforduló rendkivüliségeket ismer továbbá ú. n. hamis C.-kat, ide sorolja ama rendkívüli tüneményeket, melyek a keresztény ördögtan szerint a gonosz szellemek beavatkozásaként
jelentkeznek, pl. bübájosságok, boszorkányság,

ki kellett engesztelni.

;

stb.

Csodabogár, a hírlapirodalomban, de tudomá-

Csodarece

sima (tükröz felület), akkor az
egyik gyújtópontból kiinduló összes hanghullámok V. fénysugarak a másik gyújtópontban verdnek össze. Az odahelyezett zsebóra ketyegése
tehát a boltozott terem egy bizonyos pontján
tisztán hallható
míg másutt nem. Dyen a párisi csillagvizsgáló, a londoni Szt. Pál templom
kupolája stb. Hangok vetítése, koncentrálása egy
bizonyos helyre egyébként más alakú reflektorokkal is történhetik. (München, Nationalmufelület tökéletesen

—

seum.)

Csodadoktor a. m. kuruzsló.
Csodaesö. Néha elfordul, hogy valamely légörvény szerves v. szerv^etlen anyagokat nagyobb
mennyiségben a fels légrétegekbe emel, ahonnan az áramlatok magukkal ragadják és kisebbnagyobb távolságban a földre ejtik. Leggyakoribb a homokesö (1. o.), mely néha esvel vegyest
hull és földi tárgyakon színes nyomot hagy (véres) V. a havat megfesti. A kénes es a kén porához hasonló virágport hullat le. Arra is volt
eset, hogy apró állatkák (rovar, hal, béka stb.)
estek nagyobb számban a földre. Az ilyen jelenségekhez régebben sokféle babona fzdött.
Csodafa (qöv.), 1. Ricinus.
Csodagyermek. Azt a gyermeket nevezik így,
amelyik akár testi, de kivált szellemi tekintetben
korához mérten feltnen fejlett. E fejlettség v.
általában nyilatkozik v. bizonyos irányban (pl. a
gyermek-mvészek). A korán jelentkez kiválóság nagyon élénk megfigyelést és okos gondozást
kíván. Mesterséges fejlesztés inkább árt, mint
használ. Különösen fontos, hogy a szellemi tekintetben korán érett gyermek testét edzzék;.
ennek elhanyagolását a nevelnek meg kell akadályoznia.

Csodahere.
raria L.)

nev

A nyul-szapuka (Anthyllis vulnepillangósvirágú növénynek, mely

egyike a legkitnbb takarmánynövényeknek,németbl(Wunderklee) fordított neve. De ugyancsak

csodahere v. óriási here, szibériai here v. bokharai here név alatt kínálnak a mag kereskedk
egy takarmánynövénymagot, mi nem más, mint
a fehérvirágú somkórÓY. köhere (Melilotus albus
Desr.) magja. Ennek takarmányértéke azonban
sokkal kisebb, mint a valódi C.-é.
Csodakék, 1. Indigókékszulfosav.

Csodakorong,

;

mvekben

—
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1.

Bvös

korong.

Csodarabbi, olyan rabbi, kirl hívei azt hiszik,
hogy a jövbe lát, betegségeket és egyéb veszedelmeket imádkozással és talizmánokkal el tud
hárítani s ezért sokan zarándokolnak hozzá. Lengyel- és Oroszországban gyakori a C, de nálunk
is

elfordul.

Csodarece (rete mirabile) névvel jelöljük az
olyan finom vereres fonatot, mely egy verér
hirtelen szétoszlása révén keletkezett s összefolyva ismét egy verérben folytatódik. Emberben a Malpigíii-f éle glomerolusokban (1. Vese) van
Csodabogyó (növ.), 1. Ruscus.
Csodaboltozat. Közismert fizikai tétel, hogy C. alsóbbrend gerincesek szervezetében igen
az ellipszis egyik gyújtópontjából kiinduló hang- el van terjedve így a kérdzknél a carotis és
hullám vagy fénysugár, mely az ellipszis síkjá- az artéria ophtalmica, a cethalaknál pedig a
ban fekszik, a görbe kerületérl visszaverdve, bordaközti vererek mentén fordul el majmoka másik gyújtóponton megy keresztül. Ha pon- nál ép olyan ritka képzdmény, mint az embertos ellipszoid alakú boltozatot készítünk (egy fél ben. A C-k nagy ellentállást iktatván a véráram
ellipszis forgása által keletkez felület) s .a bels útjába, a vér áramlási sebességének csökkenését

nyos

elfordulható képtelen állításokat, stílusbeli értelmetlenségeket szokás C.nak nevezni. Volt a XIX. sz. 70-es éveiben ilyen
cím, de rövid élet élclap is Budapesten.
is

;

:

;

Csodas
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vonják maguk után s így a diffúziós viszonyokra
13 befolyással vannak.
Csodasó, a nátriumszulfát használatos szinonimája, a sal mirahile Glauberi szó fordítása.
L. Nátriumszulfát.
Csodaszanras, a magyar ósmondák mitikus
vezérállatja. Világító agancsával ez mutatja meg
Ménrót óriás két fiának, Humrnak és Magy(yrnak azt a maeotisi gázlót, amelyen át az új esztendt ünnepló belári (bulgári) asszonyokhoz eljutottak s Dúló fejedelem két leányát elrabolták.
Ugyanazt a szarvast szerepelteti Anonymus krónikája a Baravár alapításáról szóló fejezetben, a
Nemzeti Krónika XI. sz.-i része pedig Géza és
László elótt a Dunát úsztatja meg vele, amidn
világító agancsával a váczi egyház helyét megjelöli. Arany János krónikáink alapján írta meg
a C. regéjét, melyet Buda Halála c. eposzában
helyezett el. Y. ö. Sebestyén Gyula, A magj^ar
honfoglalás mondái, I. köt. és u. a., A regsök.
Csodatev képek v. kegyképek, némely katolifkus búesujárójielyen rzött szentképek
leg

Szz Mária képei, — melyekhez

—

ktilönféle cso-

dák és kegyelmek, fképen csodálatos gyógyulások és megtérések emléke fzdik. Habár a
csoda maga nem a képnek mint olyannak tulajdoníttatik, hanem Istennek a Szz ^Iária közbenjárása folytán, mindazonáltal a kép is, amely eltt
a csoda történt, tiszteletben áll.

—

Csóka

és Robert-Fleury voltak mesterei. Ott festette meg
képét, a Krumplitisztogató-kat, amelyre
1889. Parisban mention honorablet kapott. Még
nagyobb sikert ért el 1890., midn Ezt cseleked-

els

c. festményét a párisi Szalon
tüntette Id. A következ évben Münchenben festette az Árvák-&X, amely Budapesten
1891. társulati díjat kapott. Á két utóbbit megverte a magyar állam. Eddig C. annak a festi
natm'alizmusnak volt híve, amelyet különösen

jétek emlékezetemre
III.

éremmel

kép%'iselt. De egy olaszországi
útja s kivált velencei hatások kolorisztikus értelemben átalakították stílusát és 1893. keletkezett

Dagnan-Bouveret

e. nagy festménye (Szépm. Múzeum) már klasszikus nyomokat is mutat. E képek

Báthory Erzsébet
itthon

is,

a külföldön

is

megalapították hírét s

egymásután érik a kitüntetések. Az Árvák Bécsben 1894. nagy aranyérmet, az Ezt cselekedjétek... Antwerpenben I. oszt. aranyérmet, a Báthory Erzsébet 1897. Münchenben nagy aranyérmet juttatott neki. E képek után számos esetben
a sokác nép színes viselete, a pásztorélet hangulatai foglalkoztatják, eladása gazdagabbá vált
színpompa dolgában, törekvése pedig a stilizáló
mvészet felé vezet, amelybe motívumként legújabban magyar ornamentikát is használt. Magdobia. Salamé, Atelier sarok (Lipótvárosi kaszinódíj 1905): Táma'r (1906); Vámpírok (ídOS) Nirvána (19Í09) c. festményein fkép a ni test forma;

Csodavirág (növ.), 1. Mirahüis.
világa érdekli. 1910-ben Parisból Budapestre kölCsódi hegy, 1. Dunahogdány.
tözött s azóta itt dolgozik. RendkivU kitüntetésCsoha, Afganisztánban és Indiában hosszú, b, képen az olasz közoktatásügyi miniszter fölszólífels-nilia, Közép-Ázsiában prémes ruha. A törö- totta, hogy a firenzei Ufíizi-képtár részére fesse
köktl vette át a magyar nyelv csulia alakban.
meg önarcképét. V. ö. Mvészet (IX. évf. 1910).
Csohadár, a török csoha szó származéka, mely
Csóka vagy Csake-Csáke, Pemba sziget (1. o.)
posztót,

csuhát jelent.

A

C.

voltakép palota-

fvárosa.

bels szerájban végzi
Csóka (Ck)loeus, áuat), az éneklk (Passeria szolgai tisztségeket. Ezek fnöke a bás-C, aki- formes) rendjébe, a varjúfélék (Corvidae) csanek liivatala udvari méltóság számba ment. Me- ládjába tartozó madárfaj. Galambnagyságú; a
gint más hivatal a kapu C.-i, aki a magas portán varjuktól abban ktllönbözik, hogy csre rövid,
beU szolgát

jelent,

volt alkalmazva.
Csohosd (azeltt

aki a

ers

Czohesd), kisk. Arad vm.
nagyhalmágyi j.-ban, (i9io) 362 oláh lak. u. p.

és kevésbbé hajlott, orrlyukai kerekdedek

hogy az eveztollak közül a 3. a leghosszabb,
a 2. pedig hosszabb, mint a 6. Hasa hamuszürke,
és u. t. Nagyhalmágy.
feje, háta, szárnyai és farka feketék, nyakának
Csók (észt.), az arcnak, kéznek, ajkaknak, egyes két oldalán pedig egy-egy hamvasszürke folt látt.'irgj-aknak, pl. emléktárgyaknak, keresztnek stb. ható. Európában és Ázsiában él, leginkább régi
ajkainkkal való érintése. Általában gyöngédség- tornyokban, várakban és más magas épületeknek, kegyeletnek, tiszteletnek, szeretetnek küls ben tartózkodik és különösen rovarokkal, bokifejezéséül szolgál. Ugyanazon nemüeknél (mint gyókkal (szilva, cseresznye stb.) táplálkozik. Tokéz-C. különnemüeknél is) az üdvözlésnek álta- jása kékeszöld vagy hamvasszürke és pettyes.
lánosan elfogadott melegebb formája. Bizonyos Hazánkban két faja él a közönséges G. (C. moesetekben szertartásos jelleg. Ilyen a kézfogói nedula L.) és a keleti G. (G. coliaris Drumm.).
C. is. A szerelmi C. boldogító érzését számtalan Az elbbi az egész országban mindenütt elfor:

és

:

:

változatban énekU a népdal s a mköltészet. Júdás C.-ja hazug C, mely szeretet leple alatt áruló
szándékot takaf A C. jogi oldaláról ehnésen ér.

tekezett Vécsey Tamás. Orvosok sokat írnak a
C. ellen, melyet ragályos
terje.^ztöjének mondanak.

betegségek alkalmas

Csók István, fest,

szül. Pusztaegeresen 1865
Pályája elején Greguss János, Székely
Bertalan és Lotz Károly voltak tanárai a buda-

febr. 13.

1883— 1886-ig. Ebben az
ment, elbb Hackl, azután
1888. pedig Parisban a Juliániskolában folj'tatta tanulmányait, itt Boguereau

pesti Mintarajziskolán

évben Münchenbe
Löflftz iskolájába,

Erdélyben és a délkeleti részeken azonban
ritkább, utóbbi helyeken a keleti C. helyettesíti.
A keletí C. a közönséges C. -tói abban különbözik,
hogy nyakszirtje és nyaka baloldalának szürke
színe ezüstfehér árnyalatú s nyaka mindkét oldalán krémfehórszín öve van ; hasa és háta viládul,

gosabb szürke.
Csóka, nagyon kedvelt árpádkori magyar személynév, mely fleg az alsóbb néposztálynál volt
használatban. Használták nnévnek is, s mint
ilyen, a kicsinyített Choucad alakban maradt fenn.
Csóka, Hédervári Kont Ist\'ánnak, I. Zsigmond
egyik fellenségének fegyvemöke. 1393-ban, mi-

;;

—

Csóka
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vei urát nagyon siratta és Zsigmond ajánlatát
visszautasította, a király Budán a Szent György-

t is

mindjárt ura után lefejezteté. V. ö.
Taróczy krónikája IV. rész, VII. fejezet.
Csóka, nagyk. Torontál vm. törökkanizsai
j.-ban, (1910) 4274 magyar és szerb lak., vasúti állomás, posta- és táviróhivatal és telefonállomás.
Csokaj, kisk. Bihar vm. székelyhídi j.-ban,
téren

(1910)

1258 magyar

Székelyhíd.

lak.,

Itt született

postaügynökség;

u.

t.

Fényes Elek, a kiváló

nagyk. Fehér vm. móri

(Csóka),

738 magyar lak. u. p. Mór, u. t. Boközség mellett ma romokban hever
vára alacsony, de meredek hegyen emelkedik.
Castrum Chokakew néven már 1323-ban említik.
1424-ben Zsigmond király birta, 1453.
V. László a hozzátartozó uradalommal együtt
a Rozgonyiaknak adományozta. A XVI. sz.-ban
török kézen volt, s a hagyomány szerint az
itteni pasa ásatta volna azt a jóviz, roppant
mély kutat, mely a vár déli aljában máig is
megvan. 1601 okt. 15. a császári sereg a vár
tövében verte meg Mohamed seregét. Ebben az
ütközetben jelen volt Pecsevi török történetíró is
s errl szól egy eposz, melynek «Pugna ardua
variique nostrorum cum abjurato christiani nominishoste Turca conílictus, penes arcemTzhokaki»
etc. c. egykorú kiadása a szmirnai kapucinus kolostor könyvtárában riztetik. 1691-ben Lipót király C. várát a hozzátartozó 40 falu és pusztával
Hochburg János élelmezési biztosnak adományozta. B család férílágon kihalt s a XVIII.sz.elején
C. vára is végkép elhagyatott. Azóta a különben
is egyenltlen mészkövekbl rakott vár egyre
jobban omladozik fennálló falait jelenleg köröskörül vastag ktörmelék lepi el. V. ö. Vasáraapi
Újság 1864.
Csókaláb v. daruláb (növ.), a Geránium sanguij.-ban, (1910)

dajk.

;

A

;

neum

L.

(1.

o.)

népies neve.

soká éljen a mi padisánk.
Csokmány, kisk. Szolnok-Doboka vm. csákigorbói j.-ban, (1910) 981 oláh lak.; u. p. Kuesulát,
u.

t.

Aranymez.

Csokoládé (képnielléklettel). Mexikóból származik (mexikói nyelven elioco : kakaó, laté víz),
honnan a XVI. sz. elején a spanyolok hozták
:

Európába. Elbb délen (Portugália, 01asz-,Franciamajd Anglia, Svájc, Hollandia és Németországban terjedt el. A C. jellemz
alkotórésze
a kakaó, mely a C.-fa magjából, a kakaóbabból
készül. Ezt kávépörkölkhöz hasonló készülékben
megpörkölik, héjtalanítják és 60—70" C.-ra melegített malmokon addig dörzsölik szét, míg a
lisztes rész az olajos résszel egynem keveréket
ad. Ehhez a C. minsége szerint különböz mennyiség cukrot (50— 60"/o), fszereket (vanília, fahéj stb.), az olcsóbb árúkba gabonalisztet, keményítt, dextrint, a tápláló C.-lioz tejet, bab- vagy
borsólisztet, gyógyászati célból chinint, vasvegyületeket stb. kevernek. A tiszta kakaórlemény
45 i9<>/o olajat tartalmaz. Ez nehezen emészthet s ezért az olaj egy részét melegen kisajtolják és a kakaódarát szénsavas káliummal pörkölik, így készül a zsírtalanított, könnyen oldható
kakaópor, melyet elször a hollandi van Hoiitén
készített. Európa
kakaófogyasztását jelenleg
mintegy 425,000 q-ra becsülik. A zsírtalanított
és feltárt kakaó meleg vízzel v. tejjel keverve
nemcsak kellemes, de tápláló ital. Egy csésze
kakaó (150 g.), mely 1 rész kakaóból s 8 rész vízzel készült, 3 g. fehérjét, 3 g. zsírt, 6 g. szénhidrátot és 0"3 g. theobromint tartíilmaz. Tejjel keverve még táplálóbb. A kakaóvaj a zsírtalanítás
mellékterméke, a kipréselt olaj, mely kihlve vajszer. Ezt V. a puhább C.-árúkboz keverik, vagy
gyógyászati cikkek készítésére használják. V. ö.
Szutorisz, A növényvilág és az ember (Term.
Tud. Társ. kiad.) Saldau, Die Schokoladefabrikation (2. kiad.,Wien 1901) Zipperer, Die Schoország),

;

;

nem okoz.
Csókaszll V. cigányszöllö.

—

;

Csókás, kisk. Szolnok-Doboka vm. magyarláposi j.-ban, (1910) 1020 oláh lak., u. p. és u. t. Kápolnokmonostor.
Csókási tanya, Makóhoz tartozó népes tanyacsoport Csanád vm.-ben, (i9oo) 918 lak.
Csókaszem, szivárványhártyája festéket nem
tartalmaz és emiatt fehér a szembogara (láta,
pupilla) sötét, fekete volta miatt ez a fehérség
eléggé feltn. Ilyen szem aránylag nem ritka a
lónál, elvétve más házi állatban is elfordul látási zavart

Eredeti

magyar

szUfajta, mely sötétkékszínú, majdnem fekete
fürtjeitl kapta nevét hazánkban mindenütt el
van terjedve s néhol rácfeketéiiek, vadfeketének
;

hívják. Tkéje ers, levelei igen nagyok, kerekdedek, fürtje középnagy, hosszú, hengeralakú;

bogyói középnagyok, gömbölyek, késn érk
bora nem valami jó, de tartós és szép sötét színíí.
Rövid metszést kivan.
Csókfalva, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai j.-ban, (1910) 784 magyar lak., vasúti megálló, postaügynökség u. t. Erdszentgyörgy.
Csók jasa, török szólás, jelentése «soká éljen», magyarosan «éljen». A szultánt, mikor a
pénteki szelámlik alkalmával üdvözlik á katonái.
;

:

:

eme kiáltással fogadják: «pádisáhimiz csokjasa»,

f

statisztikus és földrajzi író.

Csókak

Csokonai

;

koladefabrikation (2. kiad., Berlin IdOl); Belfórt
de la Roque, Guide pratique de la fabrication du
chocolat (Pai-is 1892 Warburgvi. Someren Brand,
Kulturpflanzen der Weltwirtschaf t (Leipzig).
Csokonai Vitéz Mihály, költ, szül. Debreczenben 1773 nov. 17., megh. u. 0. 1805 jan. 28.
Atyja, József, közkedveltség seborvos, korán elhalálozván, a flú nevelése tizenhárom éves korában irodalmi mveltség édes anyjára. Diószegi
Sárára maradt, aki íiát a debreczeni kollégiumban neveltette. A gimnáziumi folyamot elvégezvén, a fiskolára iratkozott be s mint togátus,
bennlakó diák, két évig íllozóflát, azután teológiát
hallgatott. Költi fejldésére dönt hatással volt
a kollégiumi élet. A versszerzés technikáját már
az Aeneisa poétikai osztályban elsajátítván
az isf ordító Kovács József volt itt a tanára
kola kebelében fönnálló önképzkör alkalmat
nyújtott költi hajlamai érvényesülésére. Az iskola hagyományai, magyar olvasmányai Gyöngyösi a régi, Gvadányi és Dugonics az újabb irodalomból s a folytonos érintkezés a magyar néppel a népies elem felé vonü'ik, míg az önképzkör az olasz nyelv tanulmányozásával bízván
meg, annak termékeit, fként Metastasiót és Tas;

—

—
:

CSOKOLAC

/<

1.

3.

6.

Kakaomalom.

SzellCztetögép.

5.

tOsoholádéi cikkhez.

Kakaói

Hengert

^

f

GYÁRTÁS.

Srkölö kemence.

I

I

2

Héjtalanitó és zúzógép.

Tü.tiiirep.

mükfidéaének
njsa.
.
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Csokonai

sót olvasgatta, majd fordította. Már ekkor számos eredeti költeményt is írt. gyakran rögtönözve, nem annyii'a irodalmi céllal, mint inkább
társai mulattatására. Lakodalmak, keresztelk,
disznótorok, baráti összejövetelek szolgáltatták
az alkalmat, ami viszont versei tárgyát és hangját megszabta. Tréfás, pajkos költemények, arra

szánva^ hogy a hallgatóságot megnevettessék,
tele a kollégiumi ifjúság körében megszokott
nyers, durva, st sikamlós és alszeríí élcekkel.
Kedvvel használja a hagyományos magj'ar versel módon kívül az újabb irányok elfajulásait is,
de már ezekben az alkalmi és iskolai rigmusokban is föl-fölcsillan egy-egy gondolat, mely a
fiatal diák komoly törekvéseinek tanúsága. Els
nagyobb mve, a Béka-egérharc cím parodikus
eposz, szintén az iskola talajából sarjadt ki s
benne Blmnauer Aeneis-ének módjára travesztálja a Homeros neve alatt járó komikus eposzt.
Pompásan perdül strófái tele vannak elmés és
komikus vonatkozásokkal az akkori közállapotokra. Színészi hajlama, melyet nagy szavaló tehetsége táplált, korán a drámaírás felé terelte.
Terentius egy drámája nyomán megírta Patva rszky c. vígjátékát s olasz mintára egy pásztorjátékot (mindkett elveszett). 1793-ban Pofok vagy
Ctíltura cím alatt vígjáték formában egy életké-

.
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részét,

Gessner és Bürger szellemében, az

köl-

ti szólamaikkal eszményítve kedvesét. E dalokkal indul meg érzelmi Irrája. Ebben az idben
aratta els irodalmi sikereit is. 1793-han a Magyar Hírmondó egy, 1794. az Uránia hét versét
közölte, Kazinczy pedig arra vállalkozott, hogy
önálló gyjteményben közrebocsátja vei-seit.
A szép kezdetet azonban ketts szerencsétlenség zavarta meg. Pártfogója, Kazinczy, belebonyolódván a Martinovics-féle mozgalomba, börmeg az iskola elöljáróságával ketönbe jutott
rült végzetes összeütközésbe. 179í tavaszán a
;

poétikai osztály vezetésével hizatott meg, s a
kitüntetésre nem volt méltatlan. Kedvvel tanított
s tanítványai rajongtak érte. De tanítványait
barátainak tekintvén, sok szabadságot engedett
nekik, ami a fegyelem megsértésére vezetett.
Tanártársait is gúnyolta, úgy, hogy az iskolai
törvényszék több ízben megdorgálta, végre tanítói méltósága elvesztésére ítélte. Majd 1795 tavaszán legácíóban járván, a gyjtött pénzekrl
nem tudott elszámolni, s emiatt a kollégiumból kizárták. De
még az ítélet kimondása eltt odahagyta a kollégiumot és Debi-eczent. Reményvesztetten nemcsak pályájáról, hanem az irodalomról
is le akart mondani és Sárospatakra ment jogot
hallgatni, de evvel nem tudván megbarátkozni,
pet (kiadatlan) s Tempeföi cím alatt egy szatiri- még az els év (1795—1796) elvégzése eltt elbb
kus vígjátékot írt, mely ugyan még kezdetleges Bicskére, majd az országgj^lés megnjiltával
technikával s a való élet ismerete nélkül készült, Pozsonyba ment, abban a reményben, hogy pártde a magyar költ sorsát egészséges komikum- fogót talál a nagyurak között, akinek segítségével
mal, a társadalom érzéketlenségét a kultúra iránt verseit kinyomtathatja. Csalódott, de helyette
keser szatírával mutatja be elég érdekes cselek- egy hetilapot, a Diétái Magyar Musát, indítván
vény keretéhen. A kollégium azonban nemcsak a meg, alkalma nyilt egy pár, fként elmélked,
komikum iránti értékét fejlesztette ki, hanem itt leíró és gúnyos versét közölni. Pontosabb, hogy
vetette meg nagy irodalmi, történelmi és termé- az oi"szággylés színhelyén, annak izzó levegszettudományi ismereteinek is alapját.
jében megragadta képzeletét a kor izgató kérKint azalatt egy új irodalom támadt, a modem dése: a francia forradalom visszahatásaként fölmagyar irodalom, melynek hivatott képviseli a támadt lelkesedés, amelyet is táplált a franciák
külföldi remekeken mvelt ízlésükkel fáradoztak ellen intézett tüzes szózataival, a magyarok húnyelvünk és irodalmunk mvelésén. Új szellemet, ségét dicsít kantáiéival (So'kentés a nemes
új versmértéket (a mértékes-rímes verselést) ho- magyarokhoz, 1796). A diéta eloszlása után lapja
nosítottak meg.Hogy közönséget neveljenek, szép- pártolás hiáu megsznt s az év végén
is elirodalmi és tudományos folyóiratokat alapítottak, hagy^•a Pozsonyt, Komáromba ment, ahol akkor
Bacsányi és társai a Kassai Magyar Muzeumot, szervezkedett a nemesi fölkelés, melyet egj' lelKazinczy az Orpheust, Kármán az Urániát. C. kesít költeményben ünnepelt (A nemes magyaregy debreczeni íróbarátja. Földi János közvetíté- ságnak felülésére, 1797).
sevei, aki maga is buzgó híve volt az új ú-ánynak,
Komáromban 1797 nyarán megismerkedett
megismerkedett a modern törekvések vezérével, Vajda Juliannával, egy odavaló keresked szép
Kazinczyval, akit versei birájául kért föl. Ka- leányával, akit dalaiban Lillának nevez, és heves
zinczy biztatta és ösztönözte, s hogy Ízlését ne- szerelemre gj-uladt iránta. A leány is viszonozta
mesítse, az alkalmi versek írása helyett a kül- érzelmeit, de nem annyira, hogy ellent tudott
földi kiváló mesterek, Kleist Ewald, Herder, Bür- volna állni atj'jának, aki az állás nélküli C. heger mveire irányozta figyelmét. C. Földit és lyett vagj'onos férjet keresett és talált leánya
Kazinczyt fogadva mestereinek, nagy szorgalom- számára. C. 1798 márciusban vérz szívvel távomal tanulmányozta a külföldi irodalmakat, az zott Komáromból, bejárta a Dunántúlt, barátainál
ajánlott németen kívül a franciát (Voltaire, Mo- és pártfogóinál (Horvát Ádám, Sárközy alispán)
liére), az angolt, st érdekldött a keleti népek vendégeskedve. Majd 1799 májusától 1800 febköltészete iránt is, amelyeket francia, német v. ruárjáig a csurgói gimnáziumban tanított, egy
latin fordításaikból ismert meg. A latin, görög külföldre távozott tanárt helyettesítve. Módszere
és olasz irodalommal is tüzetesebben foglalkozott, ugyanaz volt, mint Debreczenben. A poétikát maga
úgy, hogy korának legképzettebb, irodalmilag készített© jegyzetekbl adta el s tanítványaival
legmveltebb írói közé emelkedett. Költi fejl- gyakran rendezett szini eladásokat, melyeken a
désére nagy hatással volt a korán elhunyt maga darabjait adatta el a régebbi Pofókot, az
Rozália, ifjúkori ábrándjaínak hsnje, akihez 1795-böl való Gerson de Mallietoeux-X, s az akkor
írta a késbb Lilla nevére átdolgozott dalok nagy készített Karnyönét, egy groteszk tündéri bohó:

:

—
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zatot, tele népszínmi elemekkel s hátterül egy
alkalomszerií történeti eseménnyel, Mantova bevételével. Somogyi benyomásai alapján írta meg
Dorottya cím víg eposzát, majd 1800 tavaszán
Szigetváron, Bácskán, Kecskeméten és Karczagon át hazatért édesanyjához Debreczenbe.
Úgy tervezte, hogy visszavonulva kis házukba,
egész életét az irodalomnak szenteli. Nagy tervek
foglalkoztatták meg akarta írni Homeros példájára, Dugonics regényei segítségével, történelmi
és helyszíni tanulmányok alapján fmvét, Árpádról szóló nemzeti eposzát, össze akarta gyjteni és sajtó alá adni költeményeit. Az 1802-ikí
tzvész azonban elpusztítván házukat, jóformán
egyetlen vagyonuktól fosztotta meg ket. Erre
mindenféle kísérlethez folyamodott, hogy nyo:

masztó üelyzetéblkiemelkedjék:ujságíró,könyvtártiszt akart lenni, de hasztalanul,

kiadása

s

munkái

lassan haladt. Szegényen, de a jobb
jövben bízva dolgozgatott s jó barátaival (köztük irodalmiak: Szentgyörgyi dr.. Fazekas és
Kazinczy) együtt töltött órái feledtették nyomorúságát. Bár egyik-másik fúri pártfogója (Széchenyi Ferenc, Festetich György) segítette némi
pénzajándékkal, életében kisebb alk.almi költeményein kívül csak két nagyobb mvét látta
nyomtatásban, a Kleisttl fordított Tavaszt (1803)
és a Dorottyát (1804). 1804 áprilisban Rhédey
Lajosné temetésénél metsz hidegben olyan tzzel szavalta el búcsúztató versét (A lélek Jialhatatlansága), hogy ersen meghlt s tüdgyula-

dásba

is

esett.

Gyönge

melyet a fiatalkori

teste,

megfeszített tanulás, a sok hányatás és szenvedés elgyötört, nem birta ki a kórt, s a következ
(1805) év elején a sorvadás megölte.
C. a XVIII. századunk legnagyobb költi tehetsége s Balassi után a XIX. sz. küszöbéig legkiválóbb lírikusunk. Ebben van jelentsége, másfell szelleme gazdagságában és költészete változatosságában. A sokféle irány közül, melyekre
irodalmunk a XVIII. sz. 70-es, 80-a8 éveiben szakadt, egyikhez sem csatlakozott,hanem mindegyikben méltányolta, ami jeles volt, s felhasználta a
mveiben. Nem sikerült még összeforrasztania
az ellentétes költi törekvéseket, hanem költészetében mégis összekapcsolta ket. Használta a
korában divatos versel módokat mind (nemzeti,
klasszikái, nyugateurópai). Költészetében mégis
a magyaros elem uralkodik a régi magyar költészet hagyományai fölfrissítve népies elemekkel. Tipikus magyar, de nem maradi, mint Dugonics, Gvadányi ós Horváth Ádám, hanem modern,
élénk fogékonysággal az európai mveldés, az
új eszmék és formák iránt. Mvelte a költészetnek mind a három ágát, nem egyenl sikerrel,
de egyet sem költi szellem nélkül. Tudományos
dolgozatai is számot tesznek, különösen az egyes
munkái elé írt mfaji bevezetések. Mint drámaíró olaszból fordított pásztorjátékain kívül (Angelica, Galatea,
pásztorkirály, Amintas) csak
az iskolának dolgozott, s inkább nyers komikai
anyagot, mint értékes drámákat nyújtott. A drámai formát sem birta még ekkor tehetsége, de
kortársaival szemben eredetieket adott, sikeríílt
típusokkal 8 egészséges komikummal. Lírai darabjai közíil legismertebbek a Lüla-á&ldk., me:

A

—
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lyeket Kisfaludy Himfy-je példájára egész ciklussá kerekített (1805, majd 1808). Nem utánzata,

inkább ellentéte Himfy-nék, mert benne a boldog
szerelem változik kesergre, s a szerelemnek

nem

szenvedélyes, hanem lágyabb, lemondóbb
hangjait hallatja. Kevésbbé mély, de tartalomban, mformában és nyelvben változatosabb.
Alapját a régebbi; Rózához írt dalok alkotják,
melyeket Lilla nevére dolgozott át (legszebbek
rózsabwibóhoz, Búcsúvétel, Reményhez). Sokat
köszön Bürgernek, kinek költi eszméit a maga
helyzetére alkalmazza (Utolsó szerencsétlenség).
C. legnépszerbb verse
tihanyi ekhóhoz, a
XVIII. sz.-nak talán legszebb költeménye. Az
Anakreoni dalok (1808) között is több vonatkozik
Lillára, míg bordalai e mfajban Petfligpáratlaní
állanak. A Kleist nyomán írt Szerélenulai a csikóbrös kulacshoz már az ódák (1805, majd 1809)
között olvasható, amely gyjteménye, valamint
az Alkalmatosságra írt versek (1806) s a késbb
kiadott Megyés versek mfajban és értékben egyaránt vegyes költeményeket tartalmaznak. A Magánossághoz írt ódája középütt áll az óda és elégia
között s inkább érzelme mélységével s reflexiói
költiességével hat, mint erejével. Gyjteményének legszebb darabjai nem is az óda, hanem a
népies genreba tartoznak]: «az utolérhetetlen)) Paraszt dal és Szegény Zsuzsi a táborozáskor. Komikus eposza, a Dorottya, fömotivumát Popé Elrablott hajfürt-jétöl kölcsönzi, de kerek meséjével, mulattató jeleneteivel, eleven és színes leírásával, fordulatos, gyorsan perdül cselekvényeivel, az életbl merített alakjaival, pompás eladásával és verselésével fölülmúlja mintáját S'
tiszta komikus eposzaink között mai napig legkitnbb. Árpád-iá,nak csak a tervvázlata s pár
sora készült el. Nehézkes és bonyglult meséje ellenére komoly kísérlet lett volna s Vörösmarty
méltó elzje a honszerzés nagy mvének költi
értékesítésében. A kor divatját és saját reflektáló
hajlamát követte a leíró és tanítóköltészet mvelésével leírásaiban sokszor remekel, mindig vannak új színei s eleven képet ad, a didaxist pedig
ers költi lendülettel kapcsolja össze
lélek
halhatatlanságáról szóló versében, mely Aranyig
legjobb tankölteményünk.
A XVIII. sz. utolsó éveiben, mikor legértékesebb költinket elhallgattatta a Martinovics-féle
mozgalom kegyetlen elfojtása, C. mint valóságos. Isten kegyelmébl való költ tnt fel, aki
valamennyi költtársát fölülmúlta. Költészete
nem szorítkozott egyes mfajokra s nem csak
egyes társadalmi osztályoknak szólott. Ennek köszönhette általános hatását s bár iránya sok tekintetben ellenkezett az irodalmunkban uralkodó,
Kazinczy hú-dette klasszicizmussal, Kisfaludy
Sándorral együtt a XIX. sz. elejének legkedvel-

A

A

;

A

Népszerségébl Vörösmarty,
Arany föllépésével vesztett, de
különösen a komikai nemben ma is legjelesebb

tebb

költje

majd Petfi

lett.

ós

költink között emlegetjük s a Dorottyán kívül
egyes lírai versei (A tihanyi ekhóhoz, A reményhez) élnek ma is.
Emlékét mindjárt halála után megakarta örökíteni Kazinczy egy közadakozásból állítandó
sírkvel, de a terv a debreczeniekkel támadt félre-

;

—
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mveldnek. Nyelvileg és fajilag ugyan rokonok a nagy C.-muszkogi nyelvcsalád törzseivel,

Árkádia- per) megMxmút. 1822-beii
a kollégium könyvtártermében Ferenczitól faragott márványszobrát, 1836. sírja
fölé emléket állítottak, 1860. megjelölték szülházát, 1871 okt. 11. leleplezték a kollégium eltti
téren szép ércszobrát, melyet Izsó Miklós mintázott. Emlékét szülvárosában a C.-kör ápolja. (L.
Csokonai-kör.) Halálának százéves fordulója alkalmából Debreezen városa fényes ünnep keretében (1905 máj. 20—21) C.-kiállítást rendezett s C.
szülházát 72,000 K-ért megvásárolta a városi
múzeum számára. Itt helyezték el a C.-kör ereklye-

sen

tárgyait.

Csokta-moszkogi, Észak-Amerika indiánusainak hatalmas nyelvcsaládja ; a Sawannah folyó

értés miatt

(1.

felállították

Irodalom. C. mveinek
kiadása. Munkáit elször

mindmáig nincs

teljes kritikai

Márton József gytijtdtte össze

másodszor Toldy 1843—i€. s ez eddigelé a legteljesebb és legmegbízhatóbb szövegközlés. Több kiadatlan költemény található Kelemföldynek 1843 46-iki 3 kötetes
C.-kiadásában. A még közkézen forgó szemelvényes kiadásokból megemlítend Toldyé, IS&i-böl és Bánóczié 1905-böl
(Magyar Remekírók 8. k.). Horváth CyriU év nélküli kiadása
(1900); Toldyé ntáa késxlt, elég teljes és könnyen hozzáférhet, de tudományos értéke nincs. Kiadatlan C. -kéziratok és levelek nagy számmal vannak az Akadémia, a
Nemzeti Mnzenm, a debreczeni kotléginm és a debreczeni C.kör birtokában. Annál gazdagabb a C.-ra vonatkozó irodalom. Hosszú ideig a legjobb és legbehatóbb életrajza volt
az, meUyel Toldy C. mveinek 1843— 46-iki kiadását bevezette (újra Toldy, Összes müvek n. kiad. 1868). Utána
Haraszti Gyula írta meg egy teijedelmes kötetben (Abaflféle Nemseti Könyvtár XIV. kiad.) életraitít (C. Vités Mikály, 1880), mely fiatalos és kifomaa ntnnka, de gondoUtébresstö, életrajzi és irodalmi adatokban rendkivfll gtadag. Legújabban Perenczi Zoltán adta a Kisfalndy-Társaság Költök és írók cimü vállalatában részletes életrajzát
és tömör jeUemzését (C, 1907). Költéssetére vonatkozólag Kölcsey elft^iilt véleményével ssemben Toldy szolga 1Utott igaiaágot a költnek és ö állapította meg helyét
irodalmunkban (as említett életrajzban). Azóta két euilekkönyvön kívül (C.-AIbum 1861. és C.-Emlék 1871) számos
kisebb-nagyobb dolgozat foglalkozott a C.-ra vonatkozó
részletkérdésekkel (életrajzi adatok tisztázása, a kollégiumi pör aktái, idegen hatások stb.), a fontosabb, C. költi
egyéniségét vagy alakító mvészetét tárgyaló tanulmányok közül kiemelendök Salamon Ferenc mélyenjár dolgozata a Dorottyáról (1861. újra
Irodalmi Tanulmányok
I., 1889)'; Dócai Lajos szellemes alkalmi cikke (1871
újra:
-Magyar Kteyrtár 1903) ; Beöthy plasatikns jelleméae (A
(1813)

;

—

:

:

;

augysr

merni. írod. tört. ism.

1909)

;

Hánurti Synin

yí-

ligös, anbatos méltatása (Képes IrodakuntSrténet I. 1906).
Teljes C.-repertorium, a kiadások, életn^'zok, méltatások
és kéziratok pontos jegyzékével az Irodalomtörténeti Közlemények 1908. é\-f. 95—111. 1.

de déli rokonaiktól testüeg már ersen elütnek.
csendes földmívelk és iparosok.
Csóktábla (lat. Pax, Instrumentum pacis,
Pacificale v. Oscidatorium). A békecsók (1. o.)

Ma

a Xni. sz. után Angolországban szokásba
egy táblácskának odanjnijtása megcsókolás
végett. Ez aranyból, ezüstbl stb. készült és a
feszület. Szz Mária, a védszent v. más szentek
képeivel, gyakran beillesztett ereklyékkel volt
helyett

jött

ellátva.

és az Atlanti-óceán között, a Misszisszippi mellett
a mexikói öbölig terjed, bár testüeg és kultúra

le

ersen különvált törzsek gyjtneve
az apalas, csikasza, csokta, szeminola, krik stb. törzseket ismerjük ez általánosító
néven.
tekintetében

Ma

is lehet.

Csokra, kisk. Borsod vármegye ózdi járásá(1910) 608 magjar lak.
n. p. Sáta, u. t. Szil-

ban,

;

vásvárad.
Csólesz ícholes), indiánus törzs,
Csolnak, 1. Csónak.

Maya.

1.

Csolnakos (Cincsics), kisk. Hunyad vm. hunyadi
387 oláh lak. u. p. és u. t. Vajda-

j.-ban, (1910)

hunyad.

;

— A Gsolnakosi nem^ oláh család fészke,

mely család a Mursinai és Hunyadi családdal rokonságban állott s annak hoUós címerét használja
máig. Mursinai Erzsébetet, Hunyadi János anyját
ugjanis els férje Hunyadi Vojk halála után Csolnakosi Jariszló vette ntil, kinek fiai Dan, Vojk,
Péter és János, valamint Serbe, mint C. kenézei,
örök nemesi birtokul nyerték azt 1446. mostoha
testvérüktl, Hunyadi János kormányzótól. A
család férfitagjai a múlt században az alispánságig fölvitték. A vajdahunyadi ref. egyháznak
:

állandó jótevi voltak.

Csolnok, kisk. Esztergom vm. esztergomi j.-ban,
1977 német, tót és magyar lak. postahiva-

(1910)

;

tal, u.

t.

D(»og

:

van

hitelszövetkezet, fogyasz-

tásiszövetkezet, jelentékeny bamaszénbányászat,
Csokonai-kör (Debreezen). A régi múltra vissza- melyet az Esztergom-Szászvári szénbánya r.-t.
tekint Debreczeni Felolvasó Egyesületbl ala- z. C.-ot Doroggal szénszállító kötélpálya köti
kult át 1890. Célja szellemi központot létesíteni
Debreczenben eladások, estélyek tartása, juta-

lomdljak, pályatételek kitzése, évkönyv kiadása
által, valamint a Csokonai- kultuszt ápolni.
Csokonai Lapok,szépirodalmihetilap,szerkesztette s kiadta Orbán PetóDebreczenbeu (az els háromszámotOláh Károllyal együtt szerkesztettél.
Megjelent 1850 júl. 3-tól október 5-ig, hetenként
kétszer.

össze.

Csolt, kisk. Szatmár vármegye nagysomkúti
járásában, (i9oo) 523 oláh lak. ; o. p. és a. t.

Nagj'somkút.
CBolt-nemzetség sétl, C.

fia C.-tól a békési
1221. elfoglalták a vár Szilas
földét s a Fás mocsár felét. A nemzetség törzse
eredetileg Békésben volt ugyan, de korán átsz^mazott Zaránd- és Aradmegyékbe is, hol több C.
ne^• helyre akadunk. Ebbl az si nemzetségbl
váltak ki a Gerlai Ábránfyak. ügy errl a családról, mint a Csolti -családról 1350-ig csak keveset
tudunk. Az Ábránfy-család se Ábrahám, Dénes
fla, 1341—58. körül említtetik. V. ö. Wertner,

nev

vámépek

Csokor, a szalagnak bizonyos mód szerint való
megkötésébl k^zödik, mely mint részdísz is
igen el van terjedve. Más értelmezés szerint a C.
bokrétát jelent; a virágbokréták kötésében újabban mvészi Ízlést és nagy változatosságot fejtenek ki.'
1. 218 Karácsonyi, Békésm. tört. társ. évk. XL 78
Csokta fchodaw, chaeta), indiánus törzs azon Márki, Arad tört. 1. 26&-9 Karácsonyi, Magyar
szokásukról, hogy a gyermekek koponyáját ho- nemzetségek I. 379—383.
mokkal telt zsákokkal laposra szorították, a franCsoltmonostora Békésben, Vészttl Ny.-ra,
ciák «Iapoe fej indiánu8ok»-nak nevezték el ket a Holt-Körös egyik szigetében feküdt. ApátságáMa az indiánus territóriumban, részben a Misszisz- nak, melyet tévesen kulcsi- és koltinak is nevezszippi mellékén mintegy 20,000-en élnek és er- nek, els biztos nyoma a
XIU. sz. elejérl való
;

;

;

.
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azuto]sól383-ból.EkkoraC8olt-nemzet8égblvaló C.-i és lezárási szabályai a pénzt, ékszert és
Ábrahíímffyak voltak a kegyurai. Kéttornyii egy- drágaságot tartalmazó küldeményekre, nemküházának falai 8 tornyai 1786. ledltek s tégláit lönben azoki'a nézve is, melyek könnyen kárt teszéthordták. V. ö. Bunyitay, Váradi püspökség, hetnének, mint a folyadékok, a könnyen gyúló
II.

375.
Csoltó, kisk.

anyagok

Gömör és Kis-Hont vm.

stb.

ben a posta

A

küldemények

többi

C.-i

;

:

:

.

tekinteté-

szabályai csak tanács jellegével
j.-ban, (1910) 571 magyarlak. u. p. Gömörpanyit, birnak, melynek nem követése (gyenge vagy elégu. t. Özörény.
telen göngyölet) a küldemény szállítását nem akaCsólyos, Kiskunfélegyházához tartozó népes dályozza, hanem csak a posta szavatolását szünpuszta Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (i9oo) 1188 teti meg a sérülés esetén (1. Postai szavatolás).
lak.
u. p. és u. t. Kiskuumajsa.
Leggyakoribb csomagolóanyagok a tartalom beCsorna V. csuma, fekélyes v. mirigyes daganat, cséhez mért sorrendben a csomagolópapiros, a vászékely tájszó s a magyarba ép úgy, mint a szláv- szon, gyolcs, viaszos vászon, doboz, br, vászonnal
ságba, alighanem török forrásból került. A «C. burkolt doboz, láda, hordó, fémtartály. Leghaszelvisz » erdélyi szólásmód, amely «az ördög el- náltabb lezáró anyag a vésett pecsétnyomóval levisz » értelmében használatos. Ép ily személye- nyomott pecsétviasz. Ezt azonban a posta csakis
sített jelentése világlik ki e szónak egy kalota- azon küldeményeknél követeli, melyeknek nyilvászegi varázsigébl is, amelyben a csuma nev nított értéke a 400 K-t meghaladja (kézi darabok),
nyavalyaelidéz démont erdei fára zi ki a rá- V. melyek pénzt, aranyat, ezüstöt v. drágaságot
tai'talmaznak. Más küldemények tetszés szerint
olvasó. L. még Dobroc.
Csorna, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, (i9io) 583 lezárhatók. Egy darabból álló szilárd tárgyakat, pl.
magyar lak., vasúti állomás, postahivatal u. t. szerszám, géprész, vad, hordó, brönd stb. egyálMosdós.
talán nem kell csomagolni és lezárni. A levél leCsorna, 1. József (ragyolczi),cimeYta,miró, szül. zárásának módja teljesen a feladóra van bízva.
1848 jún. 27., a gimnáziumot Budapesten, a jogot A díjkedvezményes levélpostai küldeményeket
Sárospatakon végezte. Értekezései a Turulban, (árúminta, nyomtatvány, üzleti papír) szintén tetUngar. Revueben s Archaeológiai Értesítben je- szés szerint lehet csomagolni (borítékba, tekercsbe
lentek meg. Levelez tagja a M. Tud. Akadémiá- stb.), de ezeket a szükséges jövedéki ellenrzés
nak és másodelnöke a Magyar Heraldikai és Ge- tekiutetébl lezárni nem szabad.
Vasúton szállítandó olyan árúkat, melyeknek
nealógiai Társaságnak. A Siebmacher Der Adél
von Uugarn c. munkának dolgozó társa, pótlék- természeti minségük azt megkívánja, elveszés,
kötetének társszerkesztje. Munkái: Óstörténelmi hiány vagy sérülés ellen biztosan kell csomanyomok Abaujmegyében ; Hunt-Pázmán nem- golni. A C.-nak tehát, amely meghatározás
zetséíj címere ; Alté Grabdenkmaler aus Ungarn egyébként megfelel a kereskedelmi törvény (1875.
(Cserglie Gézával) Abauj-Torna egyesit vár- XXXVII. t.-c.) által használt «begöngyölés» kimegyék monográfiája, I. köt. Abauj-Torna vár- fejezésnek, a vasúti üzletszabályzat és az árúmegye nemes csaladai (Kassa 1898)
nemzet- fuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény
ségi címerek tanulmánya (Budapest 1901. Érte- (1892. XXV. t.-c.) értelmében feltétele, hogy a
kezések a tört. tud. körébl XIX. köt.) Magyar vasúton szállítandó árut elveszés, hiány és sérünemzetségi címere/c( Budapest 1904). Jelenleg sajtó lés ellen megvédje. L. még Begöngyölés.
alatt van a M. Tud. Akadémia kiadásában megCsomagolóanyag, csomagoláshoz régebben pajelenend nagy munkája a magyar heraldil^ piroshulladékot és szalmát használtak, ma pekorszakairól. V. ö. Szinnyei, Magy. írók élete és dig fagyapotot, fenyfák keskeny vékony gyaluf orgácsát, továbbá elhasznált rongyokból készült
az Akadémiai Almanachot.
pamutvattát és csomagolópapirost, továbbá cso2. C. Sándor (Körösi), 1. Körösi Csoma.
Csornád, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. mag oló-tokokat, gyékényt s durva vásznat.
váczi j.-ban, (i9io) 878 tót és magyar lak.
Csomagológépek, a tárgyaknak elszállításáu. p.
Veresegyház, u. t. Gd.
hoz való becsomagolására alkalmas gépek. VanCsomafája, kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, nak szilárd és cseppfolyós testekre alkalmas ily
u. p. és u. t. Kolozs- szerkezetek. A szilárd testeket csomagolok legin(1910) 485 oláh és magyar lak.
kább zsákok vagy zacskók tömésére vagy pedig
borsa.
Csomafalva (azeltt: Csoma), kisk. Ugocsa csomagolópapirosoknak a tárgyra való hajtogavm. tiszántúli j.-ban, (1910) 391 rutén lak. u. p. tására ós ragasztására alkalmas szerkezettel birés u. t. Feketeardó.
nak. Ilyenek pl. a liszteszsák-tömgépek és a
Csomag, egyfajta tárgyaknak, fképen árú- cigaretta-C. is. A cseppfolyós testek csomagolácikkeknek egybekötött mennyisége. L. Csoma- sára a palacktölt készülékek szolgálnak (1. 0.).
Minden csomagológép kapcsolatban lehet mér
golás.
Csomagolás. A postai küldeményeket termé- vagy számláló készülékkel is.
szetükliöz és a szállítás útjához és módjához mérCsomagolópapiros, fehérítetlen cellulózából,
ten úgy kell csomagolni, hogy tartalmuk kárt ne gzölt faköszörületböl, vagy papiroshulladékból
szenvedjen és más küldeményben v. a szállító esz- készül, de ha szegek csomagolására szolgál, akkor
közben kárt ne tegyen. A leveleket, csomagokat gyapjuhuUadékot is adnak hozzá. Törékeny testek
és pénzküldeményeket azonfelül le is kell zárni csomagolásához hullámos papirost használnak,
(enyvvel, ostyával, pecséttel, ragjeggyel stb.), amelyhez rendszerint gzölt faköszörületet (barnahogy tartalmukhoz illetéktelen kéz nyom nélkül csomagolót) használnak, ezt meleg kalanderek
hozzá ne férhessen. Feltétlenül kötelezk a posta avagy hullámos fémlapok közötti sajtolással szotonialjai

;

:

A

;

;

;

A
;

;

;

;

;
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kás huUámosítani, s hogy alakját megtartsa, kerekemlíe" méteriíe szabják. Tengerészetünkegyik oldalára sima lapot ragasztanak, avagy nél ezen Ü.-hosszat használják más államok a
fznek hozzá oly kép, hogy e lap csak érintse a tengeri hajók sebességének megméréséhez más
hosszegységet is alkalmaznak. C. és tengeri mérhullámokat.
Csomagoló-tokok, mintatívegek, palackok s föld egyértelm kifejezésekként is használtattörékeny tárgyak csomagolására fából, papiros- nak igy pl. ép oly szokásos azt mondani, hogy
ból V. szalmából készült tokokat használnak. A a hajó óránként «15 C.-t», mint azt, hogy «15 mérfatokok gyártása abban áll, hogy hasábalakú fa- földeta halad. L. még Sebességmér.
3. C, göcs,bütyök, csög v. t^d, a növénytanban
darabot kell nagyságú furattal látnak el. Papiros tokokhoz rendszerint hullámos csomagoló- a szárnak vastiagabb vagy keményebb helyei,
papirost használnak s ezt kívánt alakra kiszab- ahonnan a levelek s ezek hónaljából az ágak
ják s drótkampókkal összetzik. Szalmatokok- erednek.
4. C, az asztronómiában valamely égitest pához egymásmellé helyezett szalmaszálakat hasznainak, amelyeket varró- illetleg hurkológép lyájának metszéspontja egy adott síkkal különösegélyével lapokká fznek össze s e lapokból sen pedig valamely hold-, üstökös- v. bolygópálya
készítik a tokokat, avagy elbb zsineget, kötelet és az ekliptika (földpálya) metszési pontja. Az a
fonnak a szalmából, fagyapotból, stb., s ezekbl pont, melyben a szélesség déli féltekéjétl jövet az
készítik az elbbi módon a lapokat s tokokat.
ekliptikát találja, a felszálló C. Q, a tle 180"-ra
Csoma-kódex, a XVI. sz. közepérl való ma- fekv metszési pont a leszálló C.
nevét viseli.
gyar kézirat, mely Graffer bécsi könyvárustól ke- A két pontot összeköt egyenes, mely a KeplerrtUt a M. T. Akadémia birtokába. Énekgjüjte- féle törvények értelmében a Nap középpontján is
mény, melyben a többi közt Szilágyi és Hajmási, áthalad, a C.-vonal nevét viseli. Helyzetüket az
a szendri névtelen költeménye, s a drávai név- ekliptikán a tavaszi napéjegyenponttól számított
telen Rnsztán császárja maradt fönn.
hosszúságuk adja meg. A Hold, Merkúr és Venus
Csomakrös (azeltt: Körös), tísk. Háromszék csomói azért nevezetesek, mert csak ezek közelévm. orbai j.-ban, (i9io) 616 magyar lak. u. p. és ben fordulhatnak el a hold- és napfogyatkozások,
u. t.Kovászna. Itt sztiletett Körösi Csoma Sándor, meg az alsó bolygók átvonulása a Napkorong eltt.
a nagyhír utazó és nyelvész.
Mind a Hold, mind a bolygók csomói a perturbáCsomaköz, kisk. Szatmár \Tn. nagykárolyi ciók folytán lassú változásoknak vannak aláj.-ban, (1910) 2177 magyar és oláh lak. postahi- vetve. Ketts csillagoknál a C. alatt értjük a
vatal, u. t. Szaniszló.
kisérö pályájának metszéspontjait az éggömböt
Csománfalva, kisk. Máramaros vm. tócsi j.- érint síkkal.
ban, (1910) 1599 rutén és német lak. ; u, p. Köves5. C. (észt.), a regényben, drámában a cselekliget, u. t. Bustyaháza.
vény szálainak válságos összebonyolódása,amely
Csomatelke (azeltt Csoma), Msk. Gömör és után V. a katasztrófa v. a megoldás következik.
Kis-Hont \Tn. rimaszécsi j.-ban, (1910) 709 magyar L. Bonyodalom.
lak. u. p. és u. t. Fülek.
Csomóbontó (opener), a pamutfonásnál haszCsombárd, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, nált gép. Tengerentúli szállítás céljából ugyanis
J1910) 432 magyar lak. n. p. és u. t. Hetes.
a pamutot ersen összepréselik, ekkor a szálak
CBombor v. vadcsombor (döv.), különböz sza- ersen egymáshoz tapadva csomósodnak lazítágos ajakos fú neve Mentha pulegium. Nepeta suk ütközésen alapszik, amelyet az opener visz
cataria, Thymus stb.
végbe. L. Pamutfonás.
Csombor Márton, 1. Czombor.
Csomófogó, apapirosiparban használatos gép a
Csombord (Csumbrud), kisk. Alsó-Fehér vm. felbontatlan nyalábok s összegumósodott szálak
nagyenyedi j.-ban, (1910) 986 oláh és magyar lak.
ktüönválasztására. L. Papir.
a báró Kemény-család udvarházával és híres borCsomókötés. Az azEm-ópa-szeite elterjedt szokereskedésével (C.-i rizling), u. p. és u. t. Nagy- kás, hogy csomót köt a kendjére, aki azt akarja,
enyed.
hogy visszaemlékezzék valamire, megvan a civiCsomó, 1. így nevezik a tengerészetnél két lizálatlan népeknél is, st náluk a csomó, aszerint,
kötélnek összekötését vagy egy kötél végének min alakú és hogyan van kötve, valósággal az
akként való mesvastagltását, hogy az csombókot írást helyettesíti. (L. Csomózott írás, Quijm,
alkot. L. BajóköUlzet.
Tabu, Vampum-öv.) De használják babonás,
2. C-k alatt a tengeri hajózásban a hajó se- megrontó
eszközül is. Juno így akadályozza
bességének meghatározására szolgáló mérzsinó- meg egy héten át Herkules megszületését. Lapp
ron (ném. Lí^gleine) alkalmazott jelzéseket értjük. sámánok rojtcsomókkal megkötik a
tengeri szeleBhnéletileg a C.-hossz, vagyis két C. közötti távol- ket s ezeket adják útra a halászoknak.
Középság ugyanolyan arányban áll a 30 mp.-hez, mint a Európában elterjedt szokás örömünnepeken (lakotengeri mórföldnek hossza egy órához. Ennélfogva dalom, keresztelés) a házban található
csomókat
a hajó ngyanannyi tengeri mérföldet halad órán- kibontani, mintegy kizárva vele a rontás leheként, nlint amennyi C.-hosszat 80 másodperc tségét.
alatt Minthogy 30 másodperc az órának 120-ad
Csomolari, hegy a Himalája K.-i részében, a
része, egy tengeri mérföldnek hossza pedig 1852 Tiszta folyó
fels vízvidéke felett (7298 m.}.
méter, a C,-hossznak 1862 120
15-416 méterCsomonya, község, 1. Csongor.
;

;

^

;

;

:

;

:

;

:

:

nek kellene

lennie.

=

A sebességmér

használása-

kor fellép súrlódásra való tekintettel azonban a
C.-hosszat mintegy 5*/o-kal rövidebbre, vagyis

Csomorika (növ.), 1. Cicuta.
Csomoros fa (növ., bodorfa, fodorfa, eres fa,
Maser), a fáknak beteges képzdménye, amidn
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a farostok nagyon ers csavarodással futnak, a
szabálytalanul képzd fa pedig egyszersmind oly
mértékben fejldik, hogy a törzs felszínén különféle nagyságú gumóalaku v. más csomós kinövések (facsomor, fagely va v. golyva, fagörvély) támadnak. Ennek a jelenségnek gyakori okozója az,
t.i.

hogy töméntelen adventiv rügy van keletkezben,
de a továbbfejldés elé valami akadály gördül. A
korán elhaló rügyekbl csak rövid pecek- v. szög-

Csónak
Csomós

pala, az olyan agyagpaia, agyagos
vagy íillit, melyben apróbb-nagyobb,
többnyire azonban csakis köles nagyságú csomók
vannak. Rokon vele a foltos pala, melyben a
csomókat határozatlan alakú foltok pótolják. A
kett rendesen együtt szokott fellépni. A csomók
sok esetben friss vagy már elváltozott biotit pikkelyekkel s magnetit szemekkel
összekevert kordieritnak bizonyultak. Az agyagpalák a
gránitkontaktuson átalakulnak C., illetve
foltos palákká.
csillámpala,

srn

Csomózás,

1.

Bogozás

és

Dohánymun-

kálatok.

Csomózott írás. Az

írás legkezdetlege-

sebb formája a rovás mellett a C, amikor
is a feljegyzéseknél vékonyra hasított beleket használtak és arra különféle alakú
és számú csomókat kötöttek. A kínaiak
tettek szert nagy ügyességre az efajta
írásban, st náluk titkos írás is volt csomók alakjában, ezt azonban nem ismerjük. Határozott formájában a perui quitu
ismeretes, mely a pásztor nyája nyilvántartására szolgált. A csomók elhelyezése
mutatta, hány bikát, tehenet, kecskét, v.
birkát riz. De voltak egyéb feljegyzések
is, egy ilyet mutat be ábránk.
Csomózott sznyeg, 1. Bogozott sznyeg.
Csónak, elnevezése azon kisebb, fedélzettel el
•

Csomoros

fa.

alakú fatest marad vissza s amint a törzsnek újonegyütt lev
nan keletkez farésze ezeket a

srn

rügymaradékokat körülnövi, összekuszált fodros nem látott vízi jármveknek, melyek a helyi hajóhajfürt képe, kigyódzó rostesavarodás támad (1. az zási forgalomnak közvetítésére, a hajó és part
ályrát). Mennél nagyobb a felpuskósodás, a lefelé közötti közlekedésre, valamint mentési v. kedvható nedváramlást annál inkább akadályozza, a töltési célokra szolgálnak. A C.ok úgy nagytápláló anyagok ezen a helyen felhalmozódnak, ságra, mint alakra és szerkezetre nézve igen kümire a csomor mindig ersebben növekedik. A lönbözk. Az ket mozgató er szerint is azokcsomorosság gyakran meglep mértékben kelet- nak több válfaját, ú. m. evezs, vitorlás, gz- és
kezik és a fát egészen eltorzítja. A C. hasított
árúra alkalmatlan, ellenben a bútorgyártáshoz
igen értékes anyagot szolgáltat.
:

Csomorosság (növ.), lásd
Csomor OS fa.
Csomortán, kisk. Háromszék vármegye kezdi járásában, (1910) 677 magyar lakossal, u. p. Esztelnek, u.

t.

Bereczk.

Csomós dísz, a román stílusban használt díszítmény,
egymást derékszögben
keresztez keskeny szalagokból, melyek bogra vanCsomós dísz.
nak kötve (1. az ábrát).
Csomós ebír (Dactylis glomerata L.). Elsáll

rend réti füveink egyike, magasabb szart hajt,
de ritkább állású, jól sarjadzik s így sarjútermést
Csomózott írás.
is ad. Legjobban díszlik a középkötöttség, nem
száraz talajokon. A belle készített szénát minden állat szívesen fogyasztja. Vetett rétek és le- motor-C.-okat különböztetünk meg. A C.-ok ülögelk magkeverékébl sohasem hiányzik.Tisztán és evez-padokkal, a vitorlázáshoz szükséges árvetve kell 1 holdra 12 18 kg. mag. Mag miatt boccal és vitorlákkal, valamint kormánylapáttal
is érdemes termeszteni, a magnyerés nem jár ne- vannak ellátva. Nagyobb C.-okban minden evezhézséggel, ad holdankint 150—300 kg. magot, padon két evez, kisebbekben csak egy evez
van számuk a C. nagyságához mérten 2—18
aminek ára 80—100 kor. q.-ként.
Csomós érc (ném. Knottenerz), az alsótriasz- között váltakozik. Míg a folyókon használt C.
korú homokkben Bleibergen elforduló 1—8 feneke többnyire lapos, addig a tengeri C.-ok
feneke ékre, tre van építve, hogy ezáltal a hulmm. átmérj galenitkonkréciók.

—

;
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6.

1.

ábra. Francia árbocozat, két árboccal.

ábra. Orosz árbocozat.

7

ábra. Francia árbocozat,

ábra. Közönséges igárbocozAt.

2.

8.

8.

4.

ábra. Rúdárbocozat, két árboccal.

ábra. Bermada-ágárbocosftt.

9.

5.

bárom árboccal.

ábra. Búdárbocoiat,

három árboccal.

ábra. Trabakola-árbocozat.

ábra. Francia árbocosat, egy árboccal.

10. ábra.

Portngál árbooottt, egy árboccal.
9*
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lámcsapásoknak jobban ellentálljanak és a fel- nek megtámadása lehetleg túlnyomó ervel törborulás veszélyének is mennél kevésbbé legye- ténjék.
nek kitéve.
A tengeri kereskedelmi hajókon alkalmazandó
A tengeri hajókon ment- és közönséges C.-ok C.-oknak számát, valamint azoknak faját és
vannak használatban. A mentö-C.-ok elül ós há- nagyságát külön elírások szabályozzák. A legtul élesre épített C.-ok, melyek szilárd szerke- több államban a C.-oknak száma és összbefozet, légmentesen záró, ?. C. egész hosszában, gadó képessége
ú. m. a hadihajóknál
ahhoz
annak mindkét oldalán egyenletesen elhelyezett. a követelményhez van fzve, hogy a C.-okban a
hajón lev utasok és a hajószemélyzet elhelyezhetk legyenek. Ezenkívül a C.-oknak legalább

—

felerészben

—

ment- C.-oknak

kell lenniök.

Közönséges csónakokként fából
V. vasból (acélból)

készült C.-okon
kívül összetehet
(ang. collapsing
boát) csónakok

"is

használhatók.

Ezek
11. ábra.

Portagál árbocozat, két árboccal.

vörös rézbl vagy más fémbl készült légszekrényekkel vannak ellátva. A légszekrények arra
szolgálnak, hogy a C. akkor se sülyedhessen el,
ha hullámcsapás következtében vízzel megtelnék.
A C. belsejében elhelyezett légszekrényeken felül
az úszóképességnek fokozása végett kívül is
szoktak kis fajsúlyú anyagból (mint pl. parafából stb.) készült úszótesteket alkalmazni,
a C. fels szegélyéhez lesznek ersítve.

melyek

A ment-C.-ok tartalékevezkkel, továbbá csáklyával, horgonnyal, tájolóval (compass), mentövekkel, mentgyürükkel, lámpával és jelzötestekkel, valamint ivóvízkészlettel és élelmiszerekkel állandóan el vannak látva, hogy hajótörés
esetén az utasok és a hajószemélyzet megmentése a ment C.-ok segélyével minél biztosabban
végrehajtható legyen.
közönséges hajó-C.-ok
különféle alakban, fából vagy fémbl vannak
építve és felszerelésük csak a kezeléshez feltétlenül szükséges tárgyakra szorítkozik. Hogy
mennyi C.-kal kell egy hajót felszerelni, az attól

A

Portugál árbocozat.

hogy mily nagy a hajó, mi a célja és legénységének száma mennyi? Hadihajókon a C.-ok
száma s azok nagysága olyképen határozandó
meg, hogy azokon szükség esetén az összes legénység megmenthet, és ha az id és körülmények megengedik, még a hajófelszerelési tárgyak

vízálló vi-

torlavászonnal
13. ábra. Latin árbocozat, két
bevont acélvázból
árboccal.
állanak, mely laposra összehajtható, miáltal lehetvé válik, hogy
ily csónakok a hajón a közönséges C.-nál jóval
kevesebb helyet foglalnak el. A legtöbb C. külön
e célra szolgáló darukon függ és oly leereszt készülékkel (Detachier-készülék) van ellátva, hogy
a C. minél gyorsabban vízrebocsátható legyen.
Azok a C.-ok, amelyek hely hiánya miatt nem
függeszthetk a daruk alá, a hajó fedélzetén, a
daruk közelében, szintén azonnali használatra
készen tartandók.
A C.-okon leginkább használt árboeozatokat
az 1—14. ábrák tüntetik fel.
Az 1. ábra az orosz árbocozatot mutatja. Elnye
az, hogy a vitorla-súlypont a C. közepétl hátrafelé esik, minek folytán ers szélben a C. az
elvitorlával magával is kezelhet. Az ágak a
baloldalon húzatnak. Az ág-árbocozat (2. ábra).
Egy neme ennek a 3. ábrán látható bermudaárbocozat, melynél az ágak aránylag rövidebbek és
ennek folytán az ágvitorlák alul szélesebbek, következleg a szél élesebbre fogható és a szélhez

ábra. Latin árbocozat,

való fordulat könnyebb.

A

három

árboccAl.

trabakola- árbocozat

(4. ábra), melynél a vitorlák alsó szegélyzje egy
rúdhoz van kötve. Egyik ég az elárbocnak jobb,
a másik a nagy árbocnak baloldalán, Velence
meUett Chioggiában azonban mind a kett a baloldalon huzatik fel. Az orrmány -vitorla egy ki- és
és anyagszerek java része is gyorsan és akadály behúzó kötéUel van ellátva. Francia árbocozat az
nélkül biztonságba helyezhet legyen; háború 5., 6. és 7. ábrán látható, és pedig egy árboccal az
idején pedig annyi C.-ot lehessen vízre bocsátani 5. ábrán, omnányvitorla nélkül jollek és giggek,
és legénységgel felfegyverezni, hogy az ellenség- a 6. ábrán két árboccal leginkább oldal-C.-ok
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Rákóczi
leányával együtt pedig
7. ábra ugyanoly árbocozat, de három Zsuzsanna
mely a francia hadihajók bárkám van Györgyre, kinek utódai ezután folyton bírták.
használatban. A 8. és 9. ábra rúd-árbocoza- 1676-ban gimesi gróf Forgács András említtetik
tot mutat két és három árboccal. A rúdnak alsó birtokosul. Utóbb közbirtokosság kezébe került.
Csongor, Ambrus Zoltán (1. 0.) írói álneve.
vége vagy az evez padhoz, vagy pedig az árboc
Csongor és Tünde, Gyergyai Albert «Egy Aralsó feléhez van ersítve. A portugál árbocozat
ilO., 11. és 12. ábra), melyen a vitorlafa akként gyirus nev királyfiról és egy tündér szz leányhúzatik fel, hogy az árbocnak meghosszabbítását ról» szóló, XVI. sz.-beli szép históriájának Vörösalkotja. A latin v. schebeck árbocozat (13. és 14. marty Mihálytól való drámai feldolgozása, melyábra) két vagy három árboccal, ennél a vitorlák nek eszméjével a költ már 1821. foglalkozott, de
úgy az alsó mint a hátulsó szegélyzknél hajlat- csak 1829. jutott rá érkezése. A dráma 1831. je-

részére.

A

árboccal,

A

vitorlafák a balfélre huzatnak.
bimak.
G. a folyamhajózásban. Közönségesen a ladikkal egy értelemben használják, helyes azonban
az a megkülönböztetés, hogy a ladiknak széles
tal

lapos feneke van, a C. pedig olyan kisebb naszád,

meg Székesfehérvárott, de csak 1879 dec. 1.
került elször színre a budapesti Nemzeti Színházban. A tárgyául szolgáló s egyenesen Gyergyaiból merített tündérrege valószínleg olasz
eredet, de forrását még nem sikerült kinyolent

melynek keskeny, élben végzd, vagy vályu- mozni, jóllehet már töméntelen népmesei párhuzaalakuan domború feneke van. A C.-nak van egy mát és többé-kevésbbé közeü rokonát mutatta ki
faja, mely egyetlen egy tölgy törzsbl van kivájva, a hasonlító irodalomtörténeti és folklorisztikai
hosszához arányítva igen keskeny, s többnyire kutatás. Ezekrl 1. Tündér Ilona. V. ö. Loósz
csak egy egyén számára való (népiesen lélekvesz- István értekezését a Philol. Közi. 1892. évf.-ban.
Csongrád vármegye, hazánk régi tiszántúli
tönek nevezik) néha azonban nagyobb méretekben is készíü, a legnagyobbak mintegy 8-0 méter kerületében a Tisza mindkét partján É.-on Jászhossznak, nem több mint 080 m. szélesek és 0"5 Nagykun-Szolnok, K.-en Békés és Csanád, D.-en
m. magasak. Nálunk ezek a Dráván és Száván Torontál és Bács-Bodrog, Ny.-on Pest-Pilis-Soltigen el vannak terjedve, úgyszintén a fels Tiszán Kiskun vm. határolja.
is találhatók, a Dunán Apatintól lefelé találko- Területe a két önáUó tör;

_

:

zunk velük a halászoknál, valamint a sziavon
partok mentén, különösen Zalánkemen tájékán.
C. (növ.), 1. Pillangós virág.
Csónakázás a. m. a vizén, csónakban való

•

vényhat. város (Szeged
és Hódmez -Vásárhely)
nélkíll 1967 km*. Felülete
általában rónaság, mehaladás, mely vagy vitorlával a szél ereje által, lyen csak itt-ott látni egyvagy pedig evezvel történik. Szoros értelemben egy mesterségesen hányt
véve a C. nem egyéb mint vizi sport, mely a halmot (temetkezési v.
testnek edzésére jótékonyan hat. Mlg a vitorlázás, rhalomi: a róna a vm.
eltekintve a szórakoztató és mulattató vitorlake- közepe táján a Tisza felé
zeléstl és az azzal sokszor egybekötött vitorla- ereszkedik alá s legméversenytl, a friss levegben való tartózkodás kö- lyebb része Szeged táján Csongrád vmegye oímere.
vetkeztében a légzési szervekre és tüdre van van (80 m.), míg többi réjótékony befolyással, addig az evezés oly test- szének tengerfeletti magassága 84—97 m., Ny.-i
gyakorlat,melynél a siklóülés feltalálása óta nem- részében lassankint 120 m.-ig is emelkedik. A várcsak a karnak, de az egész fels és alsó testnek, megyét közepe táján a Tisza szeli sok átmetszésnemktüönben a láb és comboknak izmai is tevé- sel rövidített kanyargós mederben, melyhez mindkenységre kényszeríttetnek. E sportnak hazája két parton holt erek és terjedelmes mocsarak
Angolország, de az utolsó két évtizedben már az csatlakoznak ; C. alatt a Körös ömlik belé. Szegedegész világon elterjedt. Magyarországon, legki- nél pedig a Maros. Az erek közül legjelentékevált a folyammentén fekv városokban is vannak nyebb a Vidreér C. határában, a Tkei ér és Vekermár evez-egyesületek, melyek a vizi sportot ér Szentesen felül, a Mágocsér Mágocs és Szentes
kedvteléssel zik. L. még EvezéSi
hatái-ában, a Kurcza és Kórógyér Szentes, SzegCsónakiej (gör. skafokefália, spenokefáliaj. vár és Mindszent vidékén, a Dongér és Kis-Tisza
Hosszú torzkoponya, amely tetején, a nyíl varrat Kistelek és Sövényháza körül s a Szárazér Hódiientén ormósán kidagad. Megfordítva a esónak- mez- Vásárhely ti D.-re. Ezen erek hajdan a Tisza
loz hasonlítható. A legkisebb érték koponya- árjának voltak természetes levezeti, ma csíik hójelzt mutatja (60, 56). Kóros elváltozás.
olvadáskor V. nagy eszések után telnek meg vízCsónakverseny, 1. Regatta.
zel. A nagyszámú tavak (több Fehér-tó, Csaj-tó,
Csongor (azeltt Gsomonya), kisk. Bereg vm. Rekettyé8-tó,Hód-tó stb.) szintén csak idnkint telmezökászonyi j.-ban, (1910) 497 magyar lak., u. nek meg vízzel s afolyóvizek szabályozása folytán
p. Nagydobrony, u, t. Bátyú. Hajdan rengeteg ezeknek, valamint a folyómenti mocsaraknak teróeerdök és a Szemye és Latorcza folyókból ki- jedelme tetemesen csökkent. Ezektl eltekintve C.
áradt poBványok környezték. A XV. sz.-ban vm. talaja hazánk legtermékenyebb részei közé
Koriathovics Tódor podoliai herceg birta, kit a tartozik, mely nemcsak az alluviális fekete agyaKerepecz-családdal folytatott viszálykodás miatt gon, hanem a homokos részeken is kitn gabo1406. Zsigmond király parancsára a leleszi kon- nát terem.
vent itt törvény elé idézett. Késbb a Palóczi
Éghajlata a mocsaras részeken nem egészsécsalád birta, közben 1427. Brankovics György. ges C.vm. az Alföld legforróbb részei közé tartozik,
Utóbb Lórántffy Mihályra szállt a birtok, ennek s magán viseli az alföldi kUma jellemz vonásait.
:

;

;;
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C, a német, 280 tót és néhány egyéb ajkú. A nem maa januáré —1-2"; a hmérséklet ab- gyar ajkúak közül 586 lélek, vagyis 77-7''/o be24"0, ingadozása te- széli a magyar nyelvet. Hitfelekezet szerint van
szolút szélsségei 37"4 és
hát 61'4 Co. Csapadékban a vármegye szegény
a lakók közt 108,479 r. kat., (82-2o/o), 217 gör.
Szentesen 577, Hódmez-Vásárhelyen 536, Szege- kat., 324 gör. kel., 1531 ág. ev., 19,209 ref. és
den csak 527 mm. az évi csapadék átlagos mennyi- 2104 izr. Ezer lakóra esett (1909) 9 3 házasságsége Szeged vidéke az Alföld egyik legszárazabb kötés, 405 élveszületés és 28'4 haláleset, a term.

Az

évi közepes hmérséklet Szegeden 10"9"

júliusé 25'1,

—

;

szaporulat tehát 12*1 lélek ezer lakóra. Foglal-

tájéka.

Termények

tekintetében C. vm. hazánk leg-

gazdagabb vármegyéi közé tartozik. A talaj, a
mocsaras részektl eltekintve, gazdagon termi
meg a gabona minden nemét. C. vm. területébl termterület 184.163 ha., s ebbl szántóföld
136,586 ha. (belle ugar 4004 ha.), kert 788 ha.,
21,763 ha. rét, szU 5854 ha., legel 40,443 ha.,
erd 2775 ha., nádas 721 ha. A szántóföldek legnagyobb része (45,679 ha. területen terem 417,608
q) búzával van bevetve, igen jelentékeny még a
rozs (12,703 ha.), árpa (17,284 ha.) és kukorica
(28,205 ha.) müvelése is ezenkívül termelnek még
kétszerest, zabot, dohányt (378 ha. területen 3847
q.), nagymennyiség takarmányrépát, stb.
leginkább a homokos részen terem és sok bort ad
1909-ben 43,065 hl. must és 38,759 hl. bor termett, a esemegeszU termelése szintén jelentékeny, a termelés összes értéke 1-2 millió K volt.
Gyümölcs nem terem sok, de jó, legkiválóbb a
dinnye, melyet külföldre is szállítanak a konyhakertészet fleg a televényes talajon jövedelmez
jól. Nagykiterjedés rétjei sok szénát adnak, de
a belvizek levezetése folytán évrl-évre csök;

SzU

;

kennek.

Állattenyésztése csökkent, mert a legelöket
szántóföldnek törették fel s az ártereken ma legnagyobbrészt nem szénát, hanem kapásnövényeket termelnek. Legjelentékenyebb a lótenyésztés,
melynek kivitele is van Romániába és Bulgáriába,
továbbá a juhtenyésztés s ezzel kapcsolatos sajtkészítésAlegjelentékenyebbtenyészetek:PaUavicini
Sándor rgróf angol félvérméne8e,magyar gulyája,
hazai fésüsfajta juhászata és hazai sertéstenyészete az algy-mindszenti uradalomban, Károlyi
Alajos gróf örökösei electoral-negretti juhászata
Mágocson és Károlyi László gróf hasonló juhászata, valamint angol telivér és félvér ménese
Derekegyházán. A fedeztetési állomások száma
10. C. vm. állatállománya volt az 1895. évi felvétel
szerint 39,780 drb szarvasmarha (túlnyomóan
magyar faj), 23,665 ló, 129 öszvér és szamár,
79,320 sertés, 63,468 juh, 285 kecske, 433,168 drb
baromfi. A méhészetet 18 községben zik, a méhkaptárok száma 9102. A vadállomány, kivéve a
mocsári szárnyasokat, nem nagyon gazdag nagyobb vad teljesen hiányzik, bár még a múlt században rengeteg sok vaddisznó tanyázott a mocsarakban nyúl, fogoly, fácán meglehets sok
van, a vizi madarak közül leggyakoribb a vadlúd, szárcsa és vadkacsa. A halászat a vízszabályozás óta nagyot csökkent.
Lakóinak száma elég gyorsan emelkedik;
1869. (a törvényhatósági városok nélkül) 95,886,
1880-ban 102,314, 1890-ben 120,426, 1900-ban
132,053 és 1910-ben 143,946 volt. Egy km^-re
732 lakos esik s így C. hazánk legsrbben lakott megyéi közé tartozik. A lakosságnak 99'40/o-a
vagyis 131,274 lélek magyar ezenkívül van 243
;

;

;

kozásra nézve a lakosságnak 69*2o/o-a stermel,
iparral 14'5, kereskedelemmel 2-0, közlekedéssel
l"5o/o foglalkozik, a közszolgálatokhoz és sza-

badfoglalkozásokhoz 2"5o/o tartozik. A tényleg
keres népesség 51,832 ekként oszlik meg stermelés 34,462, ipar 7913, kereskedelem 1171,
közlekedés 589, közszolgálati ágak 1112, véder
:

180,

napszámosok részletezés nélkül 1206, vagyo-

nukból

élk

összes

száma

804, házi cseléd 2311 az eltartottak
80,221. A földmívelés és állattenyésztés a nép
kereseti forrása, az ipar és kereskedelem a nagyobb városokra. Szegedre és
Hódmez-Vásárhelyre szorul, ahol jelentékenyebb
iparvállalatok vannak. A kereskedelemnek is e
két város a góca fbb cikkei mezei termények,
állatok,gyapju, dohány, gyékények, baromfi (Szentes) stb. A vármegye területén 9 takarékpénztár
és 14 hitelszövetkezet áll fenn, összesen 15.889,000
betéttel az 1909. év végén. A mezgazdaság céljait elmozdítja a C.-i gazdasági egyesület, aszegedi gazdasági egyesület, szegedi felstanyai gazdakör, hódmez- vásárhelyi 2 gazdakör, szentesi és
kisteleki gazdakör és a szeged-vidéki méhészegyesület. Az árvlzmentesítésre szolgáló társulatok közül a csongrád-sövényházi ármentesít ós
belvizszabály ozó társulat (C8ongrád),a körös-tiszamarosi ármentesít és belvízszabályozó társulat
(Szentes), az új-szeged-vedresházi ármentesítötársulat (Szeged) és a sövényháza-szegedi ármentesít-társulat (Szeged) említend. Részben C. vm.hez tartozik móg a Tisza-körös-zugi ármentesít
társulat Szelevény székhellyel.
;

f

;

K

Közlekedésének

f erei a

vasutak

:

a Máv.

budapest-orsovai vonalának pálmonostor-szegedi,
a kiskunfélegyháza-csongrádi vonalának gátércsongrádi, a nagyvárad -szabadkai vonalának
pósahalom-horgosi vonala 136"9 km. a Kunszentmárton-szentesi h. é. vasútnak kistke-szentesi
;

vonala 98 km. a Szentes-hódmezvásárhelyi h. é.
vasútnak 37 km. vonala a Hódmezövásárhelymakó-nagyszentmiklósi h. é. vasútnak hódmezövásárhely-gajdospusztai vonala 14 km. az Orosháza-szentesi h. ó. vasútnak gyopárosfürd-csongrádi vonala 52 km. a Bács-bodrog vármegyei h.
é. vasútnak horgos-zentai vonalából 5'5 km., öszszesen 255 km. kiterjedésben. Hajózás csak a Tiszán, tutajozás a Maroson és Körösön is folyik. A
Körösön legutóbb az állam több millióra rúgó
költséggel vízduzzasztót épített, mely a legalacsonyabb vízállás mellett is lehetvé teszi a hajózást.
A vármegye területén van 42 km. állami út, 246
km. törvényhatósági út (ebbl 151 km. kiépítve)
és 216 km. községi közlekedési út, mind kiépítetlen; a községi közdl utak hossza 1272 km.
Van 16 posta- és 29 táviróhivatal, a távbeszél
állomások száma 118.
A közmveldés ügyeszintén haladóban van.
1900-ban a lakosságnak 52-3%-a, a 6 éven felüliek
;

;

;

;

:;

—
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közül 63<*/'o tud csak írni s olvasni (1890-ben 52°io)
az iskolába nem járó gyermekek száma 3672. Iskolák közül van a vmegyében 22 kisdedóvó, 2442
gyermekkel, 112 mindennapi és 104 ismétl elemi
iskola, 5 iparostanonc-, 3 polgári iskola, összesen
20,316tanulóval (ebbl 15,562 a mindennapi elemi
és 428 a polg. iskolákban), 1 állami fgimnázium
Szentesen (302 tanulóval) s 2 emberbaráti jelleg
intézet 50 növendékkel, összesen 249 iskola 23,080
s

tanulóval.

Közigazgatás. C. vármegye 3 szolgabírói járásra oszlik s van benne 1 rend. tan. város, ü. m.
!

Népes-

Lakó-

1900-ban
j

Járás

í;

^
Csongrádi
Tiszántnneni

s szama

száma

tót

3 :i2.Sb2 29,244
7 54.926 46.781
6 24.746 24,053
1 31,412 31,196

12
159
35
37

22
202
48

4,728
7,739
3,526
6,645

17143,946131,274

243

280

22,638

..

r. t. v.

Összesen

m agy.

nem.

Tisaántúli

Szentes

házak

!

'

'"

'

íl9<X)i

|

8

i

A vármegyében

Szentes r. t. városon kívül
16 község van (közte 2 kisközség), továbbá 242
puszta és telep közjegy zség csak 2 van. A köségek általában véve igen népesek, ezernél kevesebb lakója csak egynek van, ellenben ötezernél
több hétnek. Legnépesebbek Szentes 31,412, C.
25.196 Kiskundorozsma 17,640 és Mindszent
10,009 lakóval. Székhelye Szentes. A vármegye
az országgylésbe 4 képviselt kiild.
Egyházi tekintetben C. 18 r. kat. anyaegyháza a váczi (12), Csanádi (5) püspöki és a kalocsai érseki (1) egyházmegye közt oszlik meg;
3 gör. kat. anyaegyháza a nagyváradi, 2 leányegyháza a lugosi, 3 gör. kel. egyháza az aradi,
illetve bácsi püspöki egyházmegyéhez, 3 ág. ev.
egyháza a bányai s 3 helv. egyházközsége a tiszántúli egyházkerülethez tartozik; van továbbá 1 unit.
flókegyháza és 5 izr. anyakönyvi kerülete.
Igazságügyi tekintetben az egész vármegye a
szegedi kir. ítéltábla kerületéhez tartozó szegedi
törvényszék területének egy részét alkotja, járásbírósága van Csongrádon és Szentesen, továbbá
a 2 törvényhatósági városban Szegeden és Hódmez-Vásárhelyen, a szegedit kivéve, mind telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel van felru;

:

—

Csongrrád

dolgában ugyanazon kerületi felügyel s postaés távíró-ügyekben a budapesti igazgatóság kerületéhez van beosztva. Állami erdfelügyelsége
Szegeden van, az áUamí kezelésbe vett községi er-

dk kezelésével a szegedi erdgondnokság van
megbízva. Állategészségügyi ügyekben C. a budapesti felügyeli kerülethez tartozik állatorvosai
vannak a két törvényhatósági városon kívtü Szentesen és Csongrádon. Szeged egyúttal egy borászati és szllszeti kerület székhelye. Kultúrmérnöki ügyekben az aradi kerülethez tartozik Szegeden m. kir. folyammérnöki hivatal van, melynek
mködési területe a Tiszának Csongrádtól TiteUg
terjed szakasza. A vármegye területén 20 gyógyszertár van, továbbá 2 kórház 165 ággyal, 30 orvos és 99 bába.
Története. C. egyike a legrégibb vármegyéknek. Nevét Csongrádvártól vette, melyet a honfoglalás befejezése után a meghódolt szlávokkal
építtettek, e vidéken még ma is szokásban lev
fecskerakás-falakkal. A vmegye területén, ahol a
hagyomány szerint Attila székhelye volt, tartották az els országgylést. Színhelyét Szernek nevezték el, hol késbb monostor és népes város
létesült, amelynek maradványai a pusztaszeri
romok. A régi C. vármegye a Tisza mindkét partján Alpártól Zentáig keskeny szalag alakban
nyúlt el. A mohácsi vész eltt a vármegye területén 1 kir. vár, 4 város, 86 helység és temérdek
halastó létezett. Fbb birtokosai voltak a király
s királyné, a garam-szt.-benedeki apátság, a budai
és Csanádi káptalanok. Szeged város, a Garai,
Gyri, Hékedi, Hunyadi, Lábatlaní, Maróti, Móré,
Pstényi,Póka,Pósafl, guti Ország, nádasdiOngor,
Sövényházi, Szilágyi és Zeleméri stb. családok.
;

;

:

Területe idk folytán többször változott. Dacára, hogy a tatárjárás, a kunok betelepülése, a
pórlázadás, a török uralom, Csemi Jován pusztításai, a karloviczi békekötés után bekövetkezett

katonai kormányzás rettenetes károkat okoztak
a lakosságnak, mégis földjének gazdagsága, folyóinak és tavainak halbösége helyreállította a
megmaradt lakosok jólétét, s birtokosainak és

házva; sajtóbiróság, királyi fügyészség, köz-

lakosainak száma más vidékrl történt beköltözködések által is idnként megnövekedett.
János király és János Zsigmond idejében területének tiszántúli része ezeknek fenhatósága alá

jelzi kamara s ügyvédi kamara Szegeden

tartozott.

:

van,
bányabirósága Budapesten közjegyzk vannak
Szentesen, C.-on és a 2 törvényhatósági városban.
Hadügyi beosztása az egész vármegye a temesvári hadtestparancsnokság területéhez és pedig a tiszáninneni és csongrádi járás, Hódmezvásárhely és Szeged a szegedi 46., többi része
békéscsabai 101. sz. hadkiegészít parancsnokság alá, továbbá a vármegye területe ugyanezen beosztása szerint a 2. és 5. sz. honvéd gyalogezredhez tartozik a csendrségi szárny- és szakaszparancsnokság Szentesen székel.
PénzUgyi tekintetben a szegedi pénzügyigazgatóság területét alkotja adóhivatala van Hódmezó-Vásárhelyen, Szegeden, Szentesen és Csongrádon, pénzügyri biztosaága és tanfelügyelsége Szegeden van. Ipari és kereskedehni tekin;

:

L»

;

;

tetben a szegedi kamara területéhez tartozik
államépítészeti hivatala Szegeden van, közutak

nyert

itt

Ez idben több
királyi

erdélyi

adományt,

pl. a'

nemes család

báró

Kemény

és

Bogdán családok. A nagylúcsei Dócziak építették Szeg várát a Kurcza és Kórógy folyók összeszögelésében.

Mágócsi Gáspár felesége Kassai Eulália térita protestáns hitre a vármegye tiszántúli
lakosainak legnagyobb részét Szegedi Kis Ist\'án
tette

által.

A

török hódoltság alatt a vármegye földesurai
s a vármegye bíráskodását és igazgatását hol Nógrád, hol Borsod,
hol Pest vármegyébl végezték ennek megszntével az «üj szerzeményi bizottság» javaslatára
az Erddi-, Bercsényi-, Kárász-családok nyertek
nagy adományokat. A nagykárolyi békekötés
után báró Haruckem György, Károlyi Sándor, a
Zichy- és Keglevich-családok nyertek királyi adományt. Az 1720-ban befejezett összeírás szerint

mind elhagyták birtokaikat

;

;

—
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Szeged szab. kir. városon kívül már csak a követhelységekbl állt a vármegye, ú. m. Csongrád, Tápé,
a Tiszán innen és Szentes, Mindszent, Vásárhely a Tiszán túl, valamint Sas és
Ugh a Körös folyón túl.
Az 1715. XCV. és 1723. LVIlI.t.-c. megszüntette
a kamarai v. inkább a katonai kormányzást és újra
szervezte a vármegyét. Gr. Károlyi Sándor szegvári házát odaajándékozván a vármegyének, itt
tartották a gyléseket egész 1883-ig, tehát több
mint másfélszáz esztendeig, mígnem 1883. a vár-

kez

:

Gy

megye központja

Szentesre költözött.
községei sokat szenvedtek a Körös és Tisza folyók kiáradásai által. 1 742-ben a
kiáradt Körös két esztendn át borította a tiszántúli részek lapály ait, úgy, hogy Szentesrl Gyulára
csak ladikon és lápon lehetett közlekedni.
A Tisza 1830-ban, 1855-ben, 1876-ban, 1879-ben,
1881-ben nagy Maradásokkal fenyegette mind a
két partján lev községeket s ezen idk alatt Szentes, Hódmez- Vásárhely határait, de Csongrád és
Szeged beltertUetét is elöntötte. Az 1881. Lll-ik
törv. rendelkezése nagy nyugalmat hozott végre
mind a körös-, mind a tiszamenti községek
lakosainak.
Irodcdom. Hannsz István, C. vármegye geológiája, Termé-

A vármegye

szettud. Füzetek 1882

;

Reizner János,

A

régi Szeged, Sze-

ged lfe84— 87 Varga Ferenc, A szegedi szandsálfság, Tört. Ér;

tesít 1883 Széli Farkas, C. vármegye fispánjai, Századok 1876 ; Salamon P., Hol volt Attila föszállása ? Századok
Pesty Frigyes, A magyarországi várispánságok
1881
Ortvay Tivadar, Magyarország régi vízrajza, Budapest
1882 Zsilinszky Mihály, C. vármegye fispánjai Acsády
Ignác, Magyarország pénzügyei II. Ferdinánd alatt.
;

;

;

;

Csongrád, nagyközség Csongrád vmegye C.-i
a Tisza jobb partján, a Körös beömlésével
szemben, alacsony fekvés, árvizektl gyakran
sújtott vidéken, (1910) 25,196 lak. (24 egyén kivé-

j.-ban,

telével
kat.)

;

mind magyar és csekély kivétellel r.
van járásbírósága telekkönyvvel, szolga-

bírói hivatala,

1

közjegyzsége, 3 takarékpénztára,
hivatala, 3

hitelszövetkezete, dohánybeváltó

—

Csonkapapi

megmentse s róla a bels vizeket levezesse. Eleinte
kormánybiztos vezetése alatt mködött; 1898.
autonóm társulat lett. 1897-ben a csany-percsorai
öblözet kivált a társulat kötelékébl s ekkor árterülete 31,685 kat. h. 798 D-öl lett.
töltéseinek a hossza 27-1 km., melybl 4'594 km.

Véd

téglával burkolt. Van 6 gátre, 53 km. hosszú telefonvezetéke 10 állomással. Belvizeit 104 km.
hosszú csatornaháló, a töltésekben elhelyezett
2 nyilt és 2 cszsilip, valamint 1 szivattyútelep
vezeti le. 1908 végéig befektetett építéstkéje
4.441,325-73 K., melybl 564,015-24 K a belvízrendezésre esik. A társulat székhelye Csongrád.

Csongva,

kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári
1102 oláh és magyar lak. u. p. és
Marosújvár.

j.-ban, (1910)
u.

t.

Csonka,

;

befejezetlen,

az emberre

nem teljes. Mondják arra

—

akinek keze v. lába hiányzik.
G. V. csonkított a heraldikában az a címerkép,
emberi vagy állatkép, amelynek egy. vagy több
tagja hiányzik, pl. rigó, melynek csre, farka és
lábai hiányzanak. Ilyen csonkított címerkép fordul el pl. a Szalóky-család címerében, amely levágott lábú és levágott farkú hattyút ábrázol.
Csonka árboc, 1. Árboc.
Csonkabég, az 1686. nagy ostrom idejében a
budai török rség egyik vezére, kit azért neveztek így, mert félkeze hiányzott. A vár elfoglalásakor sebesülten került fogságba s Bécsújhelybe vitték. 1696-ban kikeresztelkedvén, Lipót nevet kapott, keresztapja I. Lipót volt s vezetéknevét is átváltoztatta Zungenbergre. Ezután I. Lipót dandárnoka lett s magyar katonáival 1704. a Rajna mellett tüntette ki magát 1706. a franciák elfogták
és kiszolgáltatták a szultánnak, ki
mint renegátot zsákba varratta és a Boszporuszba dobatta.
Pia, Zungenberg Perenc, báróságot kapott s a katonai pályán altábomagyságig felvitte, részt vett
1 734-iki az olaszországi hadjáratbaaGy ermektelenül halt meg Klausenben 1735 febr. 17. V. ö. Dois,

;

t

gzmalma, frészmalma, élénk fakereskedése, tég- bay Antal, Egy elfeledett család emlékezete(Turul,
lagyára, kenyérgyára, villamosvilágítása, mely- 1883) Némethy Lajos, Néhány adat C. történe;

hez az áramot Szentesrl vezetik, polg. iskolája, téhez (u.
többféle egyesülete, vasúti áUomása, posta- és 1884).
táviróhivatala és telefonállomása. C.-on három
hetilap jelen meg. A Tiszán Szentesre 504 m.
hosszú új vasúti és közúti híd épült 1903. Ezenkívül a város alatt hajóhídja van a nagyréti közlekedés számára. Óriási határa (23,329 ha.) leginkább homokos jó bort terem. A halászat az
ármentesítés óta csökkenben van. A város területén 13 artézi kút van, ezek táplálják a városi
vízvezetéket a tanyai artézi kutak körül pedig
újabban a bolgár-rendszer kertészetet honosították meg. C. az Alföld legrégibb lakott helyei
közé tartozik Anonymus szerint Ond fia, Bte a
legyzött szlávokkal építtetett ide földvárat, melyet ezek Csernigradnak, azaz fekete várnak neveztek. Késbb C. várispánság középpontjává
vált. C.-ot 1849 júl. 30. Haynau osztrák tábornok
kirabolta s felgyújtotta, mert lakosai megverték
az osztrák elrsöket.
Csongrád-sövényházi ármentesít és belvízszabályozó társulat, alakult 1888., oly célból,
hogy a Tisza jobbpartján Csongrádtól Peresoráig
terjed mély területet az árvíz kiöntései elöl
;

;

;

1884)

0.

;

Gsergheö Géza, C. és

fia (u. 0.

Csonkafarkú juh, Közép- Afrika keleti felében,
Arábiában és Perzsiában van elterjedve rövid,
merev, többnyire testhez simuló és a szöv iparban nem értékesíthet szrrel bir feje és nyaka
fényes fekete, a test többi része hófehér
teste
különben kicsiny, s hizlalás közben nagyon elzsirosodik; a farról és hasról néha 12—13 kg. tiszta
faggyú nyerhet. A budapesti állatkertben te;

;

;

nyésztik.

Csonkahegyhát, kisk. Zala vm. novai j.-ban,
magyar lak. postaügynökség, u. t. Zala-

(1910)414

;

egerszeg.

Csonka kúp,

1. Kúp.
Csonkamindszent, kisk. Baranya vm.

lrinczi j.-ban,
Szentlrincz.

(1910)

265 magyar

lak.

;

u. p.

szent-

és u.

t.

Csonka mise, 1. Nagyhét.
Csonka nyeregfedél, 1. Félfedél.
Csonkapapi, kisk.Bereg vm.
j.-ban, (1910)

kászony.

A

sz.-ban a

1121 magyar lak.

;

mezökászonyi

u. p. és u.

t.

Mez-

XVI. sz,-ban Paposnak hívták, a XIV.
Kerecsenyi-család bírta, nevezetese^

Csonka parlament
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Kerecsenyi Barabás és Konák István, kikrl Elrzsébetre, Lajos király anyjára száUt a birtok.
Csonka parlament (Rump-parliament), ez a
neve a «hosszu parlament»-nek, mióta Cromwell
(1. 0.) 1648 dec. 6. annak presbiteriánus és királypárti tagjait karhatalommal kirekesztette. A C.
Ítélte I. Károly királyt halálra. Késbb azonban
(1653)CromweU ezt a parlamentet szétüzte. C-nek
hívták továbbá az 1848-iki német (frankfurti)
nemzetgj'lésnek azon tagjait, kik a gylés felbomlása után is 1849., Löwe-Kalbe elnöklete alatt
tanácskozásaikat Stuttgartban folytatták, míg-

nem

jún. 18.

k

is

elszéledtek.

Csonka piramis,

1.

GKila.

Csonkásodás, 1. Csúcsaszály.
Csonkaszarak,az ácsmimkában azok a szaruk,
melyek nem nyúlnak föl egészen a gerincvonalig,
hanem csak a zug- vagy vápaszaruig.
Csonka torony, 1. Budavára É.-i részének a

Duna felé es védmüveihez tartozó, eredetileg
menedékerdnek rendelt négyszöglet vártorony,
amelyet IV. Béla király kezdett építtetni a tatárjárás után ez azonban sohasem épült ki teljesen,
mert késbb a királyi várpalota környékét alakították át végs menedékhellyé. Vegyes házbeli
királyaink, s aztán a törökök is, államfogháznak
használták s így lett nevezetessé.
2. C, Csemát
mellett Háromszék vmben, 1. lka vára.
;

—

Csonka vágány,

1. Vágány.
Csonkavár, 1. Székely támad vára.
Csonkítás (ampuiatio, amputálás), a végtag

kisebb-nagyobb részét véres úton eltávolító operáció. A C. oly esetekben javalt, amikor az életet
fenyeget vagy a végtag használhatóságát lehetetlenné tev baj más úton nem gyógyítható.
Ilyenek 1. a vérkeringés zavarából folyó üszkösödés 2. oly sérülés, mely a végtag életképes-íégét tönkretette
3. oly rosszindulatú daganat,
melynek kiirtása már nem lehetséges a végtag
feláldozása nélkül
4. oly fertz folyamatok,
melyek terjeszkedésükkel az életet fenyegetik 5.
oly elf erdiUés, mely a mködést zavarja, a munkaképességet csökkenti. A sebészet újabbkori haladásával a C. száma egyre csökkent, olyannyira,
hogy míg néhány évtizede a C. volt a sebészeti
:

;

;

:

;

osztályok nagy mtéteinek leggyakoribbja, ma
a ritkaságok közé tartozik, dacára annak, hogy
veszélye annyira csökkent, hogy a C. a kis jelentség beavatkozások sorába sülyedt. Ennek az
oka abban rejlik, hogy a sebkezelés haladásával sok oly beavatkozást végezhetünk, melyet
régebben a sebfertzés veszélye miatt kockáztatni sem volt szabad és ezáltal sok oly betegség
vált gyógyithatóvá, amelytl régebben csak a
végtag feláldozá-sával szabadulhatott a beteg. A
C-t úgy kell végezni, hogy a visszamaradó
« csonk)) a betegnek kellemetlenséget ne okozzon
és mvégtag hordására alkalmas legyen. E célból a lág>' részeket oly módon kelf átmetszeni,
hogy egyesülésük után a csontvéget jól befedjék.
Emellett arra is kell tekinteni, hogy a br hegvonala (forradása) ne essék a csont támaszkodási
felülete alá. E célból a metszés-módok egész sorozatát ajánlották (a Celsus-féle körkörös C-tól
az egy-, kétlebenyes metszésig az eljárásoknak
egész sorozata ismeretes). Ezen kívül gondoskod-

—

nunk

Csonkított

kell arról,

hogy a mtéttel a beteg

kelleté-

nél több vért ne veszítsen. A XVII. sz. óta használatos érszorítókat (toumiqueti teljesen kiszorította a használatból a vérkimélésnek az a módja,
melyet Esmarch ajánlott. Ez abból áU, hogy a
vért a végtagból lehetleg kiszorítjuk (elasztikus
pólyákkal vagy azzal, hogy néhány percig fel-

emeljük a végtagot), majd a végtegot tövén rugalmas pólyával vagy csvel úgy leszorítjuk,

hogy a vereret

is teljesen elzárjuk. Ezzel oly
vértelenné válik a mtét, mintha tetemen végeznék. A lágyrészek kell módon való átmetszése
és a csontnak átfürészelése aztán az összes nagyobb vérereket ércsipkkel befogjuk és bekötjük
és csak ezután eresztjük meg a leszorító gummipólyát. Azt a néhány eret, ami esetleg még vérzik, lefogva, bekötjük és az idegeknek elhúzása
és magasabb helyen való átvágása után a
sebét bevarrjuk. Az idegek magasabb helyen való
átvágása azért ajánlatos, hogy a támasztó felületre ne essék metszéslapjuk, ami fájdalmakra
adhat okot. A csonk ezen utólagos fájdalmainak
kerülésére törekszik a modem sebészet akkor is,
amikor a csontátfürészelést úgy alakítja, hogy
a csonk végén fájdalmas esontburjánzás ne fejldjön. Ennek egyik módja, hogy a csont levágott
végét csontlappal (mely a csonthártyával összefügg) befedjük, mintegy elzárjuk (Bier-féle oszteoplasztikus C). De ugyanezt elérjük, ha a csonthártyát és a csontvelt a frészelés vonala fölött
néhány milliméterre eltávolítjuk (Bunge-féle C).
Ezen módszerrel elérhet, hogy már 10—14 nappal a
után adhatunk a betegnek ideiglenes
mlábát, amelyre csonkjával támaszkodhatik. A
csonk fájdalmassá válásának legjobban a korai
megterheléssel vehetjük elejét. A legideálisabb
gyógyulás és utókezelés sem tudja azonban megakadályozni azt a fonák érzést, mely néha hosszú
ideig is megmarad és abból áll, hogy a beteg levágott végtagjának eltávolított részében érez
fájdalmakat. Ennek oka abban rejlik, hogy a Ckor átvágott ideg végét ér ingert az öntudatban
arra a pontra vonatkoztatjuk, vetítjük, amelyhez
az átv^ágott érzszál annak idején vezetett. A
azt a módját, amikor az eltávolítást valamely
ízület vonalában végezzük, kiizelésnek (1. o., latinul exarticulaliámk) nevezzük. C-nak (amputációnak) hívjuk a végbélnek, emlmirigynek,
méhnek stb. kimetszését is.
Csonkított V. nyesegetett a csemete, ha gyökereit késsel, ollóval v. baltával megkurtították ós

C

C

C

ezzel egyidejleg a földfeletti rész egy részét is
eltávolították avégbl, hogy a csemeték szállí-

tása kevesebb veszdséggel és költséggel járjon.
Csak oly fa- vagy cserjenemek csemetéit szabad
csonkítani, melyek visszaszerz ereje nagy. A tlevelek gyökereit nem szabad csonkítani, de némely lomblevel fanem (pl. a diófa) sem túri meg a
csonkítást, sem az ersebb nyesegetést. A csonkítás fogalma alá vonhatjuk az ifjítást is, amidn

idsebb, elvénült koronájú fákat új koronaképzés
céljából ágalapokra visszacsonkázzuk. Ugyanide
sorozható a fiatal magcsemeték átültetése alkalmával végzett gyökérkurtttás, aminek célja a
karógyökér elágaztatása ée dúsabb gyökérzet
képzése.

:

—

Csonkolás

138

Csonkolás (resedio), sebészeti mtét, mely
(rendesen csöves) szervek részeinek kimetszésébl
és a megszakított folytonosság kell helyreállításából áll. C-t végzünk 1. csonton (rossz indulatú daganat eltávolítására). A hiányt vagy a két
:

csonk összeillesztésével vagy

csontátültetéssel

pótolhatjuk 2. izületén (különböz izületi betegségek, különösen güms izületi gyuladás miatt).
A hiányzó ízület helyén vagy összeforrasztjuk a
csontot (pl. térdizületen), vagy kell utókezeléssel
álízület alkotására törekszünk (pl. könyökizületen) 3. beleken, gyomron (daganat, szkület, fekély V. elhalás miatt). A bél vagy gyomor két
csonkját bélvarattal egyesítjük (1. Bélvarrás) 4.
idegen, ereken (daganat, illetleg tágulás miatt).
;

;

;

A

C.

különösen a végtagokon (csont,

ízület)

sok

oly esetben teszi lehetvé a végtag megtartását,
ahol régebben csak a csonkítás, az amputáció
segíthetett. A bélsebészet fellendülése is a bélC.-ok javult technikájának köszönhet. Az erek
C.-át az érvarratok fejldése tette lehetvé.
.

Csonoplya, nagyk. Bács-Bodrog vm. zombori
4527 német és magyar lak. önse-

j.-ban, (1910)

;

gélyz

szövetkezet, takarék- és segélyszövetkezet, tejszövetkezet posta- és táviróhivatal.
Csont (1. a Csontváz cikk 11. képmellékletét).
A C.-ok kötszöveti képletek, melyek a test vázát alkotják, alakját, összetartását biztosítják,
;

azonkívül egyes fontosabb szervek körül védtöket alkotnak így a koponyában az agyvel,
az arc C.-jai között az érzékszervek egy része,
a bordák által alkotott kasban a tüd és a szív
stb. vannak elhelyezve. A C.-ok ezen feladataiknak megfelel fizikai tulajdonsággal bírnak
ersek, s rugalmasságuk eléggé tökéletes. Egy
5 mm. átmérj C.-henger kb. 4Ö0— 450 kg.
terhet is megbír, anélkül, hogy összeroppanna.
Különbség van az egyes C.-ok erssége között: a
legersebb C.-jai a szervezetnek a síp-C, comb-C.
és a felkar-C.
A C.-ok ezt az ersségüket morfológiai, valamint kémiai szerkezetüknek köszönhetik. Ha egy
C.-ot, pl. a comb-C.-ot szétfürészeljük, különbséget látunk egyes részei között (1. a 6. ábrát). A
középdarab tömöttfalú C. -csbl áll, mlg a végdarabok szivacsos szerkezetek. Ez a szivacsos C.
;

—

Csont

kal nagyobb

szilárdságot nyújt, ha csalakú,
mintha tömött lenne relatív könnysége pedig
elnyt nyújt egy azonos szilárdságú, de tömött
;

C.-oszloppal szemben.
Ha egy C.-ból eléggé vékony csiszolatot készítünk 8 azt mikroszkóp alatt vizsgáljuk, apró,
0"01— 0"02 mm. átmérj kis lapos lyukakat lá-

tunk benne, melyek számtalan finom csatornával
vannak összekötve. Ezekben a lyukakban, amelyeket csonttesteknek neveznek, fekszenek a
C. -sejtek; finom nyúlványaik az említett finom
csontcsatomákba folytatódnak. A tömött Cállományban ezeken a csatornákon kívül, amelyeket elemi C. -csatornáknak is nevezhetünk,
még tágasabb csatornákat is találunk, melyek
egymással összefonódva, egy másodlagos csatorna-szisztémát alkotnak. Ezek a csatornák a
Ha vers-féle csatornák (1. a 14. ábrát) bennük
haladnak a C.-ok erei, az erek és a csatornák Cfala között lev hézagot zsírdús kötszövet tölti
ki. Mivel a fentemUtett csonttestek a Ha verscsatornák körül szabályos körökbe vannak elhelyezve, a C.-állománynak lemezes tagoltságát
létesítik, 8 így minden Havers-esatorna mmtegy
5—10 ilyen lemezkével (1. a 14. ábrát, Haversféle vagy speciális lemezek) van behüvelyezve.
A csatornák közti állomány szintén lemezekre
van osztva a C.-testecskék elrendezdése miatt,
ezek a lemezek a C. küls és bels (a C. ürege
felé néz) felszínén párhuzamosan haladnak a C.
felszínével, ezeket fiemezeknek, a Ha vers-csatornák közt lev területeket kitölt lemezeket pedig közbeiktatott lemezeknek nevezzük. A flemezeket némely helyen a C. küls, illetleg
bels felszínérl kiinduló csatornák fúrják át,
ezek a Volkmann-féle csatornák, melyekben szintén erek haladnak a C. belsejébe
a Volkmannféle csatornákat azonban nem veszi körül olyan
C.-lemez rendszer, mint a Havers-féléket. Mint
a Volkmann-féle csatornák, úgy vannak rostok
is, melyek a C.-hártyából kiindulva átfúrják a
fiemezeket ezek a Sharpey-féle rostok.
A szivacsos C. -állomány lemezeiben nincsenek
Havers-csatomák, tehát a C. -lemezek ilyen elrendezdését sem találjuk.
A C. alapanyaga keménységét, ersségét és
rugalmasságát annak köszönheti, hogy benne
;

;

:

számos vékony C.-gererdából, illetleg C. -lemezbl áll, amelyeknek szabályos berendezése azon- szerves és szervetlen alkatrészek vannak összenal szembetnik. Ezt a szabályos berendezést keverve. Ezt a kétféle anyagot külön-külön el is
már régen észrevették, CuLmann építmester pe- lehet távolítani, anélkül, hogy azért a C. szerkedig kimutatta (Die graphische Statik, Zürich zete megváltoznék így a C. -okból híg savakkal
1866), hogy ezek a C. -gerendák úgy vannak való kezelés által a szervetlen alkatrészeket ki
összeszve, hogy a lehet legkevesebb C. -állo- lehet oldani (mésztelenítés, dekalctnálás). A demány felhasználásával a legnagyobb ersség és kalcinált C. azonban nem ellentálló, konziszten;

mködképesség
C.-ra ható

legyen elérve

;

ugyanis ezek a ciája a porcéhoz lesz hasonlóvá hajlítható, késkövetik, mert sel vágható. Óvatos izzítással (kalcínálás) viszont
;

nyomás és húzás irányát

így képesek a legnagyobb ellenállást kifejteni,
meg leginkább technikai
feladatának. A hengeralakú C.-ok középdarabjára az erk majdnem kizárólag a C. hossztengelye irányában hatnak, itt tehát a C. -gerendák
hosszanti lefutásnak, s a már említett tömött
kompakt C. -állománnyá tömörültek. Már maga
az a körülmény is továbbá, hogy a hengeres C.-ok
esalakuak, szintén emeli a szilárdságot, mert
s az így alkotott C. felel

mint ismeretes, valamely anyag

u. a.

az organikus, szerves alkatrészeket lehet eltávoaz így nyert kalcinált C. azonban törékeny, összemorzsolható. A C.-szövetet tehát orlítani,

ganikus állomány

(30o/o)

(C.-föld, 60»/o) és víz

anorganikus állomány

képezi

(10<>/o).

A

C.-ok or-

ganikus állománya legnagyobbrészt osseinbl áll,
melynek összetétele s tulajdonságai igen közel
állanak a kollagénhez (1. o.). Találtak még benne
osseomukoidot és osseoalbumoidot is, azonkívül
tömege sok- igen kevés glikogént 1. o.) és lecitint (1. o.).

;

—
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C.-föld fleg kalcium és foszforsavas sókból lemezbl állanak (substantia corticalis), amelyek
vannak továbbá benne magnézium, nátrium, között szivacsos C. -belet (diploé) találunk. Kurta
káliumsók, fluoridok, kloridok és karbonátok; C.-ok pl. a kéztó, a lábt C.-jai szivacsos C.-álkb. mondhatjuk, hogy a C.-föld 85Vo kalcium- lományból állanak, melyei vékony tömött C.-réteg
foszfátból, lOVo káleiumkarbonátból, l-57o mag- borít.
A különböz C.-ok alakja összefüggésben van
néziumfoszfátbói s kb. 2-5% egyéb sóból áll. A

A

áll

;

;

mködésükkel így a C.-oknak egymással izesül

C.-szövet víztartalma igen ingadozik az életkor,
a táplálkozás, stb. szerint, sok jel mutat arra,
hogy a víztartalom egy része intramolekulárisan,
avagy mint kristályvíz van megkötve.

:

végdarabja különböz alakot mutat az izületekben történ mozgás sajátszersége szerint; továbbá módosultak a C.-oknak azok a részei is,
amelyeken izmok, inak, szalagok tapadnak nyujtvényok, kiemelkedések keletkeztek, melyek egyrészt nagyobb felületet nyújtanak a megtapadó
képlet számára, másrészt a velük összefügg izmok mködésének hatásosságát elnyösen módosíthatják. A fejldés szempontjából ezek anyujt-

A C.-ok azonban, amint a szervezetben elfordulnak, nem tisztán C.-szövetbl állanak. Küls
felszínüket C.-hártya (1. a 11. ábrát) bontja, belsejükben C.-veló (1. a 11. ábrát) van, egymással
iziil felszínüket pedig porc borítja be (1. Izületek).
Emiatt a friss C. úgy, amint a szervezetbl ki lesz
véve, egészenmás összetételt mutat, mintaC. -szövet, így a friss C.-ok átlag kb. 50% vizet, llb^j^
zsírt, 12-40/0

;

ványokkét csoportba oszthatók: vannak olyanok,
melyek az embrióban még olyan korán keletkeznek, amikor még a környezet alakító hatása ki
van zárva az ilyeneket öröklötteknek kell tartanunk. Vannak azonban olyan nyujtványok is,
amelyek részben az embrionális élet késbbi
szakaszaiban, túlnyomólag azonban a születés
után keletkeznek s melyek kétségtelenül a kialakult mechanikai viszonyokban lelik magyarázatukat ezeket szerzetteknek nevezzük. Ezek
a kiemelkedések, melyek a legkülönbözbb alakot

osseint és 21-85''/o C.-földet tartal-

maznak. Az egj'es C.-ok összetételében egj'ébként
5ok eltérést találunk, így a sing-C. (ulna) csak
l'6*/o ^zet tartalmaz, míg a kereszt-C. kb.
eST^/o-ot. A C.-ok összetételére elssorban a kor
van befolyással. Korral a C.-ok víztartalma fogy
ezzel szemben a C.-föld mennyisége, ha nem is
szabályosan, de gyarapszik; talán ezzel függ
össze, hogy a C.-ok ellenálló képessége, szívóssága kb. a 25—30 óletó^^:öl kezdve csökken. Be- vehetik fel, továbbá az ízületi felszínek, az egyes
folyásolja a C.-ok összetételét a táplálkozás éhe- képletek befogadására szolgáló vályúk, behúzózéskor a C.-ok anyagtartalma csökken, tehát a dások, lyukak és csatornák a C.-nak rendkí\'ül
víztartalma relatíve emelkedik. A táplálékok kö- változatos alakot adnak külön névvel is jelöljük
zül elssorban a mész (kalcium) és foszfortar- meg ket, mely a C.-okon való tájékozódást rendtalmú tápanyagok jönnek szóba; kalciummen- kívül megkönnyíti. így meg szokás nevezni a
tes táplálkozásnál a C-okbau a C.-föld mennyi- C.-ok felszíneit (f acies, paries), széleit (margines),
sége l/g— V^-re csökkenhet. A mészsókban sze- szögleteit (anguü); a kiemelkedéseket, melyek
gény táplálék a C.-ok kifejldésére is nagy ha- lehetnek gumók, dudorodások (tubera, tubercula,
tással van
ilyenkor azok a C.-ok, melyeknek prominentia), tövisek (spinae), tarajok (cristae),
szilárdságra nincsen valami nagy szükségük (ko- kiemelked vonalak (Unea, labium), továbbá a
ponya-C.-ok), aüg fejlödnek, a mészsók mind a bemélyedéseket (fo8sa,ímpressio,f ovea,sulcus stb.)
végtagokra rakódnak le, melyek az organikus az egyes C.-okban lév üregeket (sinus, átrium),
állomány burjánzása folytán egész alaktalanul csatornákat (canalis, ductus stb.), lyukakat (foramegvastagodnak, ügj'ancsak a C.-föld megfo- mina) stb. Az egymással izül C.-végek is különgyáeára vezet a savanyú táplálékok élvezete is. böz nevet kapnak alakjuk szerint, ezeket 1.
Kóros körülmények között igen nagy változá- Izületek.
sokat mutathat a C. összetétele, így különösen az
A C.-ok az embrióban aránylag késn fejlödangolbetegségnél (rachitis) 1. o., valamint csont- nek ki a koponya- és az arc-C.-ok legtöbbjének
lagyulásnál (osteomalacia) 1. o., stb.
kivételével minden C. porc által van a fejldés
Alakjuk szerint a C.-ok feloszthatók hosszú, korai stádiumaiban helyettesítve. Különbséget
zéles és kurta C.-okra. A hosszú C -okát a vég- találunk a porc által már elképezett s a közvettagokban találjuk hengeridomú középdarabjuk lenüi kötszövetbl kialakuló C. fejldése között.
tömött C. -anyagból álló cs, melynek üregét velA porc által elképezett C.-ok kifejldése (1. az
üregnek (cavium medullarej nevezzük. Kiszéle- 5. ábrát) is kétféle úton történik 1. C. képzdik a
sedett végük szivacsos állományból van alkotva, már meglév porc belsejében (enchondralisC.-f e jlmelyet egy vékony C. -állomány takar; ahol aC. dés) ennél a porcsejtek megszaporodnak, majd
vége valamely más C.-tal ízesül, ezt a vékony mészsók rakó(hiak le a köztük lév állományban.
C. -réteget még egy porcogó-réteg is borítja. A Az ilyen elmeszesedett porc felületén egy sejtekhosszú C.-ok hengeres középrészét frésznek v. ben, erekben dús szövetburjánzás lép fel, az osteotestnek nevezzük (diaphysis), a megvastagodott, blastikus szövet, mely behatol a porcba s azt
szivac808-C.-ból álló végdarabot pedig izületi vég- szétesésre készteti, ezáltal kis üregek keletkeznek (epiphysis) mondjuk. Az epiphysis külön nek, az elemi vagy primer velüregek (1. az
csontosodási magból fejldik, s csak utólag forrad 5. ábrái). Az elemi vels üreget kitöltó kötössze a fdarabbal. Vannak azonkívül a C.-okon szövet az elemi C.-vel, melynek az üregfaláegyéb kiemelkedések is, ezeket közös néven apo- hoz hozzáfekv sejtjei C. képz sejtekké (osteophysiseknek nevezzük. A lapos C.-ok feladata blast) alakulnak át, melyek az üreg falát igazi
üregek, mint a koponyaüreg körtilvevése. Egy C.-állománnyal vonják be. Az elemi C.-velöbe
küls és egy bels tömött C.-állományból élló pedig nagy mennyiség fehérvérsejt vándorol
;

:

:

:

;

;

;

:

:

I

-

—
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be 8 így az átalakul vörös, jobban mondva
másodlagos, szekundér C.-velvé. 2. C. képzdik
az elöképzett C. körül is (perichondralis esontosodás) osteoblastok, C.-képz sejtek lépnek fel a
porcot körülvev kötszövet (a késbbi C.-hártya)
felületén, amelyek körkörös C.-rétegeket képeznek a porc felületén. Lényeges különbség az encbondralisan képezett C.-tal szemben, hogy míg
abban az elmeszesedett porc alapanyagának maradványait megtaláljuk, addig ebben teljesen
hiányoznak.
A kötszöveti csontosodásnál (parostosis) egyes
kötszöveti kötegek meszesednek el s ezek körül
lépnek fel az osteoblastikus sejtek, amelyek aztán
a C.-ot képezik. Lényegében tehát azonos folyamat a perichondralis csontosodással, csakhogy
míg annál az osteoblastok porccal érintkeznek,
;

itt

azt

nem

találjuk.

A

porcosán elöképzett C.-ok közül a csöves
C.-oknál az epiphysisek jóval késbb kezdenek
elesontosodni, mint a diaphysisek. Állandóan
porcos marad azonban az epiphysisek izületi

egy vékony réteg ezenkívül az epiphysis és a diaphysis határán egy
réteg addig, míg a C.-ok hossznövekedése nincsen befejezve. A C.-ok vastagodása «appositio»
révén történik, amennyiben a C.-hártya mindig
újabb ós újabb C.-rétegeket képez a C. teste
felszínül szolgáló részein

;

körül.

A

Csontbarlangrok

gyul az új talajban, csonthártyája életben marad
és részt vesz a hiány áthidalását eszközlö csontburjánzásban. Ezért tökéletesebbek az eredmények, mintha holt csonttal pótoljuk a hiányt. A
holt csont is begyógyul (ha fertzés nem társult
a mtéthez) és ideig-óráig pótolja a hiányzó csont
szerepót. Lassanként azonban a hiány két vége
fell benöv új csont teljesen fölemészti a holt
csontot és helyette friss csont
a két vég fell.
B pótlásban részt vehet a régi csontból visszahagyott csonthártya is. A C. igen áldásos és fontos operáció, mert segítségével használható végtagot tarthatunk meg oly esetben is, amikor pl.
a combcsontnak v. felkarcsontnak legnagyobb
részét el kell távolítani (pl. csontdaganat miatt).
Pontos továbbá a koponyacsont hiányának pótlására, a csontüregek gyorsabb begyógyítására,
stb. A C. leggyönyörbb példái azok, amikor
egész izületeket sikerült átültetni, pl. egyébként
egészséges ember tórdizületét, akinek combját
súlyos sérülés miatt amputálni kellett, sikerült
egy másik emberre átültetni, akinek izülete betegség folytán tönkre ment. Sikerült néhány esetben tetembl vett izületet élbe begyógyítani.
Csontátvésés (csontmetszés a. m. osteolomia),
rosszul gyógyult v. elgörbült csontok kiegyenesítését célzó operáció. A C. lehet vonalas (osteotomia lineáris), amikor egy síkban történik az átvésés, és lehet ékalakú (osteotomia cuneiformis),
amikor a szögbetörésnek megfelel ék kivésésével egyenesítjük ki a csontot. A C. leggyakoribb
javalata: a gacsos térd (pékláb), a lábszár angol
kóros, nagyfokú elgörbülései, a csípizület zsugorodása stb. Az átvósés után a végtagot a kell

n

rövid C.-ok fejldése elbb enchondralisan
meg s csak azután csatlakozik hozzá a
perichontolis csontosodás; a lapos C.-oknál pedig a sorrend éppen fordított.
A C.-okon életjelenségeket nem figyelhetünk
meg a kifejlett C. anyagcseréje mindenesetre állásban gipszkötés rögzíti.
igen lassú. Ereit a C.-hártya felöl kapja, számos
Csontbarlangok, többnyire mészk- és doloapró ág tér be ott a C. felszínén szabadon nyíló mit-hegyekben található barlangok, melyek renHavers-csatornákba, nagyobb erek pedig külön desen vereses, homokos agyaggal, ktörmelékkel
csatornákon (tápláló csatorna, canalis nutritii) át és emls állatok csontjaival telvék. A csontokat
jutnak be egészen a C.-velöig. A nagyobb hen- tartalmazó agyagréteg fölött sokszor mésztufa
geres C.-ok tömött állományában van egy nagyobb van, mint véd réteg. Hazánkban igen sok a csonttápláló csatorna, melynek nyílását egészen tipi- barlang, azokban túlnyomólag a barlangi medkusan a C. fels és középs harmada közti tájon vének csontjait találják. Alárendeltebb mennyitaláljuk meg
a belle ered tápláló csatorna a ségben találtak bennök barlangi hiéna, oroszkönyökizesülósben résztvev C.-okon a könyök lán, farkas, továbbá rhinoceros, óriási szarvas,
tulok stb. csontokat. Legismertebbek az ign-czi
felé, a térdizesülést alkotó C. okban, valamint a
szárkapocsban az ízülettl elfelé irányított. A (pesterei) C. Bihar vmegyében és az oncsászai, a
csatornák lefutása összefüggésben van a C.-ok Vlegyásza Ny.-i oldalán a bihari hegység Ny.i
szélén, a baráthegyi barlang (Liptó vm.) és a halinüvési viszonyaival.
A C.-ok idegei legnagyobbrészt az erek tágas- góczi barlang. A legújabb idben két nevezetes
ságának szabályozását végzik ; egészséges álla- csontbarlangot fedeztek föl hazánkban, ú. m. a
potban maga a C. alig érzékeny, de annál inkább Szelefa- ós a Balla-barlangot a Bükk-hegységben.
Ezeknek fölfedezését Hennán Ottónak köszöna C.-hártya.
A C.-okra vonatkozó szakirodalom bármely hetjük, aki már 1906. felhívta a geológusok fiterjedelmesebb bonctani munkában megtalálható. gyelmét a Bükk-hegység barlangjaira. Hermán
közbenjárására 1906. Darányi földmlvelésügyi
L. még Csiaolya.
Csontaháza, kisk. Bihar ym. béli j.-ban, (i9io) miniszter kiküldte Miskolczra Papp geológust,
aki ott konstatálta a diluviális rétegeket s így
400 oláh lak. u. p. és u. t. Ökrös.
fényes elégtételt szolgáltatott Hermán Ottónak,
Csontatrophia, 1. Csontsorvadás.
Csontátültetés (csontcdkotás, csontpótlás, gör. másrészt pedig a hámori Szeleta-barlang felkutaosteoplastika), csonthiány pótlását célzó operá- tásával Kadiö Ottokár dr. geológust bízta meg,
ció. A C.-re használhatunk 1. él, a csonthártyá- aki éveken át ásatva a barlangban, innét száz meg
val összefügg csontot (v. a betegbl v. más em- száz paleolitos keszközt gyjtött. Az 1909 nyaberrl, állatról), 2. holt csontot (v. szárítva vagy rán pedig a répáshutai Balla-barlangban Hillefrissen konzerválva), 3. elefántcsontot. Az él, brand Jen fölfedezte a diluviális ember csontcsonthártyájával együtt átültetett csont begyó- vázát. Mindezeknek a barlangoknak részletes leindul

;

;

s

;

:

;
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rása a Földtani Közlöny 1908-11. évi köteteiben felszín felé. Nem ritka azonban az az eset, hogy
találhatók Eadic Ottokár, Hermán Ottó és Hüle- a güms fertzés a közeli Ízület felé kúszik, abba
brand Jen tollából. A Szeleta-barlang összetömö- betör és güms izületi gyuladást okoz. Nem ritkán
rült csont-rétegeibl foszfor-tartalmú anyag ke- több csontban egyidben jelentkezik a C. vagy
letkezett, amelyben UorusüzkyB.emik 11— 147o egymásután egész sorát támadja meg a csontokfoszforsavat talált. A hmiyadmegyei Lunkány- nak. A C. kezelése a gümkómak általános kezeftarZawgffeaw ugyancsak Horusitzky 18— 23°, o összes lésén kívül a beteg góc kitakarításából áll. Ezzel
foszforsavat mutatott ki a csont-breecsás anyag- megakadályozhatjuk, hogy a betegség a szomszéban. A barlangok kutatásával jelenleg a Barlang- dos izületet fertzze.
Csontgynladás (ostitis), így nevezik a esontkutetó Bizottság foglalkozik, amely a Magyarhoni Földtani Társulat kebelében 1910. alakult. velögyuladás(osteomyelJtis)ama formáját, midn
Csontbetegségek, 1. Csonthártyagyídadás, a folyamat a szivacsos csontáUományból indul
Gsorúvelögyuladás, Csonttályog. Csantgümökór, ki, 1. Csontvelgyuladás.
Csonthamu (fehér spódium). a csontoknak leCsigolyaszú.
Csont-breccia (ejtsd: breccsa), olyan törmelék- vegn való hevítése által nyerik a szerves vekózet,mely nek törmelék-anyagát legfképen cson- gyületek elégnek és a szervetlen alkatrészek a
mint ragasztószer márga v. mész csont eredeti formáját megtartva, visszamaradtok alkotják
szerepel, néha a homokos agyag, limonit vagy nak. Szétdörzsölve fehér por, amely 73— 84o/o bákova. A csontokkal együtt sokszor találni még zikus foszforsavas meszet, 2— 3<'/o foszforsavas
kagj'ló- és csigahéjakat, valamint mészk-dara- magnéziát és 40/0 fluorkalciumot tartalmaz. Nagj'-bokat is. C. ismeretes több geológiai lerakó- ban Dél-Amerikában állítják el, ahol a húskivodásból, különösen pedig a jura határából. Ez natgyártáskor visszamaradó csontokat ftanyagutóbbiakat legf képen a szauriusok és halak csont- nak használják. A C-t foszfor, foszforsav, tejjai meg fogai, továbbá koprolitok alkotják, amiért üveg (csontüvegi, mázak, csontporcellán v. angol
meg szokták különböztetni az emls-csontok al- porcellán, mtrágya (nyersen v. szuperfoszfát
kotta brecciától és honébed néven jelölik. A bone- alakjában), üzökemencék és tisztítóporok készítébed tehát nem egyéb, mint fels triaszkorbeli rep- sére használják.
tilia- és halmaradványok alkotta C. Rétegei néCsonthártya (periosteum, 1. a Csontváz czikk
hány cm.-nyi vastagságnak. A bonebed angol szó II. képmellékletén, 11. ábra), a csontokat borító
s annyit jelent mint csonttelep.
kötszöveti hártya, mely a különböz csontokon,
Csontburok v. csonthéj (növ.), 1. Csonthéjas st az egyes csontok különböz helyein rendkívül
termés.
eltér vastagságú. Legvastagabb s legfeszesebben
Csontdaganat, l. Daganat.
van rögzítve izmok és inak tapadási helyein,
Csontenyv. 1. Enyv.
továbbá ahol szalagok függnek össze vele. Két
Csontfa (ném. Beinholz), a Linocerum xylo- rétege van a bels sok rugalmas rostot tartalsteum (közönséges ükörko) sárgásfehér finom fája, maz, a küls vastagabb, vérerekben gazdag, kötamelyet nagy szilárdsága miatt ostornyélnek, szöveti kötegek által átsztt. A bels rétegnek a
gerebiyenyélnek és hasonló célokra használnak. csont felszínén fekv rétege csontképz (osteoblasUgyanezzel a névvel illetik a vesszs fagyai tikus) sejteket tartalmaz ^cambium-réteg), mely a
iLigustrum vulg.) fáját, mely nagyobb méreteinél csontok vastagsági növekedését tartja fenn. A
fog\'a esztergályos és fafaragó munkákra szolgál. csonthártyából jöv erek tartják fenn jórészt a
Csontíalu, kisk. Szepes vm. lcsei j.-ban, (1910) csontok táplálkozását, úgy hogy a csonthártyá23 tót lak. u. p. Csütörtökhely, o. t. Káposzta- jától megfosztott csont elhal, míg a lehántott
falu.
csonthártj'^a új csontot képez.
Csontfekély, l. Fekély. *
Csonthártyagyuladás (periostitis). A csontot
Csontfekete, azonos a csontszénnel.
fed hártyának gyuladása, melyet néha ermüvi
Csontfenésedés, népies kifejezés, amelyen a behatás (ütdés, zúzódás), leggyakrabban fertzés
csontok különböz fekélyesed betegségeit értik
okoz. A fertzés v. a környezetbl kúszik a csontígy a csonttuberkulózist, a csontszifllíst, csont- hártyára, gyakrabban a véráram közvetítésével
rákot stb.
jut a csonthoz. Gümkór és bajakor gyakran
Csontforradás, l. Csonttörés.
váltja ki. Ritkább a genyeszt fertz csirok
Csontgümkór a. m. a csontok gümös meg- okozta C. A gyuladt csonthártya duzzadt, megbetegedése. A gyermek- és serdülkornak igen vastagodott, magában is, de különösen érintésre
gyakori betegsége, míg az élet késbbi éveiben igen fájdalmas. E fájdahnak estefelé, éjjeh^ renritkábban kezddik. Jóformán a test minden csont- desen fokozódnak. A fertz anyag minsége szeján fejldhetik, l^eggyakrabban a hosszú csöves rint a C. eredménye lehet
1 hogy a gyuladás
csontok növési határán, az epiphysis közelében helyén fokozott mértékben történik csontfeh-akófejldik. A rövid csontok közül a kéz és a láb dás (hyperostosis), 2. hogy genyedésbe
megy át a
csontjaiban, a csigolyákban, az arecsontokhan fertzés. Ennek magasabb fokaképen
a csonton
gyakori. Két alakban mutatkozik: a rögzött elhalás (nokrózÍ8)fejldbet, csak úgj', minta
csontcsontvelgyuladás (l. 0.) v. a caonthárty agyuladás velögyuladásnál. Nem ritkán ennek esnpán kíséformájában. Az esetek többségében haladása rje a C.
lassú, úgy hogy az ép csont felé a folyamat elCsonthártyalob, l. Csonthártyagyuladás.
határolódik. E határon beltU a beteg csont szuCsontház (lat. ossarium). A középkorban a te-

—

:

;

;

;

:

vel elsajtosodik, majd genyedés metkben emelt olyan kisebb kápolnaszerü épümely ohideg tályog» formájában kúszik a let, melybe új sírok ásása alkalmával a temet

jfVassá válik, a
Itórsul,

—
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Csonthegy, 351 m. magas hegy Kolozs vármegyében, Kolozsvártól félórányira, Szamosfalva
és Pusztaszentmiklós közt e hegy és a Borzashegy
hozzáépítették; st vannak esetek, amikor a nyúlványának összeszögeUésében, a patai út tötemplom minden egyes küls gyámpiUére közötti vében, több forrás fakad a hegy alapját képez
térség alul egy-egy kis C.-at fogadott magába. tályagból, melybl a sót folyton kilúgozza. Egyik
bviz sósforrás hfoka 20'3« C. s ez tükörfiirdvé
van átalakítva; a Komis- és Esterházy-forrás
hideg sós ásványvizek lO'ö** C. hfokkal.
szentelt földében talált csontokat hányták. Mivel
a régi temetk legtöbbször a templomok körül
terültek el, a C.-at igen gyakran a templomhoz

;

Csonthéj,

1.

Csonthéjas termés.

Csonthéjas bogyó (növ., acinus), az aprószem
és dúsabb virágzatból ered, külsleg a bogyóhoz
hasonló csonthéjas termést (1. o.) rendesen Cnak nevezik. Ilyen van a bodzafának, borzagnak,
babérnak, a varjútövisnek stb. Az igazi bogyótól
a bels csontburok különbözteti meg.
Csonthéjas gyümölcs (növ.), 1. Csonthéjas bogyó
és Gsonthéias termés.
Csonthéjas termés (növ., drupa), húsos és fel
nem nyíló, kétrét termésfajta küls rétege húsos, a bels rétege (endocarpium) pedig fás vagy
;

1.

ábra. Faoneti csontház.

Vannak azonban egészen különálló C.-ak is. A
C.-ak gyakran apró ablaknyílásokkal birnak, hogy
a belsejükben felhányt csontokat kívülrl látni lehessen. Ilyen pl. az 1. ábrában látható faouet-i

3.

ábra.

A

jaki csontház alaprajza.

csontkeménységü burok (putamen, csoniburok), s
a magvat ez zárja. Ilyen a termése a diófának,
a mandolaféléknek (szilva, barack), somnak, olajfának stb., melyeket éppen ezért csonthéjas termés fáknak is neveznek. Ezeknek a C.-e gyakran magbaváló v. magvaváló (eredetileg «c8onthéja váló»), ha megérve a két réteg szépen elválik egymástól, v. duránci, ha a gyümölcs húsa
meg a csontburok szoros összefügésben marad.
Csontképlés (osteoplastika), helyesen csont:

alkotás, esontpótlás, esontátültetés

(1.

o.).

Csontkinövés, ennek számtalan oka lehet;
a gyermekkorban a kéz és láb ujjperceinek tuberkulózisa is ilyen kinövésekben (spina ventosa,
1. 0.) nyilvánulhat meg.

Csontkorszak. Némely neolitkori telep kultúr2. ábrft.

Jaki csoatbáz.

(Franciaország) C, mely a templomnak támaszkodik, ablakokkal áttört oldala pedig a temetre
néz. A magyarországi C.-ak különálló épületek,
rendesen köralakú alaprajzzal és egy kis apszissal
(Szakolcza, Selmeczbánya), v. mint a jaki négykarélyú alappal (1. a .8, és 3. ábrát).
Csontheg, 1. Csonttörés.
:

rétegében a csonteszközök óriási tömege mellett
csak néhány keszköz fordult el, vagy egyáltalán nem is észleltek ilyeneket. Ezen a megfigyelésen alapultak azok a törekvések, amelyek egy
C.-ot igyekeztek az skor fejldésmenetébe beilleszteni. A csontszerszámok túlteng használata
azonban csak helyi jelenség, amely egyes vidé-

k

hiányában leli
keken a szerszámnak alkalmas
magyarázatát s nem nyújt elég alapot arra, hogy

;

—
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a kkort megelz csontkor létezését feltételezzük. Annyival kevésbbé, mert a régibb kkor elejérl még semmi nyoma sincs a csont használatának s nagyobb jelentségre csak a korszak vége
felé, az ú. n. magdalenien idben emelkedett a
csont használata. L. skori csontszerszámok.
Csontláda, 1. Csoniüszkösödés.
Csontlágyolás (osteomalacia, ostitis malacüsans. ynolUties ossium), aránylag ritkán elforduló betegség, mely a törzs és a végtagok

sek,

fleg a medencecsontokon, a lábak csöves

csontjain és a bordákon, mely utóbbiakon könnyen
kiérezhetk. Az orvoslásra hasonló elvek irányadók, mint az angolbetegség esetén.
Csontlikacsosság a. m. osteoporosítás, LCsont-

sorvadásCsontliszt. Valamennyi foszfortrágyaféle között
ez a legrégibb. Legelsben Angliában használták.

A csontok természetes állapotjukban trágyázásra
alkalmatlanok, mert a bennük lev zsír elkorhacsontjainak ellágyulásából áll. Az ellágjiilt cson- dásukat gátolja,ez okból a csontokat zsírtalanítani
tok mészsótartalma a normálisnak majdnem a kell, amit gyárakban gz segélyével végeznek.
felére csökken. A betegség maga krónikus lefo- Kicsinyben a zsírtalanítás sohasem tökéletes és
ezért nem célszer a gazdaságban összegyleml
lyású s leginkább az asszonyokat támadja meg
Igen gyalogú szerepel a terhesség mint kiváltó csontokból C.-et készíteni. Az ilyen C. hatása csemomentum a már fennálló C. is rosszabbodik a kély. A C. gyári készítésénél a zsírtalanított C.-et
terhesség idején (puerperalis osteomalacia). Leg- eny vtelenítik, mert enélkül nem lehet megórleni,
többnyire az izom- és idegrendszer zavaraival ami pedig okvetlen szükséges, mert minél finokezddik fájdalmak lépnek fel a medencében, a mabb a C, annál gyorsabb a hatása, amiért is a
keresztcsont tájékán (puerperalis C.-nál), avagy C. értékét íinomsága határozza meg. A C. legbiza gerincoszlopban és a mell csontjaiban az egyes tosabban hat a könnyebb talajokon,így a homokon
idegek (ischiadieus) nyomása fájdalmas majd és a homokos vályogon. Itt többet ér a szuperkorán feltnik a csipöágyék-izom (musculus ileo- foszfátnál, melynek vízben könnyen oldódó foszpsoas), valamint a comb közelít izmainak (1. Vég- forsava az altalajba mosatik, minthogy a laza tatagok) gyengesége. Emiatt a járás is ingadozó, lajok abszorbeáló képessége csekély. Közép kötött
sajátságos lesz. A betegek gyakran a gerincosz- és kötött talajokra ma már nem használnak C-t,
lop elgörbülése s a medence, combcsontok össze- hanem inkább szuperfoszfátot vagy Thomas-salahajlása miatt alacsonyabbak lesznek a medence kot. A C.-et különben nagy mennyiségben dolgozjellemz összehorpadása bels vizsgálatnál fel- zák fel C-szuperfoszfáttá. A C-bl egy katasztr.
tnik. Súlyos esetekben az elváltozások igen holdra 100—200 kg. szükséges. Egyenletesen kell
nagy fokot érnek el, a végtagok csontjai elhajla- elszórni és azután alászántani v. boronálni.
nak, eltörnek, majd ismét összeforrnak anélkül,
A C.-et mint takarmányt etetésre oly mészszehogy ez különösebb fájdalmakkal járna egyes gény (többnyire nedves, lápos, tzeges) vidékeken
esetekben a csontok oly hajlékonyak lesznek, használják, hol a marha csontporhanyóságban
mint a viasz. A betegek végleg elgyöngülnek s a szenved. Újabban azonban inkább precipitált foszhalál tüdgyuladás vagy a keletkezett fekélyek forsavas meszet adnak az állatnak. Ez a mész eny vmiatt vérmérgezés alakjában vet véget szenve- gyárakban készül, a csontok ásványi alkatrészeit
déseiknek. A C-t jellemzi, hogy a csontokban a sósavban feloldják, azután mésztejet adnak a sósóknak, a csontföldnek mennyisége megcsökken, savhoz, mely a csontalkatrészeket poralakban kimig az organikus osteoid állomány felszaporodik. válasz^a. Egy nagy marhára egy evkanálnyi
A csöves csontokban a velreg kitágul, a szi- (30—50 g.) C.-et számítanak s azt a kissé megvacsosállomány pedig durvább szövedéket mutat. nedvesített takarmányra hintik, borjúnak 10—15,
Súlyos esetekben a csontokból nem marad egyéb malacnak és báránynak 5—10 g. adható.
vissza, mint egy hártyás, a csonthártya által beCsontmadár (Ampelis garrulus L., Bo)nbyborított zsák, melyben a régi csontszövetnek csak cilla garrula L.i, 1. Seh/emfark.
nyomait találjuk. A csontvel bennök a legtöbb
Csontmetszés (osteotomia), 1. Csontátvésés.
esetben intenzív vörös (osteomalacia rubra), néha
Csontmunkák, marha-, ló-, szarvas-, nyúl- és
sárga (osteomalacia flava). A C. néha foszfor- libaszárny- csontból készült árúk. A csontokat kiadagolásra kitnen gyógyul, néha azonban a leg- fzik, fehérítik és csontfrésszel és bárddal daerélyesebb foszforkúra is hatástalan marad. Ilyen- rabolják. A megmunkálás frészelés, reszelés, fíikor Fehling ajánlatára a castratio, a petefészek rás, vésés, esztergályozás segítségével történik.
kiirtása kerülhet szóba, mely legtöbbnyire meg is A csiszolást és fényesítést üvegpapirral, tajtkhozza a kívánt eredményt.
vel, V. mész ós szappan segítségével eszközlik. A
C, az állatokban az angolbetegséghez hasonló, festéshez anilin-színeket használuak festés eltt
azzal néha ugj'anegy állományban megjelen a csontot zsírtalanítani kell. A maratást tömény
csontbántalom, mely az anyagforgalom zavara kénsavval végzik. A C-hoz tartoznak tágabb
következtében nagyjában hasonló körülmények értelemben az elefánt-C is. A szarvascsont finom
között fejldik ki, mint az angolbet^gség, továbbá és fehér, jobb árúkat, zongorabiUentyket stb. kébven tejel vagy vemhes tehenekben, ha nem szítenek belle. Nj-úlláb-csontból és libaszámytörténik gondoskodás megfelel mészsót tartal- csontból vadhívók és madársípok készülnek. A
mazó takarmány etetésérl. Fképen tehenekben, geislingeni, württembergi és nürnbergi
hírekecskékben és sertésekben, még pedig nem ritkán sek. V. ö. Andes, Die Bearbeitung des Homs, der
járványosán fordul el. Ellentétben az angol- Knochen etc. (Wien 1885).
betegséggel, a csöves csontok ízületi végeinek
Csontolaj v. állati olaj szarvasszarvolaj, oleu
megvastagodása nem észlelhet, gyakoribbak animale fotidum). Nitrogéntartahnú organikus
azonban a csonttörések és kallusos csontkinövé- anyagok (csont, porc, szór, br, stb.) száraz desztil:
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láeiója útján készül. Sötét koromfekete, rendkívül

kellemetlen szagú, kátránysrü folyadék, mely
igen sok vegyület elegye különösen a piridin- és
kinolin-bázisok okozzák átható szagát. Használják
állatok különféle brbetegségei ellen.A belle óvatos desztilláció útján készül oleum animale aethereum Dippeli színtelen v. sárgás, átható szagú
folyadékot régebben gyógyszerül alkalmazták.
Csontos (azeltt Kosztrina), kisk. Ung vm.
bereznai j.-ban, (loio) 1202 rutén lak,, vasúti állomás, táviróhivatal u. p. Nagyberezna.
Csontos csukák (Lepidosteidae, áiiat), a vérteshalak (Ganoidei) rendjébe, a csontos vértesek
(Holostei) alrendjébe tartozó halcsalád. Az idetartozó halak testét nagy zománcpikkelyek fedik vázuk egészen csontból áU csigolyáik hátul
homorúak, ell domborúak fogaik kúpalakuak
alsó sörényúszó juk egyszer egy vagy két fels
sörényúszójuk van. Els képviselik a devonban
jelennek meg s az ekkor él fajok egészen a
liaszig heterocerk (1. o.) kormányúszójuak voltak,
;

:

;

;

;

;

;

;

késbb a homocerk (1. o.) kormányúszójuak száma
gyarapodik. Ma csak egy neme (Lepidosteus) ól
8 ennek heterocerk a kormány úszója. A Lepido-

nembl 3 él faj ismeretes hosszúságuk
meghaladja az 1 métert s mindnyájan Észak- és
Közép-Amerika édesvizeinek legfalánkabb ragadozói közé tartoznak. Legközönségesebb a kaisteus

;

—

Csontszn

Csontosodás, 1. Csont.
Csontpók, népies elnevezés állatok végtagjainak ízületein idült torzító gyuladás következtében keletkez megvastagodások és kidudorodások megjelölésére. L. Csánkpk.
Csontporcellán (angol porcellán,
cellán,

pte

tetidre naiurelle).

A

puha por-

esontporcellánt

1745 óta fképen csak Angolországban gyártják
a kemény vagy földpátos porcellánnál
könnyebben megkarcolható máza miatt puha porcellánnak mondják. A C. kaolin-ból (china elay),
és ólmos,

kvarcból (tzk,

flint),

cornish stone-ból és csont-

hamuból (égetett ökörcsont) készül. A lemért
anyagokat vízzel finomra rlik és a szrés és sajtolás után elállt anyagkeverékbl gipszmintákban készítik a tárgyakat. A száraz tárgyakat tokban égetik, annyira, hogy a biscuit már áttetsz
és likacstalan lesz, ezután mázolják és másodszor
alacsonyabb hfoknál újra égetik. A mázt földpátból V. cornish stoneból, kvarcból, boraxból,
ólomfehérbl és krétából készítik. A C-t alacsonyabb hfoknál égetik, mint a kemény, földpátos
porcellánt, így tehát elállítása olcsóbb. A C. nem
oly kemény és tartós, mint a földpátporcellán, de
elnye, hogy szép fehér és vékonyfalu finom tárgyak készítésére igen alkalmas.

Csontrák, 1. RákCsontrendszer, 1. Csontváz.
Csontsejtek, 1. Csont.

mánlial (1. o.).
Csontosfalva, kisk. Abauj-Torna vm. kassai
Csontsorvadás (csontatrophia), a már normáj.-ban, (1910) 261 tót és magyar lak. u. p. és u, t. lisan kifejldött csontszövet elpusztulása, amely
Hernádcsány.
történhetik a csontvel megbetegedéseivel kapCsontos halak (Teleostei), a halak osztályá- csolatban, avagy anélkül (ez a tulajdonképeni
nak egyik rendje, csontos belvázzal valódi pik- C). A csontszövet eltnése leggyakrabban az.
kelyekkel fedett, ritkábban csupasz vagy nagy úgynevezett laeunaris resorptio révén történik,
csontlemezekkel födött testtel bojt- vagy fésü- amikor is a Hav ers-csa tornák, illetleg a szivacsos
forma és leggyakrabban fedvel borított kopol- csontállomány gerendáinak falában kiöblösödétyúkkal. L. még Halak.
sek (Howship-féle lakúnak) keletkeznek, meCsontoshegy, Felshámorhoz tartozó puszta lyeknek fenekén speciális sejtfajták, az osteoBars vm. garamszentkereszti j.-ban, (i9oo) 401 lak. klastok mködése folytán a csontszövet felszíCsontost János, bibliográfus, szül. 1846 okt. vódik. Történhetik a csontszövet eltnése továbbá
26. Eperjesen. 1869-ben pappá szentelték, de a átfúró, perforáló csatornák által, melyek a csontpapi pályát rövid id múlva elhagyta. 1875-ben hártyából vagy a csontvelbl kiinduló ereket tara Nemzeti Múzeum könyvtárához segédörnek talmaznak. A C. ezen két módjával szemben,
nevezték ki 1883. a Magyar Tud. Akadémia lev. amelyeknél a csontszövet szerves és szervetlen
tagjául választotta. 189ü-ben áthelyezték a buda- alkatrészei egyszerre pusztulnak el, mint harpestvidéki tankerületi figazgatósághoz, ahol je- madik módot a halisteresist különböztetjük meg,
lenleg is mködik. Bibliográfiai cikkein kívül amelynél elbb tnnek el a sók, s csak aztán az
megjelent mvei
Konstantinápolgból vissza- organikus állomány. Tulajdonképeni, azaz egyérkezett Korvin-codexek bibliográfiai ismertetése szer sorvadás lehet: 1. Nyomási sorvadás ami(Budapest 1877) Ismeretlen magyar codex, her- dn valamely daganat, aneurysma stb. nyomja
állandóan a csontot. 2. Általános, öregkori C. 3.
ceg Lobkovitz Mór raudnici könyvtárában (1879)
Auswártige Bewegungen auf dom Gebiete der Tétlenségi (inaktivitási) sorvadás ezt látjuk pl.
Corvina-Litteratur (1879)
budapesti országos bénult végtag csontjainál. 4. Neurotikus, ideges
könyvkiállítás latin kéziratai (1882)
Mátyás alapon fellép sorvadás ilyent találunk a közkirály és Beatrix királyné arcképei Korvin- ponti idegrendszer egyes betegségeinél, pl. hátcodexekhen (1889) 11. Ulászló királynak aján- gerincsorvadásnál. A C. ezen három utolsó forlott ismeretlen latin codex a konstantinápolyi májánál a csontban lev üregek megnagyobbodnak a csontállomány rovására (osteoporosis) a
Eszki-Szerájban (1889).
Csontosnyelvü halak (Osteoglossidae, áiiat), a megnagyobbodott üregeket csontvel tölti ki.
Csontszén (spodium). Elállítják a csontoknyiltúszóhólyagú csontos halak (Physostomi) alrendjébe tartozó hal család. 3 nembe tartozó 5 nak levegtl elzárt térben való elszenesítése
faja ismeretes, melyek mindnyájan nagy ter- által. Azeltt a cukorgyárakban a cukros levek
metek és a trópusok édesvizeiben honosak. Leg- szrésére nagy mértékben használták, jelenleg
ismertebb az édesvizek legnagyobb hala az ara- inkább csak a cukorfinomítókban. Elállítása céljából a csontokat elbb zsírtalanítják (vízzel
paima (1. o.).
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kifzik vagy benzinnel vagy szénkéneggel extraAz elszenesítés történtietik akképen,hogy
az illó termékeket felfogják vagy pedig úgy, hogy
azokat is elégetik. Az els esetben az elszenesítést
retortákban végzik, a második esetben egymás
fié borított vasfazekakban. Az elszenesített csoniiálják).

tot erre a célra berendezett

malmokban szem-

csékké alakítják, ügyelvén arra, hogy porrá ne
váljék, mert a poralakú C-nek kisebb az értéke.
AC. nagy mértékben képes színes folyadékokat elazonkívül bizonyos szerves és szervetlen anyagokat oldataikból abszorbeálni és értéke különösen attól függ, hogy mekkora a színtelenít és abszorbeáló képessége. A C. abszorbeáló képessége használat következtében csökken, miért is bizonyos idközökben a C-t «újra
kell éleszteni)). Az újraélesztés rendesen akképen
történik, hogy a használt C-t erjedni hagyják,
azután híg sósavval extrahálják, kimossák és
levegtl elzárt térben kiizzítják. Ilyen módon
10— 15-ször is lehet a spódiumot újraéleszteni.
A cukorgyárakban már nem használható C-t
színtelenlteni,

mesterséges trágyává dolgozzák
ségét

fel.

A C min-

színébl, 2. porozitásából (hektolitersúly,
nyelvhez való tapadás), 3. szemcsenagyságából,
4. szén- és homok tartalmából, 5. víztartalmából
ítélik meg. L. Állati szén1.

Csontszer számok, 1. skori csontszerszámok.
Csontszövet, 1. Csoyit.

Csontszú

(caries),

1.

Gsontgümkór.

Csonttályog, körülírt genyes beolvadása a
csontvelnek. A csontvelgyuladásnál (1. o.) fejJódik úgy, hogy a vérbe kerül fertz csírák a
csontvelbe lerakódnak és abban gyuladást, geuyedést okoznak. A
rendesen a sípcsont fels
részében, ritkán a combcsont alsó ízvégében fejldik, majdnem kizárólag a serdtilés korában.
Nem ritka azonban, hogy a tályog a csontban
•eltokolódik, a gyuladás megnyugszik és évekig
nyugodt marad a folyamat a csontban, hogy azután valami alkalmi okra (ütés, ugrás) a gyuladás újra fellobbanjon. A
rendes lefolyása
azonban az, hogy a folyamat az egész csontot
átjárja, s a csonthártyát is gyuladásba hozza.
A folyamat hevessége szerint, a csonthártya
izgalmára csontburjánzás indul meg: a csont
megvastagszik, a csonthártya különösen nyomásra érzékennyé válik. Ha hevesebb a gyuladás, a geny áttör a csonthártya alá, azt tályog
alakjában leemeli (ú. m. a csontvelgyuladásnál)
és végül a brön át kitör. A
felismerése a
jelzett ttlneteken kívül fleg a Röntgen-kép alapján lehetséges. Különös sajátsága az is, hogy a
fájdalmak éjszaka rendesen fokozódnak, jóval
hevesebbek, mint napközben. A
kezelése a
<»ont felvésébl, a tályogfal kitakarításából és
az üregnek nyilt kezelésébl (alkalmas esetben
plombálásából) áll.
Csonttan (osteologia), a boncolástannak az a
része, mely a gerinces állatok és az ember testének kemény részeit leírja. Ismeretének fontosságát már Hippokrates méltányolta, aki flának
Thessalusnak melegen ajánlotta a
megtanulását. A rómaiaknál az orvosi képzés hiányosságnak oka részben abban rejlett, hogy a tetemek
szokásos elégetése miatt nem volt alkalom a C-

C

C

C

C

C

Ritiai

Sof^ Uaíkma. V.

köt.

—

Csonttörés

nak megtanulására. Azért Galenus tanítványait
a római légiókkal Germániába küldötte, hogy ott
ellenségeik tetemein tanulják

A

XV— XVI.

meg a

csontokat.

midn

emberi tetemeket
boncolni és csontjaikat áztatni kezdették, a
velése fejldésnek indult. 1480-ban Achellini felfedezte a kalapácsot és üUt a dobüregben, VesaUus
pedig a koponyacsontokat vizsgálta meg, Berengarius és Ingrassias az ikcsontot tanulmányozta,
FaUopia a sziklacsonton tett felfedezéseket (Fallopia-féle csatorna stb.). Az embrió csontvázáról
az els munkát Coyter Gáspár írta (XV. sz. végén). Mesterileg tárgyalja a C. Henle boncolástanában (1871).
Csonttelep, 1. Csontbreccia.
Csonttetem v. holttetem, csdtetem, e névvel
a lovak végtagcsontjain elforduló csontkinövéseket szokták megjelölni.melyek a csonthártya
gyuladása következtében jönnek létre. Oka küls
ermüvi behatás (ütés, tartós nyomás vagy vongálás), a gyuladás átterjedése a szomszédságról
stb. A csonthibákról azt tartják, hogy örökldnek, valószín, hogy csupán a hajlamosság (hibás
lábállás, testalkat) örökldik. A végtagokon lev

C-ek

tartós

sz.-ban,

sántaságot, illetve

C m-

munkazavart

okozhatnak, ha oly helyen lépnek fel, ahol pl.
valamely ízület mködését akadályozzák, más
esetekben azonban csak mint szépséghibák jöhetnek tekintetbe. Orvoslásukra csíps kencsöket (büszter), tüzes vassal való égetést, huzamosabb idn át való masszálást szoktak használni.
A sántasággal járó C-ek eseteiben a fájdalmasság helyét beidegz ideg átmetszésével a sántaság megszüntethet.
Csonttifasz, hagymáz bacillusa okozta csontvelgyuladás, mely elég gyakran csatlakozik a
hasi hagymázhoz. Régebben
névvel a súlyos
hagymázos tünetekkel járó heveny csonthártyagyuladást jelölték.
Csonttörés, a csont folytonosságának megszakadása. Rendesen küls eröbehatás okozza, mely
nagyobb a csont ellenállóképességénél és rugalmasságánál. Ritkább az az eset, amikor izomer,
hirtelen izomösszehúzódás okozza a törést. Rendesen csak az izom tapadásának lerepedését látjuk
ily módon keletkezni (a térdkalács, a sarokbütyök
lerepedése). Ha egyéb csontokon keletkezik C.
küls er behatása nélkül, ennek oka rendesen a csont betegségeiben keresend (ú. n. spontán
törések). Daganat, idegbaj, buja- és gümkór, hólyagtöml lehet az ilyen csontlágyulásnak okozója, egy mozdulatra, szinte észrevétlen törhetik
el az ilyen csont. A törés foka igen különböz. A
csontberepedéstöl a teljes törésen át a szilánkos,
dombos törésig az átmenetek egész sorát látjuk.
A tört végek eltolódására a beható ern és az
izomhúzásokon kívül a törés irányának (haránt,
ferde, spirális) is van befolyása. A gyógyítás és
gyógyulás szempontjából legfontosabb a nyilt
és a zárt, fedett töréseknek elválasztása. A
nyilt törés veszélye abban rejlik, hogy a br sebén át genyeszt, fertz csirok vándorolhatnak
be a csontvelbe és abban súlyos, az életet «vérmérgezés» útján fenyeget csontvelgyuladást
okozhatnak. Ezeknél a kezelésnek nemcsak u
csontok kell összeforrasztására, de elssorban a

C

10

Csonttör sas
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fertzés távoltartására, illetve leküzdésére kell theríum fogaiból utánzott türkisz, mely újabb
törekednie. Lister ép ezen nyilt töréseken mu- idben igazi türkisz helyett kerül kereskedésbe
tatta be az antiszeptikus sebkezelós áldásait. A és használtatik di'ágaknek.
törés gyógyítására a tört végeket kell módon
Csontüszkösödés a. m. csontelhalás, csontössze kell illeszteni (coaptatio), nyújtással ós ellen- nekrozís a csonthártya, de mégínkább a csontnyujtással az izmok ellenállását leküzdjük és kéz- vel gyuladásos megbetegedéseivel kapcsolatban
fogásokkal a tört végeket egymáshoz illesztjük szokott bekövetkezni. Az elhalt csontot a kör(ha kell, bódulatban). Nehezebb az így össze- nyezet burjánzása folytán csakhamar egy csontos
illesztett csontvégeknek helybentartása, amit tok veszi körül (csontláda, capsula sequestralis).
bizonyos töréseknél keményed gipszkötéssel v. Jelenségeit 1. Csontvelögyuladás.
sínekkel, egyes töréseknél (különösen az ÍzüCsontüveg v. tejüveg, fehér áttetsz porcellánlethez közel es töréseknél) azonban csak állandó szerü üveg, melybl lámpaernyket, vázákat stb.
nyujtókötéssel, bizonyos esetekben csak csont- készítenek ily célra használják az alabastromvarrattal V. szögezéssel érhetünk el. Az ízülethez üveget is, melynél azonban a C. fehérebb, átlátszatközel es törések azért is igényelnek különös gon- lanabb. A C. V. ólmos, V. kalcíumüveg lehet, melydot, mert az ízület merevsége lehet a rossz csont- hez 10— 25% égetett csontot v. égetett guanót (kalforradás eredménye. Az ilyen eseteket legcélsze- ciumfoszfát) kevernek. A foszforsavas kalcium
rbb oly helyen (kórház) kezelni, ahol állandóan magas hfoknál teljesen oldódik az üvegben, de
ellenrizhetjük a törés gyógyulását a Röntgen- lassú lehléskor, tehát kidolgozás alatt, mikor az
sugarak segélyével. A csont gyógyulása csont- üveget többször felmelegítik, újból kikristályoforradás, csontheg (callus) segélyével történik, sodik és fehóiTé, átlátszatlanná teszi az üveget.
mely részben a csontvel, részben a csonthártya A C.-hez hasonló tejüveget különben ónoxiddaí
fell képzdik. A esontalkotó sejtek (orteoblastok) és újabban aluminiumoxiddal is elállítják. L.
a két tört vég fell burjánoznak, míg végül kívül Kryolithüveg.
Csontvar a. m. callus (1. o.), 1. még Csonttörés.
alakjában veszik körül a két tört darabot,
Csontvarrat v. i;arraí(8Utura), 1. a csontoknak
a vel felé pedig frissen képzdött sejtekbl összeköt híd alakult. Ezen sejtek közé rakódik le lassan- egymásba ill csipkék általi mozdíthatatlan egyeként a mész, ami a friss forradás megszilárdulá- sülése. Ilyen varratokat találunk a koponya
sát okozza. A kezdetben mindig fölös mennyiség csontjai között. Álvarratoknál (sutura spuria)
évek során) be- elvékonyodott esontszélek illeszkednek össze,
forradás lassanként (hónapok
illeszkedik a csont rendes szerkezetébe fölösle- illetleg egymásfölé, mint a hal pikkelyei ilyent
ges részei felszívódnak, egyes részei lemezekké találunk pl. a halántékcsont pikkelye és a szomtömörülnek
a kezdetben orsóalakú duzzanat szédos csontok között. Az egyes varratokat, 1.
formájában tapintható forradás visszafejldött. Koponya. A varratok késbb, a koponya növéséRendes viszonyok között a C. megszilárdulásához nek befejeztekor, kezdenek összeforradni ha a
(a csont nagysága szerint) 2—8 hét szükséges. a fejldés korai szakában történik ez, akkor
Ez azonban nem annyit jelent, hogy a törött test- a koponya szk marad (craniosteaosis), ami termé;

;

gyr

—

;

;

—

;

mködésképes

A

mködóscsök- szetesen a

szellemi élet kifejldésére is hatással
csak egyes varratok fon-adnak össze,
akkor a koponya fejldése rendellenes lesz, s különböz torzkoponyák fejldnek ki.
eltört vagy átültetett csontok rögzí2. C,
tése varrat segítségével. A varráshoz rendesen ezüst- vagy bronz-alumínium sodrony szolgál (ritkán selyem vagy catgut), melyet a csonton fúrt nyílásokon vezetünk át és bogozunk kell
módon. Újabban a varrat helyett a csonthoz ersített pántokat, melyeket srófok rögzítenek, vagy
különböz szerkezet srófos rögzít készülékeket
is használnak a varrat helyett. Ugyancsak a C.
pótlására való a két csontvel üregébe illesztett
szögalakú csontdarab. A C. friss törések közül
csak azoknál szükséges, amelynek tört végeit más
eljárással összeforrasztani nem lehet. Szükséges
ott, ahol az összeforrás helyett álízület fejldött
a törés helyén végül ott, ahol átültetett csontdarabot kell biztosan rögzíteni az új helyén.
Csontváz (ossa, skeleton, 1. a mellékelt két
(pseudarthrosis).
képet), a test kemény váza, mely a lágyrészek leáztatása (maceráció), vagy elrothadása
Csonttör sas, 1. Réti sas.
után visszamarad. Latinul, illetleg görögül
Csonttrágya, 1. Csontliszt.
Csonttuberkulózis, 1. Csontgümökr.
sceletus vagy skeleton a neve, ami állítlag a
Csonttúltengés a. m. csonthypertrophia, 1. combcsonttól, mint legnagyobb csonttól (axsXo?),
vagy leszáradt múmiáktól (axcXsto annyi mint
Hipertrofia.
Csonttürkisz (ásv.), ásatag semls állatok, ne- száradok) származik. Vízben kiáztatott -s klórírezetesen pedig a masztodon, a mammut és a dino- mésszel megfehérített csontok, ha dróttal vagy

rész egyúttal

is.

kenés oka egyrészt magában a törést kísér lágyrészsérülésekben keresend, másrészt azokban a
viszonyokban, melyek közé az ilyen törött végtagot kénytelenek vagyunk helyezni. Az izmok,
inak, izületek több-kisebb merevsége a nyugalmi,
rögzít kötésnek eredménye.Ezeket csak hosszabb
ideig folytatott gyakorlat, ftirösztés, masszázs
fogja megszüntetni. A modern töréskezelés azon
van, hogy kezdettl fogva küzdjön a törést kísér mködési zavarok ellen e célt szolgálják a
nyujtókötések az alsó végtag töréseinél az ú. n.
járókötések vagy járógépek ezek a járást azzal
teszik lehetvé, hogy a testsúlyt a törés fölé es
valamely csontbütyökre helyezik. Ezzel a törés
helye fölszabadul a testsúly nyomása alól. Gyenge,
elsatnyult betegeken, de egészségeseken is, lia a
csontvégek közé lágyrészek ékeldtek, a forradás nem bír kifejldni, a csontvégek ilyenkor v.
csak szalagosán egyesülnek, v. egyáltalán nem
forrnak össze, amikor lötyög álízület fejldik

van.

Ha

;

;

;
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Csontzsír

—

és a
gnminikötelékekkel szabályszerüleg összefüzet- alakelemeivel viszonyban lév sejteket
nek, mesterséges C.-zá lesznek, melyen a C. vi- sáí^a C-ben, még pedig túlnyomó nagy számban,
szonyai tanulmányozhatók. Ilyeneket használ- zsírsejteket találunk. A vörös C-ben a kötszönak az orvosnövendékek, festk stb. a csontok veti hálózat, ver és viv erek, idegek közti részeket igen sok, tág hajszálér tölti ki, amely
tanulására.
Manapság könnjná jól összeállított és tiszta körül a C. specifikus sejtjei rendezdtek el. Ezen
parenchymás sejtjei, háC.-ra szert Tenni a boncolástani intézetekben, specifllius sejtek, a
ahol a lágy részek leáztatására maceráló ké- rom típusba oszthatók 1. a fehér vérsejtekkel
szülékek vannak s a csontokat a szolgák össze- rokon sejtek, 2. a vörös vértestekkel rokon sejtek, s 3. óriás sejtek (megaktu^ocyta). A vörös
fzik,
de az ókorban máskép állott a dolog
akkor a hullák elégetése (pl. a rómaiaknál) vagy C. rendkívül fontos fiziológiai szereppel bir a
babona stb. miatt az orvosi kiképzés hézagossá- vér alakelemeinek képzése folyik benne, a méhen
gának egyik okozója a csontok meg nem szerez- kívüli életben a vörös az egyetlen szerv, amelyhetése volt. Az alexandriai orvosi iskolában fel- rl biztosan tudjuk, hogy vörös vértesteket is
állított C. olyan hires volt, hogy Galenus érde- képez. Mködésének részleteit 1. Vérképzés.
Csontvelgyriladás (osteomyditis), a csontok
mesnek tartotta odautazni, hogy rajta tanuhnánj'Okat tegj'en. A csontok a test súlyának körtU- velüregében lefolyó gyuladás, melj-et fertzés
belöl í'g— Vv-ed részét teszik. Friss állapotban okoz. A fertzést okozó mikroorganizmusok és a
(értvG ez alatt a nem macerált csontokat) a C. a kiváltott gyuladás lefolyása szerint heveny és
járulékos részekkel,úg5'mint csn tveló,porcok stb. rögzöttC-tkülönböztetünkmeg.
heveny C. okoegj'títt férfiban 8714, nnél 5866 g. nehéz (Dursy
zói lehetnek az összes, geny^ést okozó hasadó
A képezéséhez járuló csontok összes száma kö- gombák,
közülök gyakoriság dolgában els
zépkoiTi egyénben 233, amibl a fejre 28, a tör- helyen áU a staphylococcus csoportja. Ezek a
zsökre 51, fels végtagokra 74, alsó végtagokra gombák vagy közvetlenül (sérülés, nyilt csont70 csont jut, ezek a következk
törés, csontmtét) jutnak a csontvelbe, vagy od.a
1. A fej csontjai kát részre oszlanak, ú. m. a
a véráram útján kerühiek, utóbbi a régi észlelk
koponya és az arc csontjaira. Koponyacsontok (1. ú. n. önkéntes (idiopatikus)C. -a, amely különösen
11. melléklet, 2. ábra) a nyakszütcsont, ékcsont, a serdül korban gyakori. A csontvelbe való le.halántékcsontok, falcsontok és homlokcsont, az telepedés eltt a fertz csirok a vérben keringearc csontjai (1. 11. melléklet, 3. ábra) a rosta- nek, ahova valamely lokális fertzött gócból
csont, alsó orrkagyló, könnycsont, ekecsont, orr- (gj'akran a mandulákból) kerülnek. Már a vérben
csont, fels állcsont, szájpadcsont, járomcsont, való keringés, de meg a letelepedés után igen
állkapocs, hallócsontok, nyelvcsont összefüggé- heves láz, nem ritkán hagymázos állapot lepi
síikkel 1. Fej.
a beteget. Majd a gyuladás fokozódásával meg2. A törzs csontjai feloszlanak a gerincoszlop duzzad a végtag, fájdalmak jelentkeznek a beteg
és a mell csontjaira a gerincoszlopot a valódi csontban. A geny a csont ké^én át a csonthártj'a
csigolyák és az álcsigolyák (keresztesont, fark- alá tör át, azt a csontról leemeli, majd ha idejecsont) alkotják, 1. Csigolya és Gerincoszlop ; a korán orvosi segítség nem j, utat tör magíinak
mellkast pedig a bordák és a szegycsont veszik a lágyrészek közé és kiterjedt tályogokat okoz,

C

:

—

:

C

A

).

—

m^

;

;

körül

(1. o.).

A

végtagok övalakú részbl állanak, amelyekbl aztán a szabad végtag csontjai kiindulnak a fels végtag övalakú részét a vállperec
képezi, mely a lapockából és a kulcscsontból áll
szabad részei a felkarcsont, a singcsont, orsócsont, a kéztcsontok (sajkacsont, holdascsont,
háromszög csont, borsócsont, nagyobbik sokBZ^^A csont, kisebbik sokszög csont, fejes csont
és hoi^as csont), a kézközépcsontok és az ujjpercek (1. II. melléklet, 8. ábra) az alsó végtag övszer része a medence (1. o.), szabad csontjai pedig
3.

;

;

a combcsont,

térdkalács, sípcsont, szárkapocs,
lábtöcsontok (ugrócsont, sarokcsont, sajkacsont,
a 3 ékcsont és a köbcsont), a lábközépcsontok
8 a lábujjpercek 0- IL melléklet, 13. ábra), h.
Végtagok.
Csontvel 0- a Csontváz cikk //. képtnellékletén,

ll.ábra

és vörös.

sbb a

;

meduÜa ossium) kétféle van: sárga

Az embrióban minden

C.

vörös, ké-

hengeres csontok velöüregében a vörös
C-be zsír rakódik le, sárga C.-vé alakul, mig a
szivacsos csontokban megmarad a vörös C. Az
aggkorban a sárga C, kocsonyásan degenerál, s
áttün, nyálkás, kocsonyás C.-vé lesz. A C. vázát
--y vékony, szakadékony kötszöveti hálózat
pezi, melyben ú. n, velsejteket, specifikus, a vér

amelyek szerencsés esetben a brt is áttörik és
így kiürülnek. Kevésbbé szerencsés végzdés
esetben a vérbe kerül méreganyagok elárasztják a szervezetet és vérmérgezés oltja ki az életet. A csontvel pusztulásán kívül a gyógyuláshoz vezet esetekben rendesen a csont is elhal a
méreghatás folytán. Ezt az elhalt csontot a kö-

növ csont (csontláda) beborítja. B
csontládán támadó nyílásokon át ürül az üszkös
csont körül egyre képzd geny, melj' azután a
brön lev sipolyokon át távozik a testbl. Ez a
geuyedés addig tart, amíg az elhalt csont ki nem
ürült. Beavatkozás nélkül i-endesen csak apróbb
szilánkok távoznak, míg az egész elhalt csontdarabot (sequestert) rendesen csak operációval
sikeriil eltávolítani. Ugyancsak operáció (feltárás,
a fertzött vel kikaparása) biztosltja a heveny
els idejében is a gyógyulást.
rögzött G.
lehet a hevenynek folytatása rendesen azonban
egyéb kórokozók (gumókor, bujakór vagj' sugárgomba) annak kiváltói. Ez is vezethet a csontvel pusztulására, a csont elhalására. Kezdete
azonban lappangó, lefolyása lassú,
kezelése
nagyobbára operációt kivan.
Csontzsir. A csontok kifzése által nyert zsír,
mely általában egyéb állat- zsírok összetételéhez
hasonló, de rendesen több oleint tartalmaz, mién

rülötte újra

C

A

;

—
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illetleg könnyebben olvad, mint
zsírja. A csontok feldolgozásánál
(csontlisztté és spódiummá) mellékterményül nyerik. Ismételt átolvasztással és szréssel tisztítják.
Dél-Amerikában, ahol a húskivonat-készítés nagy
mennyiségben történik, a csontok zsírtalanltása
is jelentékeny iparágat képez. A C-t a marhafagygyú hamisítására használják. A friss csontokból
nyert C.-ból jó kenanyagot készítenek, a vén
csontok C.-ját pedig a szappanfzésnél használ18 hígfolyóbb,

egyéb testrész

ják

fel.

Csoportkép

2. C. (grup), a geológiában az újabb nemzetközi
nomenklatúra szerint a legmagasabb sztratigraflai, vagyis réteg-telepítési egység, melybe ama
rétegek összessége tartozik, melyek egy geológiai
korszakban rakódtak le. A C. mint sztratigraílal
fogalom megfelel a geológiai órának, mint kronológiai fogalomnak.
3. G. a lovasságnak egy alakzata, amelynél
kisebb csapatrészek lovasai a szabályszer beosztást mellzve, hidakon v. nehezen járható terepen annyira széjjel mennek, hogy a lovak jobban és szabadabban vezethetk legyenek s így az

Csónyik, egy szálfából vájt lélekveszt.
Csopak, kisk. Zala várm. tapolczai j.-ban, (1910) átjutás gyorsíttassék,
4. G. alatt a tzsdén bankároknak és bankok399 magyar lak., postahivatal, u. t. Balatonfüred
fürd. A Balaton közélében, szllk közt fekszik; nak szövetkezését értik egyes pénzügyi mvelete k
kedvelt nyaralóhely, Ranolder veszprémi püs- keresztülvitelére. Különösen nagyobb állami pénzmveletekre alakulnak ily C.-ok, melyek közül
pöknek itt díszes nyaralója volt.
nálunk a "legismertebb a Bothschild-G., mint
Csopea, község, 1. Csopoly.
Csopey László, író és tanár, szül. 1856 okt. 1. amely a legújabb idkig szinte kivétel nélkül az
Romocsaházán (ma Romocsafalva) a budapesti összes nagyobb pénzügyi mveleteket végrehajegyetemen matematikai és ílzikai tanári okleve- totta. E C. tagjai az S. M. v. Rothschild bankárlet szerzett, emellett szorgalmasan ismertette cég Bécsben,a Magyar Általános Hitelbank Budafordításban a kiválóbb orosz írókat. 1879-ben a pesten, a K. k. priv. österr. Bodencreditanstalt
miniszterelnökség fordító osztályában orosz for- Bécsben, a Bleichröder bankárcég és a Discontodítónak alkalmazták, de 1892. a budapesti V. Gesellschaft Berlinben, amely a berlini Rothsehildker. fgimnáziumhoz nevezték ki tanárnak. 1887— házzal áll szoros összeköttetésben. A berlini ban1906-ig a Kir. M. Természettud. Társulatnak má- kok fejldésében végbemen koncentrációs folyasodtitkára, a Társulati Közlöny és a Pótfüzetek mat az ú. n. D-bankok C.-ját hozta létre, melytársszerkesztje volt. Rutén-magyar szótárát az nek tagjai: Deutsche, Darmstádter, Dresdner
Akadémia 1881. a Fekésházy-jutalommal tün- Bank és a Diskonto-Gesellschaft, mindmegannyi
tette ki (megjelent 1883) a vaUás- és közoktatás- D kezdbetüj bankcég. A többi nevezetesebb
ügyi minisztérium megbízásából a rutén nép- C.-ok, melyeknek magyar bankok is tagjai, és
iskolák számára szerkesztette a tankönyveket melyek Magyarországon mködni szoktak, az
és vezérkönyveket (magj'^ar nyelvtan, olvasó- Unio-bank C. (ehhez tartozik a Magyar Leszámíkönyv, magyar történet). Fordításai közül emlí- toló és Pénzváltóbank s a Magyar Jelzálog-Hiteltendk Orosz heszélyek (Budapest 1882) Tur- bank), az Anglobank és a Landerbank C. (mindgenyev. Költemények prózában (1884) u. a., Egy kettnek tagja a Pesti Magyar Kereskedelmi
vadász iratai (1885) Tolsztoj Leó, Szebasztopol Bank). Ez állandó C.-okon kívül alakulnak alkalmi C.-ok is, st igen nagy üzleteknél mind
(1888). Természettudományi munkák fordításai
Przsevalszkij, Zájzánból Khámin át Tibetbe egyesülnek is. Ez történt a valutamveletek
(1884) Krümmel, Az óceán (1888) Keller A ten- végrehajtásánál, amikor az összes pénzintézetek
ger élete (1897). Kisebb dolgozatai folyóiratok- egy nagy C.-ban egyesültek.
5. G., a büntetjogban, 1. Gsopoiiomilás.
ban és lapokban jelentek meg.
Csoportbér, 1. Munkabér.
Csopoly (azeltt Csopea), kisk. Hunyad vm.
Csoportelmélet. A C. az újabb matematikának
hátszegi j.-ban, (1910) 292 oláh lak.,u.p. Hátszeg. u.t.
Bajesd. Mellette vezet el a római út, mely Boldog- az az ága, amely a csoportok tulajdonságaival és
falvánál ágazik ki D.-re a fútból s Krivadiánál a az összes lehetséges csoportok meghatározásával
banyiczai vízválasztóra vezetve, a Csetátye BoU foglalkozik. A C-nek legnevezetesebb alkalmaeltt tartott Petrozsénynek és így vezetett át a zása az algebrai egyenleteknek ú. n. Galois-elmélete.
Vulkánhágón Bombesti romániai helységbe.
Csoportfnök, a cs. és k, közös hadügy-, valaCsoport. 1.
matematikában a C. fogalma
az egymással összetehet mveletek elméletében mint a m. kir. honvédelmi minisztérium több ügyszerepel. Egymással összetehet müveletek, ame- osztálya által képezett ügycsoport élén álló malyek közül kett-kettnek egymásutánja ered- gasabb rendfokozatú törzstiszt v. tábornok, illeményszempontjából mindig helyettesíthet egyet- tleg miniszteri tanácsos.
Csoportkép, több ember arcképe egységes
len harmadik ugyanolyan természet mvelettel.
Ez utóbbi mvelet a két els összetételének ered- képpé formálva. A németalföldi festk voltak az
ménye, röviden s^jor^^aía.— Ilyen mveleteknek bi- elsk, akik a G.-t magas mvészi színvonalra
zonyos adott sora akkor C., ha az adott mvele- emelték, s azzal tudtak ily mveikbe életet juttek közül kett-kettnek szorzata minden esetben tatni, hogy bens összefüggést teremtettek az
megint csak olyan mvelet, amely az adottak egyes alakok közt, vagy valamely cselekmény
között benfoglaltatik. Nevezetes C.-ok a substi- szereplivé tették azokat. így pl. Rembrandt,
iutió-C.-ok és transzformáci-G. -ok az elbbiek Éjjeli rség címen ismert képe voltaképen G.,
az algebrai egyenleteknek ú. n. Galois-elméleté- a mester az ábrázolt alakokat cselekvés közben
ben, az utóbbiak a differenciál-egyenletek elmé- mutatja be, amint céhtanyájukról éppen kivo-
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letében bírnak kiváló fontossággal.

nulnak. Kivált városok, céhek, lövésztársaságok.

—

Csoportos balesetbiztosítás

koliégiumok vették igénybe az areképfestés e
nemét.
Csoportos balesetbiztosítás és életbiztosítás,
1.

Csorba

Ii9

Biztosítás.

Csoportosulás.embereknek határozatlan számban összegylését, térben és idben egyesíQését
C.-nak, az ekként összegylt embertöbbséget csoportnak (túrba) nevezik. Hány ember együttléte

várnagy. A Bazarad eUen inhadjáratban a király oldala
mellett volt s életveszély közt gondozá a király
életét. Ettl fogva udvari bens ember lett (familiáris regius). Mint ilyen gyakran tagja volt az
országbírói tör\-ényszéknek, békebíróként mködött, st a királyi tanácsba is meghívták utolsónak. Itt tudományát is észrevette Károly király.
1332. a még csak öt éves Endre neveljéül és
nápolyi háztartásának igazgatójául szemelte ki.
1341. Liptó vmegye ispánja, 1350. egyszersmind
körösi fispán, 1351. kis ideig erdélyi vajda.
1333.

gesztesi

dított oláhországi

szükséges a büntetjogi értelemben vett csoporthoz? ezt a törvény nem határozza, de nem is
határozhatja meg, ép oly kevéssé, mint ahogy
ezámszerint meg nem határozható az, hogy
hány gabonaszem teszi a rakást. De arra nézve, 1353-tól királyi fóajtónálló 1354. ó-budai várhogy egynehány kevés embernek egybegylése nagy. 1360-ban már nincs az élk közt. Három
ne foglaltathassék a C. alá, csakis a C. által el- üa ismeretes János, Péter és Mihály. V. ö. Pór
követhet büntetend cselekményeknek fogalma A., C. Tamás (Kolozsvár 1890).
Csóra, most Alsócsóra, kisk. Alsófehér vm. alnyújt kell biztosítékot. A C. ezeknek a büntetend cselekményeknek alanya, szubjektuma, de vinczi j.-ban, (1910) 1977 oláh lak. u. p. Alvincz,
másrészt eszköze is, mert azokat másként mint u. t. Alkenyér. Századok óta Barcsay -birtok itt
C. útján és által elkövetni nem lehet. A C.-nak halt meg a költ Barcsay Ábrahám. Síremléke
azt
tehát mindenesetre annyi egyénbl kell áUania, ott látható a kastély almaf ái között, amint
amennyi a bntet törvény által védett jog meg- életében óhajtotta. A falun átvezet patak mensértésére, illetve veszélyeztetésére s megtámadá- tén srégi aranymosás folyt. Sokszor találni itt
sára szükséges, máskülönben az eszköznek ab- konzuláris és családi érmeket. 1821-ben hazánk
szolúte alkalmatlan volta a C-t s általában a bün- legfontosabb ezüstkineseinek egyikére bukkantetend tényálladéknak fogalmát kizárja. A ma- tak itt.
gyar Btk. szerint a C. a lázadásnál s a hatóság
Csorba, török nemzeti eledel, mely leves alakelleni erszaknál, a csoport a magánosok elleni jában ürühúsból, vereshagymával, rizzsel és burerszaknál jó tekintetbe (1. o.).
gonyával készül, úgy látsrik azonos a szerbeknél
Csoportos-viráguak (növ.) a. m. Aggregatae dívó Mszele-C.-val, melyhez még egy kevés tejfelt és citromlevet szokás tenni, L még Gsorbádzsi.
a. 0.).
Csoportozat, a festészetben s a szobrászatCsorba, 1. kisk. Liptó vmegye Uptóujvári j.ban olyan mvészi alkotás, mely több tárgyat v. ban, (1910) 1728 tót lak. vasúti állomással, postaBzemélj't együtt, egymáshoz való viszonyában és táviróhivatallal és telefonállomással. 7 km.állít szemünk elé. Az egjes alakok elrendezése a nyire É.-ra fekszik C.-fürd (Szent-Iványi C.-tó
szerkesztés dolga. A régiek (pl. a Laokoon-C. fürd) és a Csorbái tó (1. 0.). C. a Tátra egyik
megalkotói) s a renaissance nagy mvészei (csak legélénkebb forgalmú vasúti állomása, utóbbi 915
Lionardo da Vinci Utolsó vacsoráját és Rafael méter magasságban, a Vág és Poprád, azaz a Fe.vatikáni falképeit említjük) erre kiváló gondot kete és Balti-tenger közti vízválasztón (Hochíordítottak s mveikben a tökéletesség magas wald) fekszik.
2. C-, Kisújszálláshoz tartozó
fokát érték el. Legújabban itt is szabadabb fel- puszta Jász-Nagykun-Szolnok vuL-ben, (1900) 965
fogás kezd érvényestilni, de az egység, az átte- lakossal.
kinthetség, az alakok vagy tömegek (festményCsorba, 1. Fereitc, miniszteri tanácsos és jogtuben a színfoltok) bizonyos egyensúlya s a kifeje- dományi író, szül. Budapesten 1862 jún. 24. Jogjísz
zés szempontjából való jó elhelyezése ma sem kora óta foglalkozik jogtudományi essayk írásáközömbös dolgok.
val, melyeknek legtöbbje a Budapesti Szemlében,
Csór, nagyk. Fejér vm. székesfejérvári j.-ban, de mint ktüönlenyomat is megjelent. A nagyobbak
vasúti megálló, posta- címei :J. kegy uraságról. Az országos aui&)iomiá(1910) 1519 magyar lak.
hivatal, ". t. Várpalota. L. még Szászcsór.
ról. Az erdélyi kath. autonómiáról. A vallás- és
Csór- n^»t2:eí.9éfir, a fehérmegyei Csór helységben tanulmányi alapról. Áz egyetemi alapról. Bírábirtokos magyar nemzetség, melynek két ágáról ink képzésérl. Az alapítvány jogi fogalma. Ohvan tudomásunk. Az egyik a XIIl., a másik a structio és cloture. Kisebb dolgozatai a magyar
;

:

;

;

;

—

;

XrV. sz.-ban élt. A nemzetség Fejérmegyénkívül jogász-egylet értekezései között jelentek meg;
Nógrádban is volt birtokos, ahol Gedét birta. A azonkívül szépirodalmi mveket is írt és fordíXIII. sz.-ban élt ágról csak töredékes ismereteink
vannak. A XIV. sz.-i ágnak leghíresebb tagjai:
Péter fia Tamás (1. alább), liptói és körösi fispán, fóajtónálló s ó-budai várnagy testvére

többnyire színdarabokat.
József, természettani ós orvostudomá-

tott angolból,
2. G.

nyi író, szül. NagyszUsön 1789 jan. 9., megh.
Pesten 1858 nov. 23. Somogy vm. forvosa volt,
(1326—1342) csregi vámagy ; János Tamás íla 1832. az Akadémia leveleztagjává választotta.
(1354—1373) fóajtónálló s Gyr és Komárom f- Munkái Diss. inaug. med. de phlebeo rysmate,
Ispánja, kinek csak leányai maradván, nemzet- in specie de haemorrhoidibus (Pest 1817) ,Hygiassége kihalt. V. ö. Karácsonyi, Magyar Nemzet tika vagyis orvosi oktatás, mit kell tenni az egészL, 384-391.
ség fentartására és a betegség gyógyításiira adTamás, Péter íla, Pet csöregi vámagy dig is,mlg orvos érkezik (Pest 1829) Észrevételek
tátyja. 1312. öccsével együtt részt vett Károly ki- az éghajlatnak és más természeti okoknak befolyárály pártján a rozgonyi csatában. 1330. csókaki. sáról az emberre (Pest 1833); A magyarországi
;

Pet

:

C

;

—
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pokolvar, annak természetes okai, óvó- és gyógymódjai (Buda 1837) Észrevételek az álladalmi
egészség rendezésérl Jiazánkban (Pécs 184:8) Somogymegye ismertetése (Pest 1857).
Csorbádzsi, török szó, a csorba származéka,
;

;

levest jelent. A C. eredeti jelentése levesadó, vagyis házigazda, átvitt értelemben háziurat,

mely

vendéglst jelent. A. hódoltságkorabeli nyelvben
csömbördzsi alakban fordul el. A janicsároknál
a C. az, aki a katonaság élelmezésével volt megbízva. A török birodalom keresztény alattvalói közül a jobbmóduakat is így nevezték, ésa bolgárok•nál még mai napig is C.-nak hívják a tehetsebb
gazdákat. Kisázsiában a vendéglsöket, a hán(vendégl) tulajdonosokat tiszteUk meg e névvel.
Csorba-fürd, 1. Csorbái tó.
Csorbái csúcs, 2336 m. magas csúcs a Magas
Tátrában, Liptó vármegyében, a Csorbái tótól
É.-ra, a Mlinicza- völgy hátterében; legelször
Petrik Lajos mászta meg 1892 jál. 20. V. ö. Petrik
Lajos A C. (Turisták Lapja V. évfolyam 1893).
Csorbái tó, a Magas-Tátra déli lejtjének leg:

nagyobb tava, Liptó vármegye

liptóu jvári járásá-

ban. Csorba község határában, ettl 7 km.-nyire
É-ra 1351 m. magasságban fekszik területe 20*4
ha., kerülete 2'6 km., legnagyobb mélysége 20"7
m. Földalatti források és beszivárgások táplálják
;

—

Csórá

Csorbatói fogaskerek vasút: Kiindul a
kassa-oderbergi vasút Csorba állomásának szomszédságából és É.-on a Csorbái tóig terjed 4 km.
hosszban, 1 m. keskeny vágánnyal, legnagyobb
emelkedése 125 m. és az ívek legkisebb sugara
100 m. Megnyílt 1896 júl. 29. beruházási tökéje 380,000 K, a kassa-oderbergi vasút üzemében van.
Csorbázás, az építészetben gyakran elfordul,
hogy egy fal nem egyszerre, hanem szakaszonként épül. Hogy a különböz idben épül fah-észek egymással kötésben legyenek, az elbb épül
falrészt ideiglenesen befejezett végén a fogaskerékhez hasonló csorbázattal készítjük, melybe
az utóbb hozzáépül falazat mintegy belekapaszkodik.
Csorbítási számla, 1. Kárszámla.
Csorbóka (növ.), 1. Sonchus.
Csorda, csoportban járó szarvasmarha magyar neve, különösen abban az esetben, ha a C.
nem egy ember tulajdona, hanem többeké. Pl.
községi C.
Csordás az, aki a C.-t rzi.
Csorda, kisközség Krassó-Szörény vármegye
jámi járásában, (i9io) 676 oláh lakossal u. p. és
;

—

;

Jám.
Csordapásztorok
midn Bethlehemben
Csordát riznek éjjel a mezben » kezdet ismert
egyházi ének amaz epikus tárgyú vallásos dalok
közül való, amelyeket régebben gyakrabban énekeltek a líraiaknál. XVII. sz.-i énekesgyüjtemónyekben, kéziratos kántorkönyvekben maradt
meg, amelyek azt mutatják, hogy országszerte
u.

t.

.

.

—

.

a felette fekv Csorbái völgybl. Lefolyása a Ny-i
oldalon egy kis patak által történik, melynek vize
a Poprád völgyébe szakad s így a Balti tenger vízkörnyékéhez tartozik.Pekvése a legbájosabb egészen szabadon fekszik a Magas-Tátra zömétl D.
felé elre tolt fensíkon, melyet B-on a Szolyiszkó el volt terjedve. A szöveg szépverselés szakok(2314 m.) és a Bástya (2328 m.) csúcsa határol- ban mondja el az evangéliumok nyomán a pásznak partját fenyvesek környezik, a Magas-Tát- toroknak hii'detett «angyali híradást», útjukat az
rára nyíló kilátás a legszebbek egyike. A tó egy újszülött Krisztus jászolához ós hódolatuk bemurégi jégár maradványa,mely az említett két csúcs tatását. Nem csoda, ha a tárgy közössége alapközti völgyet kitöltötte s melynek morénája, a ta- ján belekerült a karácsonyi pásztorjátékokba (1.
énekét alvatD. fell szegélyez magaslatban, máig megma- Misztériumok) s azoknak ma is
radt. A C. páratlan szépségét elször tulajdonosa, kotja.
Csordásdal v. csordástánc (franc. Ranz de
Szent-Iványi József ismerte fel, ki partján nyaralókat építtetett, melyekbl rövid másfél évtized Vaches, ném. Kuhreigen), egyszer dallam, mealatt országos hír klimatikus gyógyhely és turis- lyet a svájci pásztorok a marhák ki- ós behajtátatelep (Csorba-fürd) keletkezett, amely ma a sánál énekeltek, vagy a havasi kürtön fújtak.
Magas-Tátra legszebb s legkedveltebb telepei közé Ez a dallam az id folyamán az egyes kantonoktartozik. Van kitn hotelé, számos nyaralója, ban átalakult. JelleuLZÖ vonása a C.-nak, hogy
posta- és táviróhivatala, postatakarékpénztára. egyes hangjai valamely akkord hangjai közt moFekvésénél fogva számos nagyérdekü kirándulás zognak, ami különösen jó hatást tesz, ha a he(Mlinicza-völgy, Fátyolvízesés, Furkota-völgy, gyek visszhangja is hozzájárul. Kienzl Der KuhBástya, Menguszfalvi völgy. Poprádi és Jegestó, reigen c. operájához (Bécs 1911) ezt a tárgyat
Kriván, Tengerszem-csúcs, Hinckótó, Tátra-csúcs használta fel.
Csordáskutya, a mogyorófa vesszei, A felvidék
stb.) kiinduló pontja. Itt kezddik a Tátrafüredre
vezet Klotild-út, melyet a Magyarországi Kár- egyes helyein a csordás a szép vesszket összepátegyesület 1890. épített. 1896 óta Csorba állo- gyjti, nyalábbá összeköti s karácsony böjtjén a
másról fogaskerek vasút vezet a tóhoz. 1903-ban jobb házakhoz ezzel szokott beköszönteni. A gazdaz állam 3 millió K-n megvette az egész telepet asszony az üdvözlést fogadván, a csordást megés Szent-Iványi C. név alatt modern fürd- és ajándékozza s a vessznyalábból 1— 2-t megtart.
nyaralóteleppé alakította át, melyet a nemzet- Ez a C. nevezetes falusi pedagógiai eszköz. Ezzel
közi hálókocsitársaság bérel. Uj szállodák, tu- fenyegetik v. fenyítik meg a rossz gyermeket. A
ristaházak stb. épültek. Jelenleg építés alatt van szokás sgermán eredetre vall s nálunk a bevána Tátra aljának összes telepeit összeköt villa- dorolt németség terjesztette el.
Csóré, fiatal sajt vagy túró, melyet csak most
mos vasút, mely a C.-tól Barlangligetig fog vecsavartak v. sajtoltak ki, mely tehát még nedves
zetni.
Irodalom. Mihalik József, A Csorbái tó (Liptó-Szt.-Miklós és csurog. C.-nak nevezik a cigányokat is (csoro
1885) u. a., A Csorbái tó (Turisták Lapja, I. évf. 1889, 252 cigányul a. m. szegény). Innen eredhet az erdélyi
—260); Emericzy Géza, A Csorbái tó (Magy. Kárpátegyl.
;

;

f

;

V. évk. 1878,

388—425).

tájszólás C.

:

meztelen, pöre értelemben.

—

Csóré-árpa
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CsótAny

Csóré-áxpa (növ.), a négysoros árpának (1. Árpa) véd vezetje két puskalövés által halálosan taössze a lálva, a csatatéren maradt. Ez volt a magyar
az a fajtája, amelynek szeme nem
sereg utolsó gyzelme az orosz beavatkozás eltt.
tokiásszal.
Csorlu, város Drinápoly török vilajetben a V. ö. 5reí'f. Magj^arország 1848—49, függetl.
Csorlu-Dere bali)artja közelében, 155 lón. Kon- harcának kat. tört. III. köt.
Csornai prépostság, 1. Csorna.
stantinápolytól a drlnápolji vasút mellett, 8000,
Csornoje More, a Fekete-tenger orosz neve.
túlnyomórészt görög lak., szUkkel és gyümöiCsomók, kisk. Nyitra vm. érsekújvári j.-ban,
csösökkel görög püspök székhelye.
(1910) 997 tót és magyar lak., posta u. t. Komját.
Csormolya (növ.), I. Melampyrum.
Csóroníaiva (azeltt Gzundra), kisk. Sopron
Csorna, virágzó nagyk. Sopron vm. csornai
a járási szolga- vm. soproni j.-ban, (1910) 385 német lak. u. p. és
j.-ban, (1910) 7670 m^yar lak.
bírói hivatal, járásbiróság, telekkönyv, adóhi- u. t. Kabold.
Csoroszlya,az ekének egyik fontos alkotórésze,
vatal, csendörrs székhelye. Van 2 takarékpénztára, gazdasági gépgyára, 2 gzmalma, s több melynek feladata a szántásnál az átforgatandó
jelentékenyebb iparvállalata. C. a gyór-sopron- földszeletet merleges irányban a teljes barázdaebenfurti, pozsony -szombathelyi és C.-pápai vas- mélységig átszelni. Rendes alakja a késalak,
utak keresztezésénél fekszik s az utóbbi id- t. i. a C. testejiasonllt egy nagy késhez, melyben nagy lendületet vett: ma a Rábaköz központja nek nyele az eke gerendelyéhez van ersítve
élénk forgalommal, jelentékeny gabona- és marha- a szántóvas eltt. A C-t különféle talajoknál
kereskedéssel és bortermeléssel. Van posta- és különféleképen kell beállítani és pedig a kötött
az egész barázdamélysétáviróhivatala és telefonállomása. Termékeny ha- talajoknál úgy, hogy a
tára 9621 ha. Az itteni Szt. Mihályról nevezett pre- gig szelje át a földet, míg laza talajon nem szükA korong-C
montrei prépostságot az Osli grófi család két tagja séges, hogj^ ily mélyen járjon.
{István és Lrinci 1180 körül alapította. 1226-ban egy a központján átfúrt éles fémkorongból áll,
Endre, Sopronyi Konrád fia, az egyháznak adomá- mely hasonlóan mint a kés-C., az ekegerendelyre
nyozta Rábaköz nev földjét, utóbb számos más bir- van ersítve. Ezt a korong-C-t fleg ott használtokot nyert el, különösen a Kanizsai-család java- ják, hol a földben sok a gyökérmaradvány, gaz,
dalmazta gazdagon. Zsigmond király 1393. Kani- melyek a kés-C-t könnyen eltörhetik.
C. a vénzsai János esztergomi érsek kérelmére a C.-i pré- asszonyok gúnyneve.
rjastságot országos hitel pecséttel btró helynek
Csortos Gyula, a Vígszínház tagja, szül. 1883uyilvám'totta, 11. Lajos pedig 1520. a pallosjogot ban. 1905-ben elvégezte a sziniakadémiát s 1907.
adományozta a C.-i prépostnak. A prépostság- a Máder-féle Népszínház - Vígopera tagja lett,
nak ma díszes rendháza, szép temploma s becses ahonnan csakhamar a Magyar Színházba került.
levéltára van. V. ö. Lakner A., A C.-i leletek A fiatal generáció egyik tehetséges tagja, kivált
<Arch. Ért. 1889); Bella L., Új leletek C.-ról (u. a finomabb komikai szerepkörben.
o. 1895).
Csórom, Angóra kisázsiai török vilajet egyik
18i9 jún. 13. C.-nál közvetlenül az
«rosz beavatkozás eltt a Wyss tábornok vezé- szandzsákja és ennek fvárosa. Környékén nagy
nyelte osztrák dandár és Kmety önálló hadosz- kiterjedés szöUk és gyümölcsösök vannak. A
tálya" között került ütközetre a dolog. Haynau az város 22,0(X) lakosa földmívelésen kívül sznyegoroszok beérkeztéig seregének zömét a Vág mö- szövéssel foglalkozik.
gött helyezte el. A magyar sereget Görgey a
Csórva, népies elnevezése a gyomorhumtnak.
Vág— Rába vonal felé támadólag rendelte elre. Ha ez utóbbi lázzal jár, akkor ezt a nép csorvás
Ezen támadólagos elnyomulás közben kapta láznak nevezi.
Kmety Klapkától a parancsot, hogy hadosztáCsórva, Szegedhez tartozó puszta Csongrád
lyával a C-n szállásoló osztrákokat meglepleg vm.-ben, (1900) 2172 lak. n. p. Szeged, n. t. Kismegtámadja. Kmety a Rábán átkelvén, jún. kundorozsma.
13. Szillsárkánynál egyesitett hadosztályát a táCsorvás, nagyk. Békés vm. orosházi j.-ban,
madás keresztülviteléhez 2 oszlopba osztotta s (1910) 5680 magyar és tót lak. van hitelszövetkeazok egyikét Párádra irányította, hogy az onnan zete, 2 gzmalma, vasúti állomása, poéta- és távegyrészt C. felé közremködjék, másrészt pedig iróhivatala, telefonállomása. Határa 9006 ha. C.
hogy a kapuvári ellenséges csoportot sakkban régi hely, 1217. már falu volt, a törökök idejében
tartsa; a másik oszlopot pedig Kmety maga elpusztult.
vezette egyenes irányban C. felé. Wyss értesülCsoszlu (Ghoshi), kikötváros a japáni Hondo
vén a magyarok elnyomulásáról, az ellenséget sziget K.-i partján a Tonegava torkolatánál, jeC.-nál harckészen várta. A támadás 5 órakor lents halászattal, (1901) 25,000 lak. Kikötjében
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reggel D.-i és K.-i irányból egyszerre következett (Inuboesaki) világító torony.
be, egy huszárosztag pedig a Bsárkány felé
Csszön, Korea (l. o.) neve a benszülöttek
viv utat iparkodott elállani, úgy hogy Wyss nyelvén.
hadát a teljes bekerítés veszélye fenyegette.
Csót, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (1910)
Szerencséjére azonban néhány szakasz császár- 1351 magyar lak., postahivatallal ; iL t. ügod.
dzsidás a honvédhuszárosztagot visszavetvén,
Csotá (Ghota) Nagpor, provincia az indiai brit
összeköttetése É. felé újból szabaddá lett. A ma- Bengál kormáuvzóságban; területe 70,190 km*,
gyarok fölényes gyalogsági ós tüzérség harca (1911) 4,898,693 lak.
következtében Wyss reggel 8 óra tájban elrenCsótány (Periplaneta Bunn.), az egyenesdelte a visszavonalást Bsárkány irányában. szárnyúak (Orthofiera) rendjébe tartozó rovarEnnek végrehajtása közben ö maga, mint a hát- nem. A test tojásdad, lapított a csápok sokiziiek.
;
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sertealakuak, testüknél hosszabbak; a mells kovával elkevert aszfaltlakkal, belül pedig oldszárnyak elég nagyok és meglehets kemények. hatatlan, vízálló ílrnásszal bekenik.
A cementcsöveket leginkább formákba öntik. A
Éjjeli állatok. Tavasszal és nyár elején párosodnak a nstény petéit nem szabadon tojja le, ha- pépes elegy 1 rész cementbl és 1—3 rész homoknem egyszerre többet, tokban. A nagy, fekete C, ból áll. A formát az i. ábrában eltüntetett a bádogaz ú. n. svabhogár (Peripl. v. Blattá orientális cs alkotja, melyet az F-fe\ jelölt nedves vászonL.) 4 tokot tojik, egyenként 8—12 tojással, a ki- nal,ezt pedig a g hüvellyel burkolják; az utóbbira
sebb, szennyes-sárga, ú. n. ruszli, vagy muszka dugják az e feneket, melynek domborura eszter(Blattá vagy Phyllodromia germanica L.) egyet, gált fels szélébe illik a d henger. Az utóbbin van
abban 36 tojást. A tokokat valami félrees zug- a homorúra kivájt h alakzó. Az a csbe öntött ceban, repedésben hagyják el. A svábbogár tokja mentpép fölszinét h alakzónak leszorításával és
sötét, barnás-fekete, olyan, mint egy kis babszem, a körben való forgatásával alakítjuk ki. Midn a ceruszlié sárgás-barna, kissé lapítottan hengerded, ment fagyni kezd, a hengert a b fogók segítségévászon és a ^ burok
belül barázdákkal és lécekkel 2 sorban 36 re- vel a csrl lehúzzuk. Az
keszre osztott, ebben vannak külön-külön a pe- a keményed csövet eléggé megtartják. Újabban
ték. A petékbl kikel parányi fiókák elször olyan cementcsöveket is használnak, melyekben
megvedlenek még a tokokban, azután kibújnak vas-váz van. Ilyenek a Monier, a Wünsch stb. féle
azokból és szerte-szójjel szaladnak. A ruszlik csövek. A cementcsöveket még úgy is csinálják,
2—2 heti idközökben még 6-szor vedlenek, erre hogy a cementhabarcsot mintába öntik és megfeteljesen kifejldöttek a svábbogarak lassabban lelen alakított iTidat nyomnak bele, vagy pedig
fejlödnek, évekig is elheverhetnek a tokok ezek domború mintát használnak, melyre a cementhacsak 6-8zor vedlenek, beszámítva a tokban tör- barcsot rákenik és alakzóval kialakítják,mindkét'
tént elst is. Emberi lakásokban, konyhákban, esetben félcsövet kapunk, melyeket cementpéppel
raktárakban stb. élnek a C.-ok, táplálékuk min- ragasztanak össze. Újabban a beton s más képdenféle állati és növényi anyagok, hulladékok. lékeny anyagból való csöveket a röpít er fölFelemlítend még az amerikai G. (Periplaneta használásával is készítik. A forgó fonna bels6
vagy Blattá americana L.), ez 30—35 mm. felszínére, a foi^ó tárcsára eresztett anyagot a
hosszú C.-óriás; vörösbarna szín. Európában röpít er szétmég kevés van belle, hajókon hurcolják be. A szórja s annak
nálunk lévk fleg kerti melegházakban találha- szemcséit oly
ervel ratók. Nevezik kakkerlaknak is.
gasztja egyCsótár, másképen sabrák (tör. csaprák), a. m.
nyeregtakaró, melyet a nyergen a C.-heveder- máshoz, mintha összedörrel ersítettek meg. A C-t régente általánosan
1. ábra. A cement-csö gyártására való
használták jelenleg már csakis némely hadsereg zsölték volna.
minta hossz&nti metszete.
s ekkor A tárcsát tenegyes lovassági fegyvernemei, továbbá
az ünnepélyes alkalmakkor gelyirányosan eltolva, megfelel hosszúságú csögazdagon díszítve
magyar nemzeti öltözetben, lóháton megjelen vet kapunk. A mvelet oly gyors, hogy lö m.
úrilovasok használják. A keleti népek lovasai még hosszú cs 4; perc alatt elkészíthet.
A facsövek leginkább négyszögletesek ezeket
most is általánosan alkalmazzák, állítólag azért,
mert a lo\at többnemü meghlés ellen oltalmazza keskeny deszkákból róják össze. A gömböly facsöveket kerek fatörzsbl készítik oly módon,
8 a legyek ellen is némileg védi.
Csóványos, a Börzsönyi-hegység legmagasabb hogy a fát kalán- vagy csigafúróval kif úrják.Hogy
pontja (939 méter), Nógrád és Hont vármegyék a facsöveket a gyors tönkrejutástól megóvják, befestik kátránnyal vagy olajos festékkel, célszehatárán.
Cs, üres rúd, mely többnyire hengeralakú, de rbb a kreozottal, kátrány olajjal, klórcinkkel v.
némely esetben hasábalakban is készül. Az ipar- más impregnáló folyadékkal való itatás. A deszban leginkább gzök, gázok és folyadékok vezeté- kákból összerótt csövek réseit szurokkal, cementsére használják ezenkívül mint oszlop, tengely és tel, lenolajragasszal,kóccal v. mohával tömik be.
Mióta a gáz- és vízvezeték terén az ólom^sövek
kapcsoló rudazat is nyer alkalmazást. A cs gyártása leginkább attól az anyagtól függ, melybl ké- kiterjedt alkalmazást találtak, gyártásuk dolgászíteni akarjuk. A merev öntött vas más müvele- ban igen nagy változás állott be. Eégebben az,
tet kivan, mint a nyújtható kovácsvas vagy réz, ólomcsöveket szalagokból készítették olyképen,
és a keményebb vas és réz megint mást, mint a hogy a szalagot összegöngyölték, szélét összeforpuha ólom.
Agyagcsövek gyártását 1. Alagcíö- rasztották, végül pedig tölcséreken áthúzva kivek és Kanyagcsövek.
Az aszfaltcsöveket a sebb keresztmetszetre nyújtották. Jelenleg az
cs hosszúságának megfelel szélesség papiros- ólomesöveket olvadt ólomból, v. megfelel alakra
szalagból gyártják. A papirosszalagot olvadt asz- öntött tuskóból sajtolják. E célból a megömlött
falton húzzák keresztül és a cs bségével egyenl ólmot (1. a 2. ábrát) A acélhengerbe öntik. Az acélkölyü, melyet a víznyovastagságú hengerre csavarják,míg csak a kívánt henger alját elzárja a
dugattyú végére ersítefalvastagság meg nincsen. A falvastagság y^-a mású íf hengerbe ill
henger aljához van ersítve az A
papiros, ^g-a aszfalt. Az aszfalt egyenletes szét- nek. A
terítése és tömörítése céljából a felcsavarás köz- hengerbe iU T tüsök, melynek szára áthatol
dugattyún. Az.
kölyün, mind pedig a
ben egy másik henger nyomja a fölcsavart papi- mind a
odor alsó szélének közepén lev Gi és G^ gyrost.
a cs már elég vastag, a papirost elvágják és a csövet a bélrl lehúzzák, ezután kívül rk a kinyomott ólmot megfelel mértékre sz;
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D

kitik. Ha a sajtó eltüntetett helyzetében a
dugattyú emelkedni kezd, aXkölyüazJ. hengerbe
öntött ólmot a T tüsök és a G, G, gjnirük között
cs alakjában kinyomja. Az hengert köililölel
köpenyt célszer fteni, hogy az ólom mintegy 120® C. meleg legyen, mert e hmérsékletnél siodort íj és t^
kerül a sajtolás legjobban. Az
eróftokok megeresztése után a víznyomású h hengerben mozgó d dugattjuval föl is emelhetjük.
dugatHa most a G^ (x, gyrket levesszük, a
tyút pedig visszanyomjuk, az J. henger újra megtölthet. Ezután a G^ G^_ gjTírket visszatesszük,
az
odort leeresztjük és a t^ U sróftokok megkötése után az elbbi mvelet folytatható. Az
odor és a ií henger közti kapcsot alkotják az i2,
jRj rudak, ez utóbbiak végén hosszanti rovattal
ellátott srófmenet <§, S^

A

B

D

van. Ha a t^ t^ sróftokokat az
karral 90" alatt

F

elfordítjuk,

^m^^ \
^^^ ^^^J

j'

a

í,

í,

sróf-
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A forrasztás nélküli réz- és rézötvénycsövek
gyártása abban áU, hogy elször rövid és vastag
csövet öntenek, még pedig homok vagy vas formába, olajjal vagy mésztejjel bevont és jól kiszárított agyagbéUel használnak vasbelet is. A megöntött csövet a húzópadba fogják és tüsök alkalmazásával a kívánt hosszúságra és bségre njTijtják. Minden dugón a 2., 3. vagy 4. húzás után
az agyag lágjsága vagy keménysége szerint a
csövet ki kell izzítani, nehogy törjön vagy szakadjon. Megkülönböztetnek lágy, középkemény és
kemény csöveket.Az els fajtákat az utolsó hnzás
után még egj'szer izzítják a középkemény csövet
az utolsó izzítás után még egyszer,a keményet pedig még kétszer vagy háromszor húzzák. A vörösrézcsöveket az izzítás után hideg vizben, a sárgarézcsöveket pedig magukra hagyva, a levegn h:

:

tik le.

Igen jók azok a réz- és rézötvénycsövek is, melyeket sajtolással készítenek. E célból vastag körkerek lapot vesznek és ennek közepét kilyukasztják, még pedig kisebb lyukra, mint amin bségö

tokok többé nem kapaszkodhatnak az Si /& sróforsók meneteibe, vagyis a gyártandó cs lesz. Ennek a lemeznek bels
az
odor és
henger szélét hidraulikus sajtó több odorja és kölyüje
szerves kapcsolata meg- segítségével mindjobban kiporemezik és kinyujt-

U

sznik és
odor a leírt
módon fölemelhet. Éppen így készítik az óncsöveket

is.

Az ónos ólomcsövek
értjük azokat az
ólomcsöveket, melyek v.

alatt

belül,

vagy

kívül,

vagy

kívül és beltü ónburokkal vannak eUáts'a. Ré-

gebben ezeket a csöveket

úgy gyártották, hogy az
ólomcsövet olvadt ónon
húzták keresztül és a

csre tapadt ónréteget
hzóvasakon való áthúzással kisimították.

Újabban 200 mm. átméés 400 mm. magas

rj
itjra.

AZ oiomcso-sajto

gleges metsiete.

ónburkolatu ólomhengert
öntenek s ezt a leírt ólomcssajtóban csvé nyújtfüg- ják. V. ö. Karmauch u.
Heeren's Technisches

3.

ábra.

RéxcsTek gyártására való húióras
fQggöI^eg metsiete.

Úgy hogy végül 200—400 mm. hosszú csövet
kapns^. Ezt a csövet húzópadba fogják és a szükséges hosszúságra és bségre nyújtják.
Újabb idben a réz- és rézötvény csöveket hengerlik is. Mivel melegen csakis a tiszta vörösrezet és a rézötvény ek némely faját hengerelhetjük,
ezt a módot csakis nagy átmérj csövek gyártására használják. Weisz Manfréd csepeli gyárát

ják,

Mannesmann-rendszerú cshengerlvel szerelte
Wörterbnch VU. kötete fel.
1884. Hazánkban az ólomesövek gyártásával
A fémcsöveket, különösen a vörösrézbl valóKantzer Kálmán budapesti gyára foglalkozik kat, villamosság següségévd is gyártják, még
A réz, sárgaréz, bronz, tombak és egyéb rézöt- pedig oly képen, hogy a fémfordbe (például rézay csöveket régebben csakis forrasztás seglt- gálicoldatba) a cs hosszúságának megfelel
irével készítették. E célból a es vastagságának vas- vagy acélhengert tesznek és ezt a villamos
•'gf elél

szalag összeill széleit kiélezték és vö-

melegen tüsök fölött összehajlitották.Az érintéleket pogány (kemény forrasszal eUát\'a, a
vet kemencébe teszik, hol a forrasz megömlik
;i hézíígokat kitölti, ezután a csövet tüsökre
izva a forrasz helyét kalapálással megtömörítik.
az eredetinél kisebb keresztmetszet csre van
ükségünk, a megforrasztott csövet a 3. ábra
ódjára a d húzóvason áthúzzuk. A húzóvas és
u C cs között van az a akasztóhoroggal ellátott
-

z

i

tasök.

j

telep negatív sarkával, a befüggesztett katódát
annak pozitív sarkával kapcsolják. A villamos áram a fürdt megbontja ée a
kiejtett fémet a betett hengerre rakja le. Hogy
(rézlap) pedig

a lerakódó fém a hengerre ne tapadhasson,
ennek felszínét grafittal vagy ólommal vonják
be ez a burkolat a hengert az elektrolita kémiai
hatásától is megóvja. Használnak még \iasszal,
;

paraffinnal, stearinnal s más effélével bekent, tükörsimára esztergált és grafittal, bronzporral v.
ólomfüsttel borított belet is. Elmore lecüdsi gj'á-

-
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mozgó achát nyelvekkel vagy görgkkel tömöríti.
A vascsövek közül legnagyobb fontosságúak az
öntöttvashói és a kovácsvashói valók. Az öntöttvascsöveket mai idben leginkább állva öntik, mert

ürt homokkal kitöltik, azután a fels részt körülesavarják és daruval kihúzzák, az alsót pedig
az e ajtó kinyitása után távolítják el. A nagy és
költséges minták helyett centrikusán vezetett dugókat is használnak és a formát rétegenkint a
a fekv csformának belét igen bajos centrikus dugó feljebb-feljebb való állításakor készítik el.
helyzetben megtartani, a magtámasztásra való A kész formát graíltos vízzel befestik, hogy tzrögzít szögek pedig az öntvény egynemségét álló legyen. Ezután következik a 4. ábrán elöbefolyásolták. Baj az is, hogy a fekv csfor- tüntetett szárítás. A csövek belét lyukacsos vasmában könnyebben marad salak, öntvény-tajték, csövekre vagy hosszanti rovásokkal ellátott vaskiszakadt homok, gázbuborék és más efféle, mely rudakra kent agyagból készítik. Ilyen vázakat
az öntvény tisztaságát befolyásolja. Ha állva önt- tüntet el a 6—10. áhra. Ezekre a vázakra
jük a csövet, ezek a tisztátlauságok a vendégfejbe szalmakötelet csavarnak, ennek célja az, hogy
szállnak és így ártalmatlanokká lesznek. A for- kevesebb agyagra legyen szükség, hogy a bél az
mák készítésére masszát vagy kövér homokot összehúzódó öntvény nyomásának engedjen és az
használnak és azokat jól kiszárítják, csak igen agyag a bélváz gázelvezet nyilasait és csatornáit
kis csöveket öntenek szárítatlan formákba. A hü- el ne zárja. A fölcsavart szalmakötél kiálló szálait gyengén leperzselik, azután agyagos vízzel
megnedvesítik, végül pedig agyaggal bekenik és
az agyagbm'kolatot alakzóval kialakítják. Az
agyagburkot a csövek nagysága szerint 5—20
mm. vastagra készítik. A kész belet a szárító kamarában kiszárogatják ha már elég száraz, föl-

ro8 a lerakódó fémet ide-oda

;

t3

cg

6—10. ábra. Öntöttvas-csövek gyártásához való bélvázak.

5.

ál)ra.

A

csöforma szárítása és teljesen összeállítót;

csöforma.

velyes csövet legcélszerbb úgy önteni, hogy a
hüvely a forma alján legyen, mert a hüvely a
tömít anyag beverése miatt sokat szenved.
Amint a 4. ábra láttatja, a hengeres formaszekrény h karja az öntgödör tartóján támaszkodik. Alul van a kályha, melynek gázai a szekrény belsején át áradnak ki és a szekrény oldalához tapadt homokot kiszárogatják. Az 5.
ábra a teljesen összeállított formát láttatja. A
szekrény belsejében van a bél- vagy magváz,
melyet megfelel vastag agyagréteg burkol. A
bélváz tartására való az e ajtó. A bél és a forma
közti kiöntend ürt fekete vonal tünteti el. A
forma elkészítésére megfelel hosszúságú és
alakú mintát, vagy középpontosan vezetett dugót használnak. A minta a hüvelyt alakító alsó
ós a csövet alakító fels részbl áU. Mind a kettt a formaszekrénybe állítják és a kett közti

szinét leegyengetik, a keletkez repedéseket pedig bekenik, azután grafltos vízzel befeketítik és
befeketítés után újból rövid ideig szárogatják.
Az így elkészített belet állítják a formába, gondoskodván a centrikus állásról és rögzítésrl.

V.

ö.

Ledebur

A.,

Handbuch der Eisengiesserei

(1883).

Ha a hideg öntöttvas-csre meleg acélgyr
ket húzunk, ezek a kihléskor annyira rászorulnak a cs felszínére, hogy azzal szinte egy egészet alkotnak s a cs szilárdságát jelentékenyen
fokozzák. Ezek az ú. n. páncélos csövek.
A kovácsvas csöveket fáncolással, szegecseléssel, hegesztéssel, húzással, sajtolással és hengerléssel állítják el. A fáncolt v. hornyolt csöveket vékony lemezbl készítik, olyformán, hogy
a lemezbl vágott szalag hosszanti széleit fáncolják (hornyolják) s az egymásba akasztott fáncokat kalapácsütósekkel összetömörítik. A fáncolt
egyenes csövekbl speciális sajtók segítségével
ráncos könyökcsöveket (füstcsövek) állítanak el.
Ilyen gyára van Brenner Eleknek Gyrben.
A szegecselt csöveket szintén vasszalagokból
állítják el. A szalag két hosszanti szélét egy-
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másra hajtják és szegecsekkel

A

összekötik.

he-

gesztett csövek gyártásánál a szakig szóban foi^ó
részeit villamossággal, vizgázzal, vagy más gáz-

—

Csö

kiegyengetik, végül pedig az

t

rudat levágják.

—

A nagj'obb méret és a használatkor nagj'obb nyomásnak

kitett

kovácscsöveket hengerük, ezeket

hegeszt melegig fölmelegítik és vagy nyo- az ú. n. hengerelt vascsöveket
mással vagy apró kalapácsütésekkel egyesítik. E is vasszalagból
célra az autogén hegeszt eljárást (1. Autogén gyártják, melj'hegesztés) is felhasználják. A vasszalag tompán nek két végét a
érintkez széleit acetilén- v. hidrogén- lánggal 19. ábra módjázal a

megömlesztett kovácsvassal olvasztják össze. ra gyalulógépen
technológiai szempontból forrasztás, kiélezik (k—k),
ezután egyik
végét kissé begöngyölik és

(forraló-esövekt

Ez tehát

^^v^

kell
11. ábra.

-18. ábra.

izzítás

A vont csövek

gyártá-

sához való fogó.

után (1. 20-2L
ábra) tölcséren áthúzzák ennek az áthúzásnak
az a célja, hogy a szalag k—k éle egymásra hajoljon, ezért a tölcsér belsejében megfelel vájatot V alkalmaznak, mely a két élt a 19. ábrában
eltüntetett módon (l) egymásra fekteti. A húzás után
a csövet a hegeszt melegig
fölmelegítik és {22. ábra)
;

Szaladás húzórúddal.

mert a két szélt idegen anyag kapcsolja össze.
Villamos úton gyártja a csöveket Harmattá
János szepesváraljai gyáros, és \lzgáz hegesztje van a m. kir. kincstárnak Zólyombrézón.
A vont V. húzott wascsöyefeeí (gázcs vek megfelel szélesség és hosszúságú vasszalagból készítik, melyet 6—8 m. hosszú lángállóban egyen- hengerjárattal meghengerletesen a hegeszt melegig izzítanak, azután a lik. Ez a cshengerjárat áll
szalagnak a 11 ábra módjára kikovácsolt végét az
állványból, melyet r
q. a 13—13. ábrát) ön- hajtókerék a motorral köt
i

19. ábr*. A hengerelt
csövek gy áitásáboz való
vas-siaUg leélesreés
össsegSngyölYe.

töttvas tölcséren átdug- össze. A fogaskerékpárral
ják és (1. a 14-16. áb- hajtott pp öntöttvas henger nyílásába illik a t
rát) húzópaddal áthúz- vasrúd tartotta (23. ábra) kérges öntés d vaszák. A húzópad az a dugasz. Ha most u irányból az izzó csövet a henállványból áll, mely a c
lánedobokat tartja. A
12—13. ábra. Vont csövek
gyártásihoz való tölcsér hosz- két láncdobot a &-vel
esanti metszete és elölnézete.
jelölt gall lánc köti ösz8ze, a lánc a pad fels részén feszesen áll, alul
pedig lazán függ. A húzópadnak azon a részén,

amely a lángálló

felé áll,

van a g

keret,

melynek

nyílásához dugják a 12— 13. ábrabeli h tölcsért. A
tölcséren átdugott vasszalag végére forrasztott t
rudat (1. 11. ábra), d fogó szájába csíptetik (17—18.
ábra), a fogó két szárát pedigfcsatló segítségével a
gall lánc egyik szemébeakasztják. Ennek megtör-

—

20

A hengerelt vascsövek gyártásához való
hózótölcsér oldal- és elölnézete.

21. ábra.

gerek közé eresztjük, a dugó és a henger közé
került cs egymásra fekv szélei a hengerek
nyomása következtében összehegednek. E

m-

U— 16.

ábra. K vont csövek jártasára való hóaópad
kere^ztmetssete, felOl- és oldalnézete.

tente ntán a mozgó lánc mintegy Oé m. sebességgel a szalagot átvonja a tölcséren s ha ennek bségét jól választottuk, a két szalag össze-

éc6 széle egymáshoz h^ed. Ezután a gyártmányt
újra izzítják és valamivel kisebb tölcséren húzzák
át, e mveletkor a cs kissé nyúlik és az érintkez részek teljesen összehegednek. Ha szükségét érzik, a csövet még 3-szor is hasonló
velet alá vetik, azután az egyenget padra teszik
és fakalapácsOtéeekkel
meleg áll^otában

m-

m^

—-i^82. ábra.

A csöhengerlö

elölnézete.

velet igen gyorsan történik. A hengerek bekapják a csövet és a másik pillanatban már az
s vályúba vetik, miközben a csbl kifrecsegö
salak pnskalövésszerú durranásokat okoz. Hengerléskor a hegesztend rész felül legjen, hogy

—

Cs

függleges nyomás hasson rá. Hengerlés után a
csövet újból visszateszik a lángalióba és ha már
kellképen izzik, megint átjártatják a hengerek
között, akkor azonban nagyobb dugaszt vesznek.
Ha a csövet kazánokban akarják használni (mint
forraló-csöveket), a 2-ik hengerlést még egy 3-ik,
esetleg 4-ik is követi, hogy a hegesztés minden
izében tökéletes legyen. Gázvezetés céljára elég
2-szeri hengerlés. A kihengerelt csö egyenetlenségeit úgy tüntetik el, hogy a vörös melegig lehlt csövet kérges öntvénybl gyártott éles él
gyrkön húzzák át. Ezután mind a vont, mind a
hengerelt csöveket megfelel méretekre levágj ák
i

8

ha szükséges, végeikre

srófmeneteket vágnak,
végül pedig víznyomással (20 atm.) kipróbálják.

V. ö. Die Pabrication
schmiedeisemer Röhren
in Brezova in Ungarn.
Berg- u. Hüttenmánnische Zeitung 1885. 529—533.
oldal. Hazánkban Zólyombrézón van, Ausztriában Wittkowitz-ban.
A Mannesmann-féle csgyártás is a hengerlésen alapszik. Képzeljük el, hogy a vasat nem párhuzamosan egymás fölött fekv, hanem egymást
keresztez hengerek között járatjuk át, amint
ezt a 24. ábra mutatja. A gyorsan forgó a—h
hengerek a c vasat, nemcsak elörehúzzák, hanem
ferde állásuk miatt forgatják is. A hengerek alakja
forgási hiperboloid, hogy a bedugott vasat ne egy
pontban, hanem egy vonalban érintsék a hengerek. Abban az esetben, ha a c vas gyors elrecsúszását megakadályozzuk, a hengerek e /"rovásai a vas fölszinéröl
lekaparják a vas-mole-

23

—
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ábra. A csöhengerek
keresztmetszete.

—

Cscselék

anyagyár után berendezték a
komotau-i gyárat (Csehország), ezután következett a bous-i (Saarbrücken mellett) és a landore-i
(Wales, Anglia). Az ötödiket rézcsövek gyártására
a Heckmann testvérek Duisburgban rendezték be.
Csepelen Weisz Manfrédnak van ilyen gépe.
A sajtolt vascsövek gyártása elvileg egyezik
a sajtolt rézcsövek gyártásával (1. o.).
Cságazásokhoz való alakos vascsöveket, nevezetesen a
"T D ^s egyéb alakú csöveket »
scheidi (Westfalia)

n

vasanyag minsége szerint vagy

öntik, vagy kovácsolják. Az öntöttvasból valókat megfelel minták segítségével beformázzák és azután kiöntik, ».
kovácsvasból valókat pedig lapos vasból kovácsolják ki. A merev fém-, agyag-, aszfalt- és cementcsöveken kívül használnak még hajlékony csöveket is. Ezeket a csöveket, vagy jobban imondva
tömlket speciális gépek segítségével leginkább-

szerves anyagokból, újabb idben fémbl is készítik. Ilyen fémcsgyár van Pozsony mellett Ligetfaluban (1. lömlögyártás).
A gummicsöveket kaucsuklapokból készltik,melyeket hosszú vasdrótra vagy csre hajlítanak. A
felhajlltott lap összeér két széle a kaucsuk ragadós volta miatt összetapad. Miután ezt a csövet
vékony, nedves vászonszalaggal körülcsavarták,
120 130°C hmérséklet vulkanizáló kemencébe
teszik. A mvelet után a kemencébl kivett csrl
a vásznat legöngyölltik és belle a vasbelet kihúzzák. Gyártanak több réteg gummiból ós erre csavart vászonból álló, továbbá drótbetéttel ellátott

—

gummicsöveket

is.

A

guttapercha-csöveket úgy gyártják, mint az
ólomcsöveket. A sajtó odorja által kinyomott csövet 15 m. hosszú, vízzel telt vályún eresztik át és
a vályú végén lev dobra tekerik.
Lövegcsövek
gyártását 1. tJveg.
Irodalom. Cserháti Jen, a Mannesmann-féle csöhengerlés.

—

Magy. mérnök- és építész-egylet közlönye, 1890. 633. old. és
Illés Aladár, A csavart csövek gyártása. Természettudományi Közlöny 254. füzet 530 old.

Edvi

—

rendszeCsöállvány vagy állványcsö egy
resen
mintegy 70 cm. hosszú cs, mely mindkulákat és elre tolják, két végén megfelelen kiképezett csavarzattal
amint ezt a 24. ábra van ellátva. E csavarzatok útján a C. egyik vépontozott része tünteti gével a vízvezetéki tzcsapra csavai'ható, míg
el, ily módon a tömör másik végére a fecskendezéshez használt töml
vas csvé alakul át és vége ersíthet.
a vas rostszálai csavaCsöáteresztö, 1. Átereszt.
rodva helyezkednek el.
Csöb, kisk. Udvarhely vm. székelj keresztúri

A Mannesmann-féle elA Mannesmann-féle járással lehet egészen
zárt csövet is hengecsövek gyártása.

—

u. p. Nagykend,
(1910) 312 magyar lak,
Erdszentgyörgy.
Csöbör (ném. Balje, ol. baia, franc, baille, ang.
relni. A vasnak leírtuk halftub),yiztaTtó, kádicska, alakra nézve csaknem
megmunkálására óriási er kell. A tapasztalat sze- olyan mint egy, a közepén kettéfrészelt hordónak
rint a 25—50 mm. bség csövek kihengerlósére fele része
a C.-ök a hajón a fedélzetmosásnál a
1700—2000 lóer szükséges, ezért nagy lendít szivattyúzott víznek felfogására használtatnak,,
kerékkel felszerelt kisebb gépeket használnak. A az ágyuütegeknél pedig azon célra, hogy bennük
gyorsan forgatott lendít kerékben annyi ert káli-szappanvizet készítsenek, melybe a törlhalmoznak fel, hogy kell pillanatban a kívánt süveget mártják.
Csöbörbelépés, a sántítás egy alakja, midn az
2000 lóert leadhatja. Hogy a lendít kerék a
nagy sebesség (percenkint 100 m. kerületi sebes- állat járás közben hátulsó lábát hirtelen rángásség) miatt szét ne szakadhasson, küllit kovács- szeren emeli föl a földrl. L. Gsánkpók.
vasból, koszorujátpedig acéldrótból készítik, ameCsöbörbl vödörbe, közmondás, a. m. egyik
lyet motollaként csavarnak fel.
bajból a másikba kerülni.
Mannesmannék találmányát, a csavart csövek
Cscselék, a népnek mveltségre nézve leggyártását, már több gyár hasznosítja. A- rem- alacsonyabb osztálya, az a tömeg, amely alacsony
24'.

ábra.

j.-ban,
u.

;

t.

;

:
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Csd

^ndolkozásmódjával legkevesebb érzéket tanúsít Az els osztályba sorozott követelések az egy évnél nem régibb és a törvényes felmondási idre
járó munkabérek, adók és egyéb köztartozások,
Csd, C.-eíjárás {ném.Ko7ikurs, franc, faillite, amennyiben három évnél nem régibbek, és a kisianquerotíe, ol. banco rotto, fallimento, ang. hank- korúak és gondnokoltak vagyonkezelésébl szárruptcy), akkor áll be, amikor az adós összes tar- mazott követelések. A második osztályba tartoztozásait vagyonából kielégíteni már nem tudja. nak minden más követelések, a harmadikba pe•C.-eljárás az a bírói eljárás, meljmek az a célja, dig a kamatok és a visszatér idszakokban telhogy a fizetésképtelenné vált vagy a fizetéseit jesítend fizetések, amelyek a C-nyitást megme^züntetett adós vagyonát hitelezi között kö- elz három évnél régibbek. A C-hitelezk követeléseikarányában felossza. Mai G.-eljárásunkat veteléseiket bejelentés útján érvényesítik és a felaz 1881. XMI. t.-c. szabályozza. A törvény két számolási tái^aláson a tömeggondnok, a közT^zre oszlik, az 1. rész az anyagi intézkedéseket adós és a hitelezk meghallgatásával megállapít-

A törvényesség, a mveltség és illendség Iránt.
A szegénység maga nem jellemzje a C-nek.

tartalmazza, a 2-ik pedig a szoros értelemben
vett C.-eijárást.
C.-biróság. A C.-eljárásra rendszerint az a kir.
törvényszék iUetékes, meljmek területéhez a közadós személyes illetóségónél fogva tartozik. A kereskedelmi C.-eljárásra a budapesti és a pestvidéki
királji törvényszékek területén a budapesti kir.
kereskedelmi és váltó-törvényszék, egyebütt pe-

dig azon királyi törvényszék illetékes, melynek
területén a kereskednek telepe, illetleg a kereskedelmi táreaság székhelye van. A C.-eljárás kiterjed a közadósnak bárhol található ingó és
florvát-Szlavonországok kivételével
a magyar
állam területén lev ingatlan javaira.
C.-nyüás a bíróságnak az a határozata, amelylyel az adós vagyonára a C.-öt elrendeli. G.-jog
azoknak a jogszabályoknak az összessége, ameiyek a hitelezk és az adós jogviszonyait a C-ben
szabályozzák.
C-törvényünk megktüönbözteti a közönséges
C.-öt és a kereskedelmi C-öt. Közönséges C. azon
az alapon nyittatik meg az adós ellen, hogy adósaága cselekv vagyonát meghaladja, vagyis hogy
fizetésképtelenné vált. A
azonnal megnjátandó,
ha maga az adós v. örököse kéri. A hitelez kérelmére a közönséges
csak akkor rendeltetik
el az adós vagyonára, ha a hitelez kellen igazolt, bár le nem járt követelés alapján kéri és
valószínvé teszi, hogy az adós tartozásai a vag>^onát meghaladják. A
megnjitottnak tekintetik azon naptól fogva, melyen az erre vonatkozó
határozat aWróságnálkifüggesztetett.AC.-nytVóí
joghatcUtja kiterjed a közadósnak végrehajtás alá
vonható összes vagj'onára, melyet a csódnyitás
idejekor bír és melyhez a C. tartama alatt jut.
Közadós az, akinek végrehajtás alá vonható
összes vagyonára a C. megnyittatott. A közadós

—

—

C

C

C

a

C.-törv. 3. §. szerint a C.-nyitás joghatályának
kezdetével elveszti kezelési és rendelkezési jogát
a C.-tömeghez tartozó vagyona felett. A kezelési
és rendelkezési jogot helyette a tömeggondnok
gyakorolja. Azonban a közadós a
elrendelése
által önképviseleti jogát el nem veszti és az általa a C. alatt kötött tigyletekbl származó követeléseit saját felperessége alatt érvényesítheti. A
C.-töm§ghez tartozó vagyonból a közadós a Chitelezök belegyezésével tartásban részesíthet.
A közadós letanóztatását elrendelheti a C.-biróság, ha a bíróság meghagyásának makacsai ellen-

C

tatik a bejelentett követelés valódisága és osztályozása. Ha egy bejelentett követelés a tárgyaláson kifogásoltatik, akkor az iránt külön pert kell
folyamatba tenni. A tömegtartozások és tömegköltségek nem esnek bejelentés alá : ezek a C.-

tömeghez tartozó javakból mindenekeltt elégítendók ki. Tömegtartozások: 1. a tömeggondnok
érvényes jogeseletvényeiböl ered követelések
2. olyan szerzdésekbl ered követelések, amelyek teljesítését a tömeg követelte és 3. a tömeg
jogtalan gazd^odásából származó követelések.
Tömegköltségek a C-nyitással, a C.-vagyon megállapításával, biztosításával, fenntartásával, kezelésével, értékesítésével és felosztásával járó

költségek, a tömeget terhel és a C. tartama alatt
lejáró adók és közterhek, a közadósnak esetleges
tartási és gyógyítási költségei.
A külön kidégítésre jc^osított hitelezk egyrészt azok, akik a közadóssal tulajdonostársi v.
más társasági és közösségi viszonyban voltak, és
ennek alapján a közadós vagyonilletségének elkülönítését és igényeiknek az elkülönített vagyonrészbl leend kielégítését követelhetik:

másrészt pedig azok a hitelezk, akik a tömeghez leltározott egyes tárgyakra dologi joggal, nevezetesen zálogjoggal bírnak. A külön tíeíégítésre
jogosított hitelezk követeléseiket a C.-eljárás
mellzésével a fedezetül szolgáló ingó vagy ingatlan dolgokból kielégíthetik és az általános Ctömegbe csak az tartozik, ami kielégíttetésük
után fennmarad.
C. -megtámadás. Egyik legfontosabb intézkedése a C.-törvénynek az, hogy minden olyan jogcselekmény, melynek következtében az egyik hitelez a többiek rovására elnyben részesül, megtámadható, minek következménye az, hogy a sérelmes jogcselekmény a C.-hitelezkkel szemben
hatálytalanná válik és mindaz, ami annak folytán
a C-vagyonból eüdegeníttetett, abba visszatérítend.
megtámadási jog azonban nem érvényesíthet azon jogcselekményekkel szemben, melyek
a C-nyitást megelzleg hat hónapnál régebben
történtek, kivéve, ha közadós örökségrl vagy hagyományról mond le, továbbá a rokonokkal kötött,
a tömegre nézve káros szerzdéseket, a házastárs részére történt ajándékozásokat és ni javak-

A

nak kiadását, amelyek megtámadhatók, ha a C-

megelzleg két éven belül történtek és
természetesen mindazon esetekét kivéve, melyekaz^l.
ben a másik fél tudta, hogy a hitelezk megkároÖ.-hiielezk aránylagos kielégítésre tarthat- sítását célozta a közadós. A megtámadási jogot a
nak igényt az általános C.-tömegböl ezt is azon- tömeggondnok gyakorolja a C- választmány felban az osztályozás szerint, amelybe soroztattak. hatalmazása alapján kereset vagy kifogás útnyitást

;

;

—
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me- a kezelési és rendelkezési jog illet a C.-törvény
korlátain belül. Neki áll kötelességében a tömeg
donát teszik. C-ben beszámításnak is helye cselekv és szenved állapotát kipuhatolni, ö
van, de a tömeg által érvényesített követelés el- vizsgálja meg a tömeg ellen bejelentett követelen olyan tömeg elleni követelés nem számítható léseket és képviseli a tömeget minden perben. A
be, amelyet csak a C. -nyitás után szerzett a hi- tömeggondnok kiadásainak megtérítését és fáradozásainak díjazását követelheti a tömegbl,
telez.
C.-táblázat az a táblás kimutatás, amit a tö- amely díjak mennyisége felett a C.-biróság hameggondnok a C-ben a bejelentési határid tároz.
A G.-választmány-t a hitelezk választják a feleltelte után az általános C. -tömeg ellen bejelentett követelésekrl készíteni köteles, és amelybe számolási határnapon legalább három taggal. A
az egyes bejelentett követeléseket a bejelentés C.-választmány a tömeggonduokot mködésében
számának és benyújtása idejének, a bejelent ne- támogatja és ügykezelését ellenrzi. A C.vének és lakhelyének, a bejelentett követelés választmány tagjai díjazást nem igényelhetnek.
mennyiségének, járulékainak és jogcímének felG.-biztos az a bírósági tag, akit a C.-biróság a
tüntetésével föl kell venni, és amelynek utolsó C.-eljárás vezetésére kirendel.
C-ben sommás eljárásnak akkor van helye, ha
rovatában kitüntetik a felszámolás eredményét.
G.-vagyon alatt a közadósnak a tömeghez lel- az tthiik ki hogy a közadós vagyona elegend ugyan
tározott azt a vagyonát értjük, amely felosztás a költségek fedezésére, de könnyen értékesíthet
ingókból áll és a kétségtelen eljoggal hiró kövealá kerül.
A G. befejezése történhetik: 1. hivatalból, ha a telések valószínleg felemésztik az egész vagyont.
C.-el járás folyamán az tnnék ki, hogy az adós- Eltérések a rendes eljárástól
a) a hirdetmény
nak csak egy személyes hitelezje van, vagy hogy egyszeri közzététele b) csupán felszámolási határa C. -vagyon az eljárási költségek fedezésére sem nap tzetik c) fölszámolás megkezdése eltt az
elegend, a C. azonnal beszüntetend 2. a köz- egyezség megkisérlend d) C-választmányt nem
adós kérelmére, ha a felszámolási határnap meg- választanak e) a tömeg részletes felosztása meltartása után a tömeg hitelezi és az összes C- lzhet f) a tömeggondnok egyedül vezeti az ügyhitelezök a megszüntetésbe beleegyeznek 3. a kezelést és a C.-választmány helyett a hitelezket
C.-vagyon felosztása által; 4. kényszeregyezség hallgatják meg.
által.
Kereskedelmi C. csupán keresked vagy keA G.-vagyon felosztása történik els sorban a reskedelmi társaság ellen nyitható, de már azon
visszakövetelési igényeknek és a tömeg hitele- az alapon, hogy az adós keresked fizetéseit megzinek (tömegtartozások, tömegköltségek) kielé- szüntette, tekintet nélkül arra, hogy tartozásai
gítése által, továbbá a külön kielégítésre jogosí- meghaladják-e cselekv vagyonát vagy nem.
IrocUtlom. Apáthy
A magyar csödjog rendszere, Budatott hitelezk és utolsó sorban a C.-hitelezk kipest. 1887: Grecsák K., A magyar csödjog kézikönyve;
ján. G.-böl visszakövetelhetk olyan dolgok,

lyek

nem a

közadósnak,

hanem másnak a

tulaj-

,

:

;

;

;

;

;

;

;

I.,

elégítése által.

A

kényszeregyezség voltaképen szerzdés, me-

lyet a hitelezk a bukottal kötnek és mellyel befejezik a C.-eljárást a bukott jelenlegi és jövendbeli vagyona feloldatik a bírói zár alól, ezt a bu;

kott visszakapja. A kényszeregyezség továbbá
afelett rendelkezik, hogy mi módon és milyen
mértékben elégíttessenek ki a C.-hitelezk. Feltételei a) az általános felszámolási tárgyalás megtartása b) csakis a végfelosztás megtörténte eltt
történhetik ; c) a hitelezk többsége ketts irányban, t. i. hogy a hitelezk ^/^része hozzájáruljon
s a hozzájáruló hitelezk követelései az összkövetelések ^/g -részét tegyék; d) legalább •iOVo-át

Králik li., A csdtörvény, 3. kiad. Budapest 1904, HerczegU
M., Csödjog, Budapest 1894, 3. kiad.

Csdbíróság,

1. Gsöd.
Csödbiztos, 1. Gsöd.
Csöde, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,
(1910) 216 magyar lak., u. p. Zalalöv, u. t. óri-

szentpéter.

Csdeljárás,

Gsöd.
Astragahis.
és csödtömeggondnok, 1. Gsöd.
Csödhitelezk, l. Gsöd.
Csdjog, 1. Gsöd.
Csdmegtámadás, l. Gsöd.
Csdnyitás, 1. Gsöd.
Csdör v. mén, a lóféle állatok (equida) hímje.
keU megajánlani a követeléseknek. A kényszeregyezség kiterjed azon hitelezkre is, kik azt el Félcsdör, rejtett heréjü vagy komor (krjT)tornem fogadták, vagy akik követeléseiket be sem chid) mén az, melynek egyik vagy mindkét hejelentették és elfogadása és birói jóváhagyása réje nem a herezacskóban foglal helyet, hanem
esetében a közadós szabadul annak megtérítésének a lágyékgyrüben vagy a hasüregben marad
kötelezettsége alól, amit a hitelezk a kényszer- vissza. A herék ugyanis a magzatkorban a hasegj'ezség folytán vesztenek. Szövetkezetek C- üregben fejlödnek és innen ereszkednek le a lágyékcsatornán át a herezacskóba. A rejtett hejében kényszeregyezsógnek nincsen helye.
C.-tömeg. Altalános G.-tömeg a közadósnak a réjü ló munkára kevésbbé használható, mint a
C.-höz leltározott az a vagyona, amelybl a tö- herélt ló, rendszerint nyugtalan természet. A
meghitelezk és a C.-hitelezk kielégítést nyer- rejtett herét operáció útján szokták eltávolítani.
Csödtáblázat, 1. Gsöd.
nek. A külön tömeg pedig az, amelybl csak a
Csdtömeg, csödtömeggondnok, l. Gsöd.
külön kielégítésre jogosított hitelezk nyerhetCsdtörvény, l. Gsöd.
nek kielégítést.
Csdlés a. m. csoportosulás (l. o.).
C.-tömeggondnokot a C.-biróság a helyben lakó
Csdvagy on, 1. Gsöd.
ügyvédek sorából nevez ki, akit a tömeghez tarCsdválasztmány, 1. Gsöd.
tozó vagyon tokintetében a képviseleti, továbbá
:

;

I.

Csdfü (növ.),
Csdgondnok

1.

—
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Csökönyösség, igavonó állatoknak, fleg loCsellenállás, a csövekben mozgó folyadékoknak a csövek falához való súrlódásából, továbbá vaknak, következetes szándékos ellenszegülése a
a csvezetékben lev könyökökhöz való ötdésé- munkával szemben. Minden állat csak okszer
böl keletkez akadály, melyet a folyadék mozga- betanítással szoktatható valamely munkára, melyet azután, föltéve, hogy megfelel bánásmódtására szolgáló ernek le kell gyznie.
ban részesül, ellenkezés nélkül teljesít. Ha azonCsfúró, 1. Fúró.
Csög, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, (1910) ban idközben durván bánnak vele, ha hirtelen
736 oláh és magyar lak., u. p. Érszentkirály, u. t. más viszonyok közé kerül, vagy korábban meg
nem szokott munkába fogják, szintúgy, ha a háSzakácsi.
Csögle, kisk. Veszprém vm. devecseri j.-ban, tas lovat nem gyakorlott lovas lovagolja, vagy a
(1910)

1326 magj-ar

lak., hitel- és fogj'asztási szö-

vetkezet, postahivatal

Csgyártás,

1.

;

u.

t.

Boba,

Cs.

kocsilovat ügyetlen kocsis hajija, akkor esetleg
már igen rövid id alatt engedetlenné válik. Sokkal ritkábbak azok az esetek, midn lovak velük-

gonosz vagy akaratos természetüknél
fogva rendszeres és megfelel betanítás ellenére
makacskodnak és makrancoskodásukkal esetleg
környezetüket veszélyeztetik. Ilyenkor többnyire
csikókorukban megrontott lovakról van szó, menyösen ellenáll. Ily tuskóval sokszor csak akként lyek makraneossága csiklandósságban, kirúgáslehet bírni, ha azt valamely robbantószerrel, pus- ban, az istráng átlépésében stb. szokott njölvánulni. A C. az osztr. polg. tkv. 925. §-án alapuló
kaporral vagy dinamittal szétrobbantják.
Csökevényes szerv vagy csökevény a. m. joggyakorlat szerint szavatossági fhiba 30 napi
csenevész, elsatnyult, durványos szerv (rudimen- vélelmi határidvel. Valamely állat ellenkezése
tum, orgánum rudimentarium), minden oly V. helytelen viselkedése azonban csak akkor miszerv, mely nem mködik vagy legalább nem nsíthet ilyen hibának, ha ellenkezése legfeljebb
alkalmas többé arra az élettani mködésre, meljTe nagy fáradsággal és hosszú id alatt szünteteredetileg hivatva volt. Ilyenek pl. a sötétben él het meg. Ilyen minsítésnek további elfeltétele,
állatok elsatnyult szemei, a repülni nem tudó hogy az ellenkezés azzal a munkával szemben
madarak (pl. struc, kivi, pinguin) szárnyai izmok, nyilatkozik meg, melyre az eladó az áUatot almelyek nem mködnek, pl. az ember fülizínai stb. kalmasnak mondotta, ha az állattól koránál
A C.-ket a fajok természetes keletkezését kutató fogva is az illet munka végzése joggal várható

Cshíd, 1. Híd.
Csök a. m. a fák

sztiletett

tuskója, töve, tökéje. A
csök kifejezést különösebben oly tuskóra alkalmazzák,mely a szétdarabolásnak a rostok kuszáltsága és rendellenes növése következtében csökö-

;

meggyz

érvül használja fel
elmélet fontos és
a fajok idk folyamán való változásának bizonyítására, amennyiben a C.-eknek más magyarázatát adni nem lehet, mint azt, hogy a C.-ek
szervek voltak,
az illet szer^'ek seinél
amelyek az eredeti életmód megváltoztatásával lassankint megszntek mködni s mint
többé nem használt szervek, lassankint elsatnyultak. A csenevész szervek egy részét abortiv
szerveknek is nevezik, még pedig azokat, amelyek a fejldés korai szakán fejldésükben megállapodnak, vagy teljes kifejldésük eltt tönkre-

mköd

és ha beigazolható, hogy a C. nem az adásvétel
óta fejldött ki. A csökönyösség egyébiránt gyakran valamely ^yvelbetegség jele. L. ButacMra.
Cskötések, a csöveknek, csdaraboknak összefügg hálózattá való egyesítésére használt szerkezetek. A csövek anyagához és rendeltetéséhez mérten a C. igen sokfélék lehetnek, általában véve
azonban a kötelem alakja szerint 3 fcsoportba

mennek. V. ö. Mihalkovics, A csenevész szervek
jelentsége az emberre (Természettud. Közlöny,
1898, 30. köt.); Wiedersheim, D. Bau d. Menschen
als Zeugnis für seine Vergangenheit u. Zukunft.
Csökk v. csk. Szeged vidékén a másutt, különösen a Dunántúl ^a52rite, Erdélyben a székelyeknél pedig radina néven ismeretes keresztel-lakoma neve. Míg e két utóbbi kétségtelenül szláv
eredet, addig a «paszita» értelm C. szó eredete és alapjelentése homályos.
Csökm, nagyk. Bihar vm. berettyóújfalui
j.-ban, (1910) 3617 magj-ar lak., postahivatallal
és telefonálloniással. Hajdan híres volt rétjeirl, melyeket Xy. fell a Berettyó,K.felöl a SebesKörös áradásai tápláltak, úgy hogy a halászat,
csigászat, madarászat, nádvágás és jószágtartás
volt a lakosság ffoglalkozása. A folyók szabályo-

zásával majdnem az összes rétek kiszáradtak 8
most a lakosság földmlvelésböl él. C. lakossága

a legeredetibb magyar nép.
Csökocsi, jármú nehéz lövegek szállítására.
Csököly, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,
(1910) 1717 magyar lak.
postahivatal, u. t. Jákó.
;

1.

ábn. Tokoe csAkStés.

sorozzuk ket, jelesül megkülönböztetünk tokos,
hüvelyes és karimás C.-et. A víz- és gázvezetéki
célokra használt szabványos tokos csövek kapcsolását az 1. ábra láttatja. Az ers falu tokba betolt
csvéget kátrányba áztatott kenderfonattalés erre
alkalmazott ólomkiöntéssel tömörítik. A jól tömörített kötések 5—8 légköri nyomást is kibírnak.
Ennél nagyobb nyomás alkalmazásakor a toknak
:

—
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különleges, többnyire hátrafelé böviilö szelvényt
adnak. Vannak korlátolt mozgékonyságú tokos
kötések is. A mozgékonyságot a tok gömbszerü
alakjával, vagy gummiból való fojtókarikák alkalmazásával érik el. A házi csatornázás könny lefolyó csöveit a tok hézagába tömött kátrányos
kenderfonattal s erre alkalmazott kitt, cementhabarcs, olvasztott kén, vagy aszfaltpép tömítéssel is szokták il-

Az

—

Cskötések

maznak. Ilyenkor, ha az egyik csvéget tompán
vágjuk le, a rézkarika mellzhet is. Folyasztott vascsöveknek hüvelyes kapcsolását a 2.
ábra láttatja. 3. ábránk a fóldigáz -vezetékeken alkalmazott csavarmenet nélküli rugalmas
hüvelyes

kötést

ilyen

geihez szorított

kötések nyomást

gummikarikák-

leszteni.

tárja elénk.

A

kötés

rugal-

masságát a bvebben szabott
hüvely kúpos vé-

nem bimak ki. Az nak köszöni.
A karimás kööntött vas csövek
mintájáraalkotott
tokos acélcsövek
kötése amazoké2. ábra. Folyasztott vascsövek
hüvelyes kapcsolása.
hoz hasonló. A tokos csöveket általában véve falba, vagy talajba beépítve alkal-

téseket rendszerint szabadon

mazzák.
A hüvelyes kötést gáz-, gz- és vízvezetéki
iyasztott vascsöveken kisebb, rendszerint 2"

tékeken alkalkarimás kötése.mazzák. Az öntöttvas-csövek karimája a csvel egy testet alkot,
míg a folyasztottvas- ós fémcsövek karimáit ke-

fo-

át-

ill. mindenkoron megközelíthet víz, gáz

futó,

és

gz stb. veze-

mény

5.

ábra. Folyasztott vascsövek

forrasztással v. sajtolással rögzítik a

végekhez.

A

karimák megmunkált

fojtásképen lenolajba

felületei

csközé

áztatott papir, gummi és
(aszbeszt, tauril,

különböz hálló anyagokból

3. ábra.

Rugalmas hüvelyes kötés földigáz-vezetékhez.

mérig, míg a mélyfúrásokhoz néha igen tekintélyes átmérvel is használják. A hüvelyt lágyöntvénybl vagy folyasztott vasból készítik s a
csövek egyesítésére rendszerint csavarmenettel

•4.

ábra.

Szabványos karimás kötés.

látják el. Van egyirányú s jobb és balmenet hüvely. A kötések fojtására ólomfehér- vagy minimnpéppel, néha csak faggyúval átitatott kenderfonatot, nagynyomású

élezett

gz- és forró vízvezetéken a kicsvégek közé fogott rézkarikát alkal-

6.

ábra.

Karimás kötés nagynyomásra.

klingerit stb.) való karikákat szoktak alkalmazni,
magát a karimát a szorító csavarok fölvételére
szabványos öntöttvas-csölyukakkal látják el.
s

A

vek karimás kötését a 4. ábra mutatja be. Folyasztott csöveknek kis nyomásra szerkesztett kötését

7.

ábra. Karimás kötés peremkarikával.

az 5. ábra, nagynyomású kötését a 6. ábra tárja
elénk. Ezeken az úgynevezett merev karimájú
kötéseken a fojtó ós szorítóelem közös. A 7. ábra
olyan karimáskötésre nyújt példát, amelyen a fojtóelemet a csvégre sajtolt peremkarika s a szo-

l
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csre hüvelyezett laza karima kép- lárdan épített, pergamenszerú v. meszes csövekMint a hüvelyes kötések igen elterjedt kü- ben élnek, melyeknek anyagát környezetükbl
lönleges fajtáját, a könnyen bontható hollandi gyjtik össze és brmirigj^eik váladékával rakötést emli^ük meg (8. áb- gasztanak egybe. Kopoltyuik a csövekben való
ra), amely úgy fém, mint fo- élés következtében csak a fejen és a fejhez közel
lyasztott vascsövek kapcsolá- fekv elüls szelvényeken vannak, st sok fajon
sára egyformán alkalmatos. kopoltyuk egyáltalában nincsenek s ez esetben a
Ólom és horgany (cink) csö- f ejszelvénj'eken lév tapintófonalak és eirmsok,
veket forrasztással szoktak melyek egyébként a zsátonány megszerzésére és
egyesíteni. Az ólomcsövek a tapintásra szolgálnak, egyúttal lélekzöszervek
kapcsolására leggyakrabban is. 14 családba osztott 5Ó0-nál több faj ismeretes,
C.-nak
alkalmazott s a í*. ábrán fel- melyek mindnyájan a tengerben élnek.
nevezik a kerekesférgek (Botatoria) egyik csatüntetett kehely forrasztás
lényegében a tokos kötést ládját, ahová a Floscularia, Stephanoceros,
8. ábra.
Hollandi kötés.
utánozza, míg a 10. ábrán Melicerta és Lacinularia nemek tartoznak.
Csölöszt, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
kivehet plomba- vagy ango
forrasztásban a hüvelyes kötés mására ismerünk. (1910) 232 magyar lak. u. p. és u. t. Somorja.
Csömbördzsi, 1. Csorbadzsi.
Rézcsövek, általában fémcsövek kapcsolására a
Csömend, kisk. Somogy vm. marczaUi j.-ban,
tokos és karimás kötést egyformán alkalmazzuk.
u. p. Nikla, u. t. Marczali.
(1910) 431 magj'ar lak.
Csömény, kisk. Szolaok-Doboka vm. nagyilondai j.-ban, (i9io) 269 oláh lak. u. p. és u. t.
Nagyilonda.
Csömödér, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (i9io)
685 magyar lak. vasúti állomás, táviróhivatal,
u. p. Páka.
Csömör, igen
étkezés után fellép heveny
gyomorhurut, melynek tünetei gyomomyomás,
hányásinger, esetleg hányás, ffájás, rossz közérzés s a bajt okozó étel iránt nagy fokú undor
(innen a Mfejezés megcsömör lttem). Különösen
zsíros ételek okozhatnak könnyen C-t. Könnyebb
esetekben magától gyógyul, ha a beteg egy ideig
kiméli gyomrát. Súlyosabb esetekben a gyomrot
ritóelemet a

viseli.

—

;

;

;

;

b
:

ki kell üríteni.

Csömör, nagyk.Pfcst-Pilis-Solt-Ki8kun vm. váczi
alsó j.-ban, (i9io) 2717 magyar, tót és német lak.,
vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. Lakói jó
bort termesztenek.
Zay grófi család innen veszi

A

elnevét.
9. ábra.
Kehelyforrasitás.

Angol

10. ábra.
V. plomba-forrasztás.

Els

esetben a tok- és csvéget kemény forrasz8zal kötjük egymáshoz, a második esetben a ki-

peremezett csvégeket, fojtókarika közbeiktatá-

Csömörl,

kisk. Szilágy

vm.

zilahi

j.-ban,

786 oláh lak. u. p. és u. t. Magyaregregy.
Csöndes, a ferbli (1. o.)kártj'ajáték népies neve.
Csönge, kisk. Vas vm. czelldömölki j.-ban, (i9io)
1145 magyar lak. postahivatal, u. t. Kenyéri.
Csönn-hai, jól megersített kikötje a kínai
Ningpo (1. 0.) városnak, a Tá-kia-kiangtorkolata
közelében, 120,000 lak.
(1910)

;

;

Csöntés,

1. Cs.
Csporzósak (döv.),1. Fészkesek és

Syngenesia.

Csposta. A pneumatikus úton való postaszállítás eszméje régi eredet. Már 1667. Papin az
angol fizikai társulat eltt fejtegetett ilyen tervet a múlt században pedig Londonban pneumatikus ervel hajtott közúti vasút is mködött.
Mindazonáltal csak az utolsó évtizedekben nyert
a pneumatikus úton való küldemény-továbbítás
nagyobb jelentséget,
11. ibn. BéscfSTek kapcsolása.
A C. központjának általános gépészeti berendezését az 1. ábra tünteti föl.
sával, laza karimákkal kapcsoljuk. Ilyen cskötést
1—3 elektromotor v. gázgép által hajtott szia 11. ábra láttat. Fémcsöveken kemény forrasz- vattyú üzemben, 2—4 ugyanaz tartalékban, 5 a
tású inerev karimák alkalmazása is szokásos.
vákuumkazán, 6 a nyomókazán. Utóbbiba a sziCB6lAkö]s.(Tubicola€, Sedentaria. Capitibran- vattyú állandóan levegt nyom be, amíg 5 vachiata, állat), a tengeri soksertéjü gyúrsférgek kuumkazánban állandóan fenntartja a vákuumot.
(Polychaeta) egyik alrendje, melynek fajai szi- Ezekbl a nagyméret 5 és 5 kazánokból ágazik
:

,

lUcai Nagy LexOeono. V.

ML
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Csposta
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a S fnyomócs, illetleg a 7 fszívócs, amelyek az utcai vezetékcsövekkel, 10 és 9, vannak
egybekötve. Közben megfelel szeleprendszerek
vannak 11—11 13 a C. végállomásain lev
szekrényeket, 13 a közbees hivatalok szekrényeit jelzik.
A 2. ábra egy ilyen szekrényrendszert mutat,
amely a régebben használt Fortin-Hermann-rend-

rénybe behelyezhesse a fogókar olforgásával az
illet csapok és szelepek önmködlég jönnek
munkába, az úgynevezett vezérm segélyével. A
vezérm alkalmazásának az a nagy elnye is
van, hogy a nehéz alkatrészek, csfejek stb., a
pincehelyiségekben hagyhatók, a rendszerint magasabb emeleteken elhelyezett kezel-helyiségek
készülékei könny súlyúak maradnak.
A 3. ábra ilyen készülék-csoportot mutat. A Gisszer szerint van szerelve. A kezelés meglehetsen
bonyolódott, azért csak az I. csövön való külde- sot-készüléknél tetszés szerint dolgozhatunk a
nyomó, v. szívó hatással. A 4. ábra részletesebben
mutatja a mködést. NK-ved kötdik, s így
dugattyú alulról kap nyomást, s jB a c—c helyzetbe
lökdik, az összenyomott leveg a készülék fejszekrényébe nyomulhat. Az ajtót kinyitva, a 4
ágú >5 csapot mködésbe hozzuk, s így az jF dugattyú is dolgozni kezd. Az ajtót betéve, az Ss csap
ismét hatást idéz el, s a posta a fcsbe nyomatik
ki s abban tovább halad.
Nagyvárosi hálózatoknál természetesen meglehetsen bonyolódott az
elrendezés A C. azonban
hasznosan alkalmazható
egyes nagy épületekben
1. ábra. A csöposta központjának általános gépészeti
is.
így pl. a budapesti
berendezése.
távirdaközpontban, a
mény-továbbítást írjuk le röviden. Ha nyomással nagy teremben 10 C.-álakarjuk a postát továbbhajtani, bezárjuk az 1 és lomás van, amelyek kö2 csapot, kinyitjuk a 3 és 5 csapot, bezárjuk a zül egy a földszinten felv' szelepet s ezek után már kinyithatjuk az A' adott táviratok felhajtászekrény p' ajtócskáját s beletessztik a postát, sára, egy a kézbesítend
amely rendszerint fémhengerben talál elhelye- táviratoknak a kézbesízést. Ezek után zárjuk a 3 csapot, becsukjuk a tkhöz való szállítására
p' ajtót, megnyitjuk a 2 csapot, majd a v' szele- és nyolc állomás a terem
pet és a fémhenger a leveg nyomásának hatá- egyes szakaszai között
sára az I. csbe sodortatik át. A fémhenger oldalt való szétosztásra szolgál.
A tokok továbbítása
alatt az állomás elfoglal tságát villamos-lámpa
kigyuladása jelezi a meg-

el

:

;

;

B

A

érkezésig.
légnyomás
be- és kikapcsolása a tok

elindulásával és megér- 3. ábra. Gissot-készülék.
kezésével összefüggen
villamos úton önmködlég történik. A C. gépberendezése az épület pincéjében az áramfejleszt
telepbe nyíló külön helyiségben van elhelyezve.
A légnyomás elállítására 2 drb légszivatyú szol-

2.

ábra.

A Fortin-Herrmann rendszer

csöposta

szekrény-állomásai.

brtömltéssel bír, hogy a henger és csfal közt
légmentes maradjon az érintkezés. A posta vevésénél hasonlóan bonyolódott az eljárás, amiért
csak a németek maradtak meg az ehhez hasonló
eljárás mellett, amelyet azonban szintén egysze-

gál, melyek mindegyike 150 m" levegt 1"2 atmoszféra nyomásra komprimál. A szivattyúkat 2
drb 13 lóers villamos motor szíjáttétellel hajtja.
A komprimált leveg Ol— 02 atmoszféra rendes

üzemnyomásra redukálva, 2 drb 5 m* rtartalmú
légtartályon és azokkal összekötött csvezetéken
át a n. emeletre, onnét pedig három csben elosztva, az egyes C. -állomásokhoz jut. Mihelyt a
magasnyomású légtartály megtelt és a nyomás

rbbé tettek.

az 1*2 atmoszférát elérte, vagy ha a nyomás 0'4i
atmoszférára leszáll, a motor önmködlég ki-,
a esapnyitásokat, szelepzárást a vev- és adó- illetleg bekapcsolódik. Az 5. ábra mutatja a Cszekrény oldalán elhelyezett fogantyú segélyé- állomás mszaki részleteit.
A számot tev C.-i hálózatok kiterjedése, csövel az ajtók kinyitásakor önmköden lehet eszközölni, ugyanis, amidn a kezel a postát to- hosszmóterekben
Angliában 151, Ausztriában
vábbítani akarja, a fogókart az ajtónyitáskor 86, Belgiumban 3050, Braziliában 999, Franciar
annyira kell elforgatnia, hogy a postát a szek- országban 357,000, Japánban 2279, Németalföldön

A franciák áttértek a oGissot»-rendszerre, ahol

:

—

Csöpróba

—
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Csre

Németoi^zágbau 253,750 és az északame- szorítanak. Ha a cs falain leveg nem szüremkedik át, a cs jó. Ezt a próbát ritkán használUnióban 821,650.
A C. különösen a nagyvárosok helyi sürgöny- ják, mert költséges és kissé veszedelmes is. Alkalés részben levélforgalmának lebonyolításában tett mazzák a gázcsövek megvizsgálására. A vizi próba
szert jelentségre, st még egy évtizeddel azeltt abból áll. hogy a csövet nyomószivattyuval köúgy látszott, hogy hivatva lesz a nagy városok tik össze és vízzel való megtöltése után bele vizet
egész helyi postaforgalmát közvetíteni, amiért is nyomnak. A cs hibáját az átszrd víz árulja
az északamerikai Unió egyes városaiban a C. el. A vizi próba megejtésére az ü. n. csöpróbáló gécsöveinek átmérjét 30 cm.-ig bvítették. Azóta pet használják. Vizi próba alá vetik a vízvezet,
azonban a postaszállitás technikája terén történt a kazánforraló, s egyéb nagy nyomású csöveket.
23,295,

rikai

tökéletesítések és különösen a gépkocsi térhódítása megakasztották ezt a fejldést, mert a gépkocsi sokkal csekélyebb befektetés mellett aránynagj*
talanul nagyobb szolgáltatásra képes.

A

Csr (iuat), a
vont,

madarak szarunem réteggel bemegnyúlt állkapcsai, melyeknek alakja,

n^ysága és szerkezete rendesen családok, nemek
és fajok szerint rendkívül változatos. A C.-ön
fels és alsó kávát különböztetünk meg a fels
;

káva töve gyakran lágy brrel, ú^n. viaszhártyával (ceroma) van bevonva. A madarak C.-éhez
többé-kevésbbé hasonló megnyúlt állkapcsokat a

5.

ábra.

A budapesti tárirók&Epont

egyik csöposta-állomása.

gerincesek más osztályaiban is C-nek szokás
nevezni így pl. az emlsök egyik rendjét a madárC.-höz hasonló C. után C.-ös emlsöknek nevezik.
C-nek nevezik a legyek (Diptera) és félf ödeles
szárnynak (Rhynchota, Hemiptera) szívószervót
(proboscis, rostrum, haustellum).
Csre (beöntés. Elystier, klysma, clysina).Fl^Skdékoknak a végbélen át a szen'ezetbe juttatáisa.
Hashajt C, meljnek célja székürülést elidézni,
ilyen az egyszer vizes csre (tisztító C), a glicerines, olajos, parafflnos C. Rendesen '/.— IVj 1testhömérsékletü vizet használunk 1 iri.-es vízoszlop nyomásával beönt\-e. A víz kimosó hatását
bébnozgást fokozó hatással is öregbíthetjük, ha
hideg vizet vagj' sóoldatot, szappanoldatot, vagy
hashajtó ásvánj'vizeket vagy teákat használunk.
A glicerin (3—8 cm») bélmozgást okozó izgalmat
csinál. Az olaj oldja és csúszóssá teszi a béltartalmat s a leváló zsírsavak útján izgató (2— 5 dl.)
Orvosságos C. Célja vagy orvosságokat juttatni a szervezetbe, s ilyenkor a bélbl is fölszi;

4.'

ábra.

A

—

Oissot-készUlék részletesebb rajza.

városok helyi sürgöny köz vetítésére (a felvev
hivataloktól a tá\iró központhoz és viszont innen
a kézbesít hivatalokhoz), valamint a sürgs helyi
levelek továbbítása terén azonban a C. ma is a
legalkalmasabb és leggyorsabb eszköz, amelyet
legfeljebb a most még kísérletezés alatt lev vil-

lamos posta múlhat felül, ha rendes használatra
alkalmassá fogják tenni.
Budapesten is tervben van a C. berendezése a
sürgönyök és expressz levelek decentralizált kézbesítésével kapcsolatban.

CsApróba.

A

C.-val megállapí^ák 1.

a

cs

tö-

mörségét, 2. szilárdságát A próba történhetik
nyomott levegvel vagy vízzel. Az elbbivel úgy,
hogy a levegkompresszorral összekötött csövet
víz alá merítik s bele 10 atm. nyomású levegt

11'

-

;

—

Csörege-füz
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vódó szereket kis folyadékmennyiségben oldva oly
keveréket öntünk az elzleg kitisztított bélbe,
mely székre nem ingerel s hosszú ideig bennmaradva, fölszivódik vagy pedig a beteg bélnyálkahártyát akarjnk kezelni, s az orvosság helybeli
hatására helyezünk súlyt. Ilyenkor nagyobb
;

mennyiség

folyadékot többszörösen ki- és beboesátunk, s a beteg részeket mintegy átöblögetjük.
láplál C. A mesterséges táplálás legfontosabb
módja, ha a gyomorba nem szabad táplálékot juttatni. Mesterséges tápláló készítmények (pl. sanatogen) oldatot, v. tojásból, tejbl, cukorból, keményítöpépbl készült keveréket juttatunk a kitiszbélbe, gondoskodva róla, hogy székelési
ingert ne okozzanak. Igen fontosak a folyadékpótló C-k konyhasót, vagy a vér sóinak megfelel keveréket tartalmazó oldatok, melyeknek
felszívódása a szervezet beteges nedvveszteségeit
(pl. vérzések után) van hivatva pótolni.
G- technikája. Leghasználatosabb az irrigátor. Hengeralakú edény, melynek fenekén, v.
oldalának alján kifolyása van innen gummicsövön át jut a folyadék a hajlékony, félig kemény,
csappal elzárható végbélesbe. Az edény emelésével vagy sülyesztésével szabályozzuk a beömlés nyomását és gyorsaságát. Polyadókpótló C.-knél, s némely tápláló C-nél az oldat cseppenkint, órákon át szivárog a végbélbe. Gyermekeknél alkalmazható az egyszer gummilabda a ketított

;

A

;

;

ményhegyü dugattyús fecskendk egészen

idejü-

ket multák. A beöntött folyadék a végbelet s a
vastagbelet tölti meg följebb csak a bélfal mellett szivárgó nyomai jutnak. (L, még Diaklismos,
Végbélkúp.)
;

Csörege-fz (növ., Salix fragilis),
Csörge a. m. töpörtyü, pöre.

1.

Fz.

;

párisi kiállítás alkalmával, hol a

A

456 magyar

lak., vasúti megálló ;
Sátoraljaújhely.
Csörgkígyó (CrotalusL., áiiat), a viperafélék
(Viperinae) családjába, a csörgkígyó-formájúak
(Orotalinae) alcsaládjába tartozó mérges kígyó-

j.-ban,

(1910)

postahivatal, u.

t.

nem, melynek fjelleme a fark végén lév zörg v.
csörg készülék. E csörgkészülék 15— 18 vékony,
szarunem, könnyen összenyomható üres kúpból
áll s ezek az áUat mozgásakor csörg hangot
idéznek el. Feje lapos, a nyak felé feltnen
szélesedik, kis pikkelyekkel fedett. Két hatalmas
méregfoga csöves farka rövid. Fajai csak Ame;

kisebb emlsökkel és madarakkal táplálkoznak. Marásuk nagyon mérges. Ismertebb fajai a
(Grotalus horridus L.), 2 méter
hosszura is megn, rendesen 1—1 "5 m. hosszú a
Mexikói-öböltl É. felé, az ó. sz. 46. fokáig fordul
el a fogságot jól bírja. A díszes
(Grotalus
confluentics Say) 1"7 m. hosszú; az EgyesültÁllamok D.-i részében és Közép-Amerikában honos. A borzasztó
(Grotalus terrificus Laur.)
Dél-Amerikában él. L. még Vipera-félék.
Csörgkígyó-íélék (Grotahnae, áiiat), a] Viperafélék ( Viperidae) családjának egyik alcsaládja.
L. Vipera-félék.
Csörgk (ásv.), az olyan homokkal, márga val
V. agyaggal elegyes barna vasérc (limonit) mészkonkréeió, mely héjas szerkezet s belül üres.
Egyrészt a lazán egymás körül képzdött héjak,
másrészt az esetleg körülzárt homok- s egyéb szemek benne csörögnek, ha a konkréciót megrázzuk. Löszben, agyagban, márgában, homokrétegekben stb. sren találhatók mindenfelé. Egyebek között Buda vidékén is elég gyakori.

rikában élnek
:

;

C

;

C

;

C

Csörglyuk, 1. Ágasvár.
Csörg-réce (Nettion crecca

L., állat), a lúdalakuak (Anseriformes) rendjébe, a récefélék
(Anatidae) csaláájsíha tartozó kacsafaj. A hazánkban elforduló kacsák legkisebbiké, amennyiben
hossza 38 cm., szárnyhossza 18 cm., farkhossza
pedig 7 cm. Hasa fehér fekete-barna foltokkal

csre és lábai feketésszürkék. 16 kormánytoUa
közül a két középs nem igen hosszú. A gácsér
tükre zöld, felül és alul fekete csíkokkal szegély
zett, feje és nyaka vörösbarna és nyakán hátul
keskeny aranyos sáv van. A tojó tkre feketés-'
zöld és ell-hátul fehéren szegélyzett.

Elfordul Európában
télen Észak;

Afrikában, Perzsiában, Indiában ós D.-Kinában. Hazánkban
tavaszi és szi vonulása alkalmával mindenütt közönséges,
ellenben nyáron nagyon ritka.

Csörgsapka. A XVI. sz.
els felébl származik, midn
nemcsak a sapkát, hanem a
ruházat egyéb

csörgkkel

darabjait

is

A

C

díszítették.

nagy aranyér- többnyire tarka szövetbl készült, néha szamárfülekkel v.

elnyerte, legfels kitüntetésben részesült
1901, nyugalomba vonult. A nagybittsei kerület
közélet
ugyanekkor képviselül választotta.
terén szerzett érdemei elismeréséül számos kitüntetést nyert.
Csörg, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi
is

Csörgs Jelmez

ós E.-Ázsiában

Csörgedeztetés, 1. Rétöntözés.
Csörge Gyula, ny. államtitkár, szül. Nagybecskereken 1839 dec. 23. Tanulmányait a Józsefmegyetemen és a nagyváradi jogakadémián végezte. Részt vett az 1866-iki hadjáratban mint
hadnagy, a honvédség felállítása után mint huszármajd fogalmazó lett a közmunkatiszt szolgált
és közlekedésügyi minisztériumban, ahol fokonkint emelkedve, 1885. min. tanácsos lett, 1895.
államtitkári címet és jelleget nyert. Az 1900-iki

met

-

kakastaréjjal díszítve; viselése mellett az udvari bolon-

doknak kopaszra

kellett nyi-

ratkozniok. Emellett megtartották a csörgs ruhát, úgy
hogy e viselet, kivált a C.,
késbb kizárólag az udvari

bolondok ismertetje lett.
Csörgs jelmez.
Csörgs jelmez, a XIII. sz.
vége felé divatba került viseletforma, amelyetnk
és férfiak egyaránt hordtak s a XIV. sz. folyamán
nemcsak hivalkodásul a figyelmet magulo-a vonandó, hanem általánosan s divatját a XV. sz.
fónyüzéstiltó rendeletei sem tudták megszüntetni.
Eleinte öveken hordtak kerek vagy körtealaku
csörgket, késbb vállöveket viseltek telerakva
csörgkkel (1. az ábrát), majd a legkülönfélébb

rf

••
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—

Csrös saru

ruhadarabokra aggatták (cipkre, ujjak szélére). mint a kígyók és gyikok tojásai s nem szülnek
Legtovább az udvari bolondok füles sapkáin ma- eleveneket, hanem tojnak s egy-két tojásukat fészkkben v. a hasukon lév költzacskóban költik
radtak meg, 1. Csörgsapka.
ki. A csúszó-mászókkal még abban is megegyezCsörgtánc, 1. Magyar táncok.
Csöricse (Lamprotornis, áiiat), 1. Seregély- nek, hogy testök hmérséklete nem 38— 39*' C,
mint a többi emlsöké, hanem jóval alacsonyabb,
félék.
25— 28°C. Ezekkel a csúszó-mászó- és madár-béCsörlés, 1. Cserélés.
Csömyeföld, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, lyegekkel szemben az emlsökkel megegyez fonu. p. Felsószemenye, u. t. tosabb szervezeti jellemvonásaik a következk:
(1910) 940 magyar lak,
Brük szrrel, sertével v. tüskével fedett s vanLetenye.
Csöröge v. forgácsfánk, cifrán metélt és csok- nak faggyú- és verejtékmirigyeik.Emlik is vanrosan összehajtott vajas tészta zsírban kisütve. nak, csakhogy emljöknek nincs a szopásra nél;

Csrös állat Ornühorhynchus anatinusShavi.),
v. kloakás emlsök {Monotrematá) rend(

a csrös

jébe tartozó állatfaj. A C. kissé ellapult hengeres
teste,alakját tekintve, a vidrára és hódra, vagy
még inkább a vakondokra emlékeztet, amiért az
ültetvény esek vizivakondoknak is nevezik: hossza
a fark tövéig 38 cm., a szintén kissé eUapult farkkal együtt 50 cm. rövid, tömött szrözet a hátoldalon sötétbarna, alul rozsdássárga. A C. hazája
Ausztrália K.-i része és Tasmánia, hol a folyók
partjába mintegy 7 m. hosszú tekervényes járatot
;

amely az állat nagyságával arányos üregben
végzdik, melyben száraz növényekbl fészket készít a járatnak két nyílása van, egyik a víz felett, a másik a víz alatt. Igen ügyesen úszik s
táplálékát, mely vizi rovarakból, rákokból, férgekbl és lágytestüekbl áU, pofazacskóiba gyjti
s üregében költi el. Rendesen két lágyhéjú tojást
tojik 8 ezeket fészkében költi ki. Húsát, noha kellemetlen halszagú, a benszülöttek megeszik. Európába mindeddig egyetlen C. sem került elevenen.
Csrös cetek (Ziphiinae, áiiat), 1. Cetek.
Csrös csuka (áiiat), 1. Belne.
Csrös darázs (áiiat), 1. Bembex.
Csrös delfin (Plaianista, áiiat), a cetek (Cetaváj,

;

cea) rendjébe, a fogas cetek (Odontoceti) alrenda folyami delfinek (Platanistidae) családjába tartozó delflnuem. Egy él faja ismeretes
a gangesi delfin (H. gangetica Lebeck), 2 m.
hosszú,
Délkelet-Ázsia folyamaiban honos
jébe,

külözhetetlen bimbója, flatalaik tehát nem szophatnak, hanem anyjuk kiöml tejét valószínleg
felnyalják. Három hallócsontocskájuk van s nem
egy, mint a csúszó-mászók- s madaraknak. Nincs
ú. n. négyszögcsontjuk (os quadratum) nyakszirtcsontjuk nem egy (csúszómászók és madarak),
hanem két bütyökkel ízesül az els nyakcsigolyával. A C. kizárólag Ausztráliát lakják. 9 kihalt
és é él fajuk ismeretes, melyeket 3 családba
osztanak 1. Dideilotheridae ; ide csupán kihalt
fajok tartoznak. 2. Hangyászsünfélék (Bchidniide sorolják az ausztráliai hangyászsünt
dae)
(Echidna aculeata Schaw), a gyapjas hangyászt
(Proechidua Briiijnii Pet. et Doria) és a feketetüskés orrmányos hangyászt (Proechidna nigroaculeata Rotschild). 3. Madárcsrüek (Omithorhynchídae) egyetlen él nemmel, a csrös állattal (Ornitliorhynchus anatinus Shaw.).
Csrös hal (áiiat), 1. Csörösszájuák.
Csrös halak ('C7íeZmo,áiiat),a pikkely esszámyú
halak (Squamipennes) családjába tartozó halnem. L. Pikkelyesszárnyú halak.
Csrös saru, divatja Közép-Európában állítólag a XV. sz. végén keletkezett, midn Pulko
lovag, Anjou grófja formátlan lábfejét akarta
vele észrevétlenné tenni. Valószínbb, hogy eredetileg a lengyel urak viseletéhez tartozott, mint
;

:

;

húsát eszik.

Csrös emlsök

v. kloakás emlsök (Monoa színes képmellékletef). A C. a méhlepény nélkixíi (Aplacentalia) emls áUatok egyik
rendjébe tartoznak, mely a többi emls állattól

trematá

;

1.

több fontos szervezeti jelleg tekiutetében elüt
és a csúszómászókkal, meg a madarakkal egyezik meg, úgy hogy méltán tekinthet oly átmeneti csoportnak, mely a csúszómászókat és madarakat (azaz a Sauropsidiákat) az emlsökkel
összekapcsolja. A C-nek a többi emlsökétl
eltér szervezeti jellemvonásai közül a legfon-

tosabbak a következk Állkapcsaik csr módjára
megnyúltak s valódi fogaik nincsenek. Nyakcsigolyáik olyan bordákat viselnek, mint a
krokodilusok nyakcsigolyái; vállövük olyan,
mint a madaraké, elszegjcsontjuk (episternum) pedig mint a csúszómászóké. Hallócsontocskáik közül a kengyelnek megfelel olyan,
minta csúszó-mászóké és madaraké. Húgykiválasztó- és ivarszerveiknek vezetékei a végbélbe nyúlnak, azaz kloakájuk van, mint a
madarak- s csúszó-mászóknak.
burokkal körülzárt, aránylag nagy tojásaik olyanok,
:

Bmemü

CsörCs Bárok.

régi angol neve: cracowes

(krakói)

mutatja.

Századok folyamán többször lettint s ismét divatba került. A XTV. sz.-ban a franciák poulain€s-nek (hajó orra) nevezték. Ell néha 2 lábnyira
is kicsúcsosodott
olykor a hegyén csörggombbal díszítették, vagy drága lánccal ellátva, felkunkorodó formában visszahajtották. A puha
saru alá hasonló alakú deszkalapot erösltottek
;

;

-

Csrösszáj úak

•

;
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brszí jazattal (1. a mellékelt ábrákat). A XV. sz.
végével visszafejldött s a lábfej alakjának megfelel formát öltött, ennek kacsaorrú saru lett a
neve; utóbb ell szélesen lecsapva, nehézkes
csizmaalakuvá vált, amit medveszáj-nak hívtak.
Csrösszájúak (Mormyridae, áiiat), a nyilt
úszóhólyagú halak (Physostomi) alrendjébe tartozó csontos hal-család, melynek fajaira jellemz,
hogy arcorruk csrszerüen megnyúlt. Afrika trópusi részeinek édesvizeiben laknak. Kb. 50 faj
ismeretes, melyek közül 11 a Nílusban él. Legismertebbek a nilusi angolna (Mormyrus oxyrhynchus Geoffr.), 1 m. hosszú farka két oldalán
sajátságos kocsonyás szerve van, melynek segítségével állítólag gyenge elektromos ütéseket is
mérhet a hozzáér állatokra. A régi egyiptomiak

viszony (lásd

Elektronelmélet)

rájuk

3X10*;

eszerint a C.-at az anódtól a katód-feló mozgó
s a katód nyílásain átrepül pozitív gázionok alkotják. Nevezetes dolog, hogy a C.-nak, mint

nagy sebességgel mozgó fényforrásnak színképe
(ami az illet gáz színképének fbb vonalait tartalmazza) a Doppler-féle hatást (1. o.) mutatja,
azaz az egyes vonalak rendes helyzetükbl az
ibolya, ill. vörös felé eltolódva látszanak, aszerint,
amint a megfigyel felé haladnak, ill. attól távolodnak (Stark 1905).

Cssz vagy kerül, a mezk, rétek, legelk és
egyéb gazdasági területek rzésével megbízott,
rendszerint felesketett és gyakran külön jelvény-

;

nyel ellátott egj-én

Cssz,

;

mez-r.

nagyk. Fehér vm. székesfehérvári
nagy tiszteletben tartották, mert azt hitték, hogy j.-ban, (i90o) 1064 magyar lak. postaügynökség,
2. G., kisk. Veszprém vm. most
Osiris szétszórt tagjai közül egyet megettek, ami u. t. Nagyláng.
feleségét, Isist, meggátolta abban, hogy újból Kiscssz (1. c).
Csöszivüek (Leptocardii, Acrania, Gephaloösszeszedje ket. A nilusi ponty (Mormyrus
cyprinoides L.) 1 m. hosszú szintén a Nílusban, chordata, áiiat), a gerinces állatok legalsóbbrendü
továbbá Nyugat-Afrika édesvizeiben él elektro- osztálya. Az idetartozó fajoknak koponyájuk, agymos szerve van, de elektromos ütésekre nem velejük és szivük nincsen vázukat tagolatlan
1.

—

;

;

;

;

gerinchúr (cliorda dorsalís) alkotja szivük helyett
nagyobb vérerek lüktetnek. Mindössze néhány faj
tartozik ide, melyek közül legnevezetesebb a
lándzsahalacska (Branchiostoma [Amphioxus]

képes.

;

Csörötnek, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
(1910) 1039 magyar lak., vasúti megálló, u. p. Szentgotthárd, u.

t.

Rátót.

Csörsz árka, mesterségesen készített árok a
Duna és Tisza közt két C-t ismerünk, az északi
a Tárna folyótól Dormándon át a Tiszáig követhet s Ördög- és Avar-ároknak is nevezik a déli
hosszabb
Gödölltl kezdve Jászf ényszarún át
Pát és Tarnaszentmiklós közt húzódik a Tiszáig.
L. még Ördögárok.
Csörsz mondája. A XVI. sz.-beli Székely Istvánnál találjuk, aki szerint nem onnan kapta nevét a Csörszárok, mert
azon feleséget hozott

lanceolatum Yarell). L. Lándzsahalacska.
Csszkéve, a learatott gabonából a cssznek
rzési díj fejében járó rész.
Csszöv pókok (Tubitelariae, áiiat), 1. Pókok.
Cssztelek, nagyk. Torontál vm. zsombolyai
j.-ban, íi9io) 2741 német és magyar lak. hitelszövetkezet, a magyar kender- és lenipar r. t. fiókja

;

:

:

;

vasúti állomás, posta- és táviróhivatal és telefonállomás.
Cstágító,a tüzcsöves kazánok csöveinek tágítására való szerszám, mellyel a cs végét azon
a helyen, hol a csfallal érintkezik,kissé nagyobb
átmérjre nyujtják,hogy szorosan a falhoz nyomulva, a
V. víz kiszivárgását meggátolja.

magának Csörsz király,
hanem onnan, mert
készíttette az árkot. Az

gz

Cstisztító-készülék, gzkazánok csöveinek
kell tisztogatására való kefék v. réz- és acélkaparók, melyekkel a cs belsejére rakodó korom

egész elnevezés különben
szláv eredet, a. m.
«ördögárok».
Csösugarak (németül
Kanalstrahlen), a ritkított

V. vízk
tisztítók

elhelyezett egy v. több
nyílással ellátott fémle-

mezt, fómszitát használunk (1. az ábrát), a katód
mögött az egyes nyílásokból kiinduló sárgás
vörös nyalábok jelentkeznek, ezek a C. (Gold-

'^

stein 1876).

A

K

az anód,
a katód,
a csösngarak.

A

C. pozitív

elektromos töltést visz-

nek magukkal, ennek
megfelelen mágneses
térben eltérithetk ellenkez irányban, de sokkal
kisebb mértékben, mint a katódsugarak tWien)
sebességük 200—300 km. mp.-enként, az e/m

is, melyekkel a csatornák belsejében
piszkot és iszapot lehet kitisztítani,
Csötörtmérö, 1. Faátlaló.
Csötörtök, 1. Csütörtök.
Csötörtökhely, község, 1. Gsütörtökhely.
Csturbina, 1. Vizikerék.
Csvágó, gépszerelósekhez és víz-, gázvezetékékhez alkalmas készülék, mellyel a csövet a
szerelés helyén is könnyen a kell hosszúságra
vághatjuk. Vágókése egy éles acél korong, mely
a cskerületen forogva mindig mélyebb és mélyebb barázdát vág a cs falába, míg végre egészen keresztül vágja. Tartóját egy állítható sróffal szorítják a cshöz, mely sróf egyszersmind
forgatóul is szolgál.
Csvár, nagyk. Pest-Pilis-Sölt-Kiskunvm.váczi
j.-ban, (i9io) 617 magyar és tót lak. u. p. Ácsa, u. t.
Acsa-Brdkürt. A felette emelked sziklás hegytetn látszanak régi várának omladékai, mely a
XVI. sz.-ban a Ráska családé volt.

lev

gázokon át történ

elektromos kisülésnél fellép elektromos sugarak
egy fajtája. Ha katód
gyanánt a cs közepén

;;-;;

könnyen lekotorható. Vannak oly es-

i

;
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Cslakók.

:

;
:
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Csövesfogrúak

magyar honvédcsapatok közt. A magyar csapatok rövid, de kemény
harc után visszaverték az osztrákokat,-Wardener
Bánffyhimyadig, Urbán Nagyalmásig hátrált.
Ezzel megakadályozták az erdélyi osztrák hadak
szándékolt benyomulását Magyarországba Xagj'Csöveskagyló (Pholas. áiiat), 1. Fúrkagyló.
Csöveskazán, lehet tzcsöves vagy vízesöves, Várad Debreczen felé. V. ö. Breit J., Magyarelbbinek belsején tz megy keresztül, míg a orsz^ 1848/49. függetl. harcának kat. tört. I. k.
Csúcsaszály ,c^MC55^a/*aJás(i>öv.), a fa csúcsának
külsejét víz veszi körül, utóbbinak belsejében víz
van, a tz pedig kívül járja körül. Mindkétfajta ül. az ág- és galycsúcsoknak a vén kor v. betegkazán aránylag kis helyen nagy fíitöfelületet ad, ség okozta elhalása, v. a fiatal fáké, ha a terméA vízcsöves kazánt forrcsöves kazán néven is kenj' fels talajréteg alatt nagyobb vagj'^ csekéismerik, különös elnye, hogy kellen befalazva, lyebb mélységben áthathatatlan szilárd kavics- v.
robbanása nem oly veszélyes, mint a nagyvízterü agj'agréteg van, amelyen a gj'ökerek át nem juthatnak.
kazánoké.
Csúcs ellen menés (vasút). A váltó csúcsával
Csövesszájú halak (Fistularidae, áuat), atskeparás csontos halak (Teleostei, Acaráluypterygii) szemben (csúcstól a gyök felé) való menet az,
egyik családja, meljTe jellemz, hogy az ide tar- mely a legnagyobb veszéllyel jár és a legtöbb
tozó fajoknak hosszúra nyúlt testük van és hogy baleset ily váltóállásnál történik. Az ily módon
koponyájuk elüls csontjai hosszú csövet formál- bejárt váltókon egyébként, amennyiben különlenak, mely nagyon kis nyüású szájban végzdik
ges biztosító szerkezetiéi ellátva nem lennének,
pikkelyeik nagyon kicsinyek vagy egyáltalában csak mérsékelt sebességgel szabad áthaladni. A
nincsenek. Legismertebb a pipaszárhaí (F. tabac- magj'ar vasutakon a biztosító berendezéssel biró
az Atlanti-óceán tró- állomásokon az üy csúcs ellen járt és a fvágánycaria L.), hossza kb. 1
pusi részében honos.
ban fekv váltók az egyenes állásban nemcsak
központilag állíttatnak, hanem amellett még a
Csövesszirmuak (nSv), 1. Tubiflorae.
Csvezet, az a tzoltó, aki a fecskend su- váltóáUítózár (1. 0.) mögé szerelt reteszdobbal
gárcsövét kezelvén, a vízsugár közvetlen iránji- (1. 0.) külön el is reteszeltetnek. A njilt pályán
tását végzi. Mint legveszélyesebb tzoltói teend- lév rakodóhelyek és iparvágányok váltói a csúcs
höz, csakis kiképzett tzoltó v.önkéntestüzoltók- elleni menetek biztosítása végett kulcsra járó zánál foglalkozására nézve ács, cserepes, kémény- rakkal láttatnak el, melyek a csúcssínt a fsínsepr, kmives alkalmazandó, akiben kell er, hez szorítva tartják. Dyenek pl. a Mold- és Götzkitartás és bátorság van. L. Tzoltás.
féle zárak.
Cszsilip, hengeralakú, egyik v. mindkét véCsúcsíog, 1. Fogak.
gén tiltóval ellátott zsilip, melyet rendesen töltéCsúcshnrut, 1. Tüdcsúcshurut.
sekbe szoktak elhelyezni. A henger készülhet
Csúcsiv, l. ív.
vasból, betonból, vasbetonból stb. Számos C.-ünk
Csúcsíves építészet v. csúcsíves (gótikus) stívan az árvédehni töltésekbe beépítve. L. még lus (franc. architecture gothi^ue, ogivale; ném.
Zsilip.
gothischer Stil, Spitzhogenstil), a középkori épíCsremosnó, kisk. Turócz vm.-ben. most Tu- tészet ama legfejlettebb formája, mely a XII. sz.
róczmeggyes (1. o.).
derekán Franciaországban fejldött ki a román
Csn (Gstij), folyó Turkesztán ázsiai orosz f- mvészetbl és onnan mindenüvé elterjedve, álkormányzóságban. Az Isszik-kul közelében, az talában a XVI. sz. els negyedéig érvényben maAlexander-hegyláncban ered, áttör a Kungei- radt. A C. jellemz szerkezeti \'ivmányai a borAla-taun, fölveszi a Kuragatit, átfolyik a Mujun- dás keresztboltozat és a támasztó szerkezet alkun-sivatagon s a Szaumal-kulba torkollik.
kalmazása küls ismertet jele az ívek csúcsos
Csabo, a japán földmérték egysége
331 m*. alkata, a román félkörív helyett. L. Építészet és
Csúcs, szögeknél a szárak metszópontja sok- az egyes népek mvészetét tái^aló cikkeket.
8Z(%eknél a. m. szögpont, azaz két oldal metszCsúcslobogó, 1. Lobogó.
pontja, egyenlöszárú háromszögnél különösen az
Csúcslövedék, a modem kézi lfegyverek löalappal szemben lev szögpont görbevonalaknál vedékalakja. L. Lfegyver és Lövedék.
és felületeknél fontos szingulárCtás (1. o.).
Csúcsmez (azeltt Pojána), kisk. Arad vm.
Csúcs, kisk. Arad vm., most Halmúgycsúcs nagj-halmágj-i j.-ban, (1910) 467 oláh lak., u. p. és
Csövesfogúak (Solenoglypha, áiiat), a kígj'ók
egyik alrendje. Áz ide tartozó mérges kígyók
fels állkapcsában a méregfogakon kívül más fog
nincs a méregfogak csövesek. Ide tartoznak a
vipera- és csörgókígyó-félék (1. o.). L. még Kígyók.

alezredes vezetése alatt álló

:

—

m

;

:

:

=

;

;

:

(1.

0.).

n.

t.

Halmágj'csúcs.

Csúcsa, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi j.-ban,
Csúcsom, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rozsa Királyhitgóhoz közel, a Sebes-Körös gyönvör nyói j.-ban, (1910) 379 magjar lak. u. p. és u. t.
völgyében s a vasút meUett, (1910) 2001 oláh lak.
Rozsnyó.
vasúti állomás, posta- és táviróhivatal, telefonCsucsor, csucsorka (nív.), 1. Burgonya és Soállomás, hitelszövetkezet, nagy gzf úrész. A köz- lanum.
ség végén látható kis várat^ka Boncza Miklós
Csúcsos fej a. m. magas, csúcsos, torz kopovolt orsz. képv. tulajdona. C.-nak a Körös vizén nya. Akrokephalia, oxykephalia, hypsokephalia,
lev malmáról azt tartja a népmonda, hogy Kinizsi gör. összetett szavakkad jelölik.
Pál itt volt molnárlegitay s innen csapott fel MáCsúcsrügy, 1. Rügy.
tyás seregébe. 1848. dec. 19. Csúcsánál ütközet
Csúcssejt V. vezérsejt (növ.). A virágtalan növolt Wardener és Urbán osztrák dandárai és a vényeknél, néhány Lycopodiales-t kivéve, a nöRiczkó ezredes, Dobay ömagy és Baumgarten veked részek tetejét egy sejt, a C. foglalja el.
:

;

—

Csúcs-sín
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amely nagyságával és alakjával is elüt a többi
Csudabala, Gyomához tartozó puszta. Békés
sejttl, ennek folytonos osztódásával olyformán vmegye gyomai j.-ban, (1900) 277 lak., nevét a
történik az illet növényrész növekedése, hogy Ballá folyócskáról és Csuda nev birtokosától
két részre osztódva, egyik megtartja az anyasejt
tulajdonságait, míg a másik, a szeletsejt v. rögtön, V. néhányszori osztódás után elveszti osztódó
képességét.
Csúcs-sín vas lit), a váltó legfontosabb alkotórésze. A C. vagy váltónyelv a járómveknek
egyik vágányról a másik vágányra való elterelését végzi. A C. rendszerint a váltógyöknél elhelyezett csap körül, vízszintes értelemben forogatható. Megkülönböztetünk egy-két és négy
C.- váltókat. Leggyakrabban a két C.- váltók
használtatnak. A C.-ek egymással csuklós kapcsolórudakkal, a váltóállító készülékkel pedig a
vonórúd segélyével vannak összekötve. A C.-ek
régebben közönséges Vignoles-sínekbl, gyalulással állíttattak el, újabban azonban külön «L))
v. harangalakú sínek hengereltetnek, amelyek a
tsínekhez való símulás és megfelel átmenet elérése céljából kellen meggyalultatnak.
Csúcsszáradás, 1. Csúcsaszály.
Csúcsszög. Két szög egymásnak C.-e, ha az
egyiknek szárai a másik szárainak
a közös csúcson túl való meghosz(

^\a/^
^!><\

y'^

szabbításai.

\^

Csúcsszög.

vábbá
^-^'^

Ábránkban a és y, toegymásnak C.-ei. A

és S

egyenl nagyságúak.

így

mert

P-val együtt mindenik
egyenesszöget (két derékszöget)

oi='(,

együttvéve egy

p

alkot.

Csúcsvirág (növ.),magányosan álló virág, amelynek kocsánya vegetatív tengely egyenes folytatása, vagy a fszár (mák, pipacs), v. az águk
csúcsán (Bhodotypus) végül a tkocsány (1. o.)
végén (hóvirág, nárcisz) foglal helyet, ellentétben a hónalji virággal, amelynek kocsánya le-

mint falu, már 1211. említtetik.
Csudafalva (azeltt: Csudanovecz),
kisk.
Krassó-Szörény vm. oraviczai j.-ban, (1910) 648
vette

;

oláh lak.
u. p. Majdan, u. t. Lissava.
CsudafyJíitóZí/, 1848-íki honvéd, olasz altábornagy, szül. 1827. Sopronban, megh. Sant Alessio
melletti villájában, Lucca közelében 1904 okt.
végén. Tulajdonképeni neve wimderbergi Wun;

der

volt.

A magyar

szabadságharc letörése után

az osztrák vós2rtörvényszók életfogytiglani börtönre ítélte. 1858-ban ugyan kegyelmet kapott,
de atyja kitagadta, mire C. Szardiniába ment, s
részt vett az 59-iki lombárd háborúban majd Garibaldi magyar légiójában Szicílián ós Nápolyban
harcolt. 1866-ban újra harcolt az osztrákok ellen
aztán a délolaszországi brigantaggio elnyomásában volt része. 1870 szept. 4. az ö ezrede vonult
be elsnek Rómába. Egy ideig Viktor Emánuel
szárnysegéde is volt, azután nyugalomba vonult.
;

Csudáky Bertalan,

író,

szül.

1870

júl.

24.

Kiszalacskán, Ung vm. Tanult Máramarosszigeten és Budapesten. 1896 óta a gyakorló fgimnáziumban és a m. kir. Ferenc József nevelintézetben s II. ker. fgimnáziumban tanár. Többízben tett nagy tanulmányutakat a kormány
megbízásából, így 1903-ban Krím-félszigeten, a
Volga mellókén, a Kaukázusban és a Kaspitó kör-

nyékén tett etnográfiai utat. Tanuimányútjairól
számos felolvasást tartott és számos cikket irt

különböz

folyóiratokba. Foglalkozik zeneesztéis. Önálló mvei
Verescsagin élete és mvészete (1898)
fehér cár hiroííaíma (bemutatták az Urániában, 1903), olaszul
tikái

tanulmányokkal

:

A

;

megjelent Az orosz Riviéra és a Kaukázus
(bemutatták az Urániában 1904) Karnevál (bemutatója az Urániában 1906) Napkeleti tájak
is

;

;

velek hónaljából ered (télizöld, szulák).
Csúcsvirágzat (növ.), ellentétben a hónalji vi- (Krím és Kaukázus etnográfiája, 1907) Karnerágzattal a ftengely vagy az ág egyenes folyta- vál fensége, a farsangi ünnepek történeti fejltását alkotó virágzata kocsánnyal bír (pl. oj-- dése (1908) Múlt és jelen, kultúrtörténeti rajzok
(1910); Liszt Ferenc és mvészete (1911).
gonafa).
Csudálókö, barlang, 1. Homoródahnás.
Csúd nép alatt tulajdonképen a finnek seit
Csuday Jen, szül. Gyrött 1852 szept. 11.
értik. A Közép-Amurtól egészen a Volgáig és
UraUgaz é. sz. 45—58 és a k. h. 60— 140 foka 1871-ben belépett a csorna-premontrei rendbe a
alatt, rég elhagyott arany- és rézbányákat, apró 1875. fgimnáziumi tanár lett Szombathelyen a
kohókat és temetket találnak, melyeket a nép ugyanabban az évben áldozópappá szentelték.
C.-bányáknak, C. -temetknek stb. nevez. A volta- 1893-bana Nemzeti Múzeumban segédr lett, 1894.
képeni C. nép jórészt már letnt. Eltemette ket egyet, magántanárrá képesítették. 1894-ben a
a kirgizek, törökök és mongolok áradata, kiknek budapesti VI. kerületi állami freáliskola tanásíremlékei a C.-okéi fölött vannak s azokétól rává nevezték ki. 1901-ben a rendbl kilé])ett.
jól megktllönböztethetk. Már a régibb történé- Több földrajzi és történelmi középiskolai tanszek, jelesül Bayer a C. népet a szkíthákkal azo- könyvön kívül írt müvei:
honfoglalás éve
nosította, Lenormant a C. népet a turáni népcso- (1891)
magyarok történelme (1897) ugyanez
port flnn-ugor ágához sorolja. A mai C. nép a német nyelven is (1900)
Történelmi helynevek
balti finnek egyik Ny.-i ága Olonez és Vologda szótára (1901)
magyarok történelme (2 köt.,
kormányzóságok területén, számuk mintegy 1907). Az Uránia magyar tud. egyesület kiadá70,000 fre tehet. A régi, fejlett mveltség ta- sában 46 népszer földrajzi és történelmi eladása jelent meg ugyancsak az Apró könyvlaján önálló kultúrájuk támadt.
;

;

;

;

A

A

;

:

;

A

;

Irodalom. Palldesas, Reise durch verschiedene Provinzen d.
rnssischen Reichs, 1771—1773; Bayer, Oposcula ad históriám,
1770; Eichwald, Reise auf dem Caspischen Meere und in
den Kaakasns, 1838, 2 köt., II. rész; Lenormant, Anfánge
der Kultur, I. köt.

Csuda,

Csoda.
Csuda Miklós, I. Nicolaus de Mirabilibus.
1.

tárvállalatban a magyar és a világtörténetet írta
meg 8 füzetben. A Nagy Képes Világtörténet 0.

munkában megírta a középkor végének (1270—
1500-ig) történetét (1904). Kiadta és szerkesztette

A biblia és a tudomány c. tudományos folyóiratot
'

(1896-97, 24

füzet).
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Csúd nyelvcsalád

ráfekszik az alsó fogak rágó lapjára. A C.-nál
ellenben nem, vagy csak részben érintkezik a
két fogsor rágó lapja és ennek következtében
a fogak olyan szabálytalanul kopnak, hogy az
els sorban formaérzéktinket bántja, pl. C. arc, életkort sem lehet megállapítani.
Cstikaháza, kisk. Zemplén xm.. szinnai j.-ban,
termet irás, kép. Átvitt értelemben erkölcsi éru. p. Méhesfalva, u, t, Szinna.
(1910) 4Ö8 rutén lak.
tékjelzóvé lesz, pl. C. tett, jellem stb. L. Rút.
Csukamájolaj (oleum jecoris aselli), a gaCsúfnév, 1. Gúnynév.
dus morrhua L. nev hal májából nyert (tehát
Csúfolódás, 1. &úny.
Csúfolódó rigó v. gezerigó (áiiat, Mimus poly- hibás magyar nev) olaj. E hal az évnek bizonyos
glottus Boie), az éneklk rendjébe, a bujkáló- szakaszaiban igen nagy mennyiségben jelenik
félék (Timeliidae) családjába tartozó északame- meg a norvég tengerpartokon, továbbá Uj-Foundvalószínleg az
i'ikai madárfaj, mely arról nevezetes, hogy min- landnál és az Északi-tengeren
den hangot utánozni képes. Csre rövidebb, mint önfenntartás és táplálkozás ösztönétl hajtva, nem
a feje, rövid szárnyai lekerekítettek, a 3., -4. és pedig mint ezeltt hitték, párosodás végett. A halaz 5. eveztoUak a leghosszabbak, farka nagyon májakat nagy hordókba rakják s a magától kihosszú, 25 cm. nagy, szárnyhossza 11, farkhossza folyó, igen gyönge melegítéskor kicsepegö olajat
13. Háta szürkésbarna, hasa világosbarna, farka (sárga C, oleum jecoris aseUi flavum) összegyjteher, csre és lábai sötétbarnák. Erdkben lakik. tik gyógycélokra. Ezután ersebben melegítik
Cstifud,kisk. Alsó-Fehér vm. balázsfalvi j.-ban, (gzzel) és kisajtolják a májakat s ez úton egy
világos veresbama, már savanyúbb és ersen halu, p. és u. t. Balázsfalva.
11910) 805 oláh lak,
Csufut-Kaleh, 1. Bakcsiszáráj.
szagú olajat nyernek, ami a visszamaradt májakCsugujev, járási székhely Kharkov orosz kor- ból még kifzött sötétbarna zsírral együtt (ol. jemányzóságban a Donec fels folyásánál, (1900) coris aselli f'uscum) ipari célokra szolgál. A C.
13,221 lak., gyümölcstermeléssel és kereskede- halványsárga, enyhe haUz és szagú, teljesen átlemmel. Nyáron a kharkovi katonai csapatok látszó olaj, fs. 092 093, kevés szabad olajsavat,
táborozóhelye.
jód- és brómnj'omokat tartalmaz, de ez utóbbiakCsuha, hosszú felölt, a köznép és a barátok vi- nak semmi szerepe sincs gyógyhatásában, amit
selete. L. Csuklya.
kizárólag annak köszönhet, hogy mint a legCsuhé a. m. ághegyháló, 1. Halászat.
könnyebben emészthet, leggyorsabban felszívódó
Csuhu V. csuhit (növ.), a kákának balatonmel- zsírok egyike, elgyöngült egyének táplálására,
léki neve csuhit a Tájszótár szerint annyi mint ersítésére igen alkalmas. KtUönösen a fejldés

Csúd nyelvcsalád, így nevezték némelyek az
ugor nyelvcsaládot (1. o.).
Csúd-tó (Csudszkoje Ozero), 1. Peipusz.
Csúf, csúnya (észt.), ami esztétikai ízlésünket,
;

;

;

;

—

;

szittyó.

Csuj, folyó,

1,

Csu.

Cstijafalva, kisk. Bihar
(1910)

373 oláh

lak.

;

u. p.

vm. szalárdi j.-ban,
Hagymádfalva, u. t.

Szentjobb.

Csuka, a nyilthólyagü halak (Physostomi) alrendjébe tartozó halnem, összenyomott testtel,

korában gyermekeknek rendelik, mert könnyen
elég tápanyag lévén, fehérjemegtakarítás érhet
el vele. Legjobb közvetlen leves eltt bevenni egy
gyermek- v. nagy evkanállal 1 2-8zer naponta.
Eleinte undort kelt, de csakhamar hozzászoknak.

—

Csukaorrú alligátor

(áiiat), 1.

Alligátor.

Csukárd, kisk. Pozsony vm. szempczi j.-ban,
széles, lapított, kácsacsrszer fejjel, széles száj- (1910) 344 tót lak. u. p. és u. t. Bazin.
jal, elóreálló alsó állkapoccsal
állkapcsa sokCsukárpaka, kisk. Pozsony vm. somorjai j -ban,
fogú, hátúszója hátrahúzódott, hasúszója a has (1910) 178 magyar lak. u. p. Bácsfa, u. t. Nagylég.
közepén fekszik. Fajai (szám szermt 7) édesvíziek,
Csukás vagy Bodzái hegycsoport, a Kárpátok
melyek közül a közönséges G. (Esox lucius L.) a erdélyi keleti határláncolatának legdélibb (Hunmi vizeinkben is tenyészik keskeny teste fölül falvy szerint a Déli-Kárpátok legkeletibb) tagja,
;

;

.

;

;

zöldesbama, oldalt szürke, alul fehér mell- és
hasúszói pirosak. Veszedehnes rabló, nemcsak az
apró halakat, békákat, maílarakat, hanem saját
faját is elnyeli. Márciustól májusig ivik és petéit
növényekben gazdag helyekre rakja le. Húsát a
régi rómaiak nem sokra becsülték, ma azonban
igen ízletesnek találják ára a pontyéval egyenl.
Európa összes, továbbá Ázsia és Araerika hasonló
felrvés édesvizeiben mindenütt honos.
Csukabálna (Balaenoptera Davidsoni Scammon, áuat), a cetek (Cetacea) rendjébe, a halcsontos cetek (Mystacoceti) ah-endjébe, a bálnafélék
(Balaenidae) realádjába tartozó bálnafaj. Hossza
kb. 10 m. az É.-i sark körüli tengerekben honos.
Csukafej, arab lovaknál fordul el, s abban
áll, hogy a különben egyenes fej az orrhát közepén kissé behajlik. Legszebb fejalakulásnak tart-

Brassó vármegye DK.-i részében és Romániában
emelkedik. E jelentékeny hegycsoport a Tömösi
szorostól kiindulva, felfelé domborodó félkörben
a román határ mentében elször DK., majd ÉK.
felé húzódik s Háromszék vmegyében a Bodzái
szorosnál ér véget. A hegység a Tömösi szorostól
K-re hirtelen emelkedik s az 1840 m. magas
Nagy-Khavasnál (1. o.) messzire É, felé nyúlik
ki, egészen Bácsfalu és Hosszufaluig, A NagyKhavason túl a gerinc alább ereszkedik, majd
a Paltinban 1904 m.-ig emelkedik s az Ó-Sánczi
szoroson túl ÉK.-re fordul va,a Gsukásh&n (1958 m.)
éri el legmagasabb csúcsát a szikla csoportjainál
fogva messzirl imponáló C. közelrl sokat veszít
szépségébl, konglomerát szikláit az idjárás ersen lekoptatta. A C, gerincíve, mely idáig a vízválasztót képezte, ezentúl hirtelen aláereszkedik
ják.
a Bodzái szoros felé, mely a C. hegycsoportját a
Csukafogazat, a lovak metsz fogainak sza- Bereczki hegységtl (1. 0.) választja el. A C.-hoz
bálytalan állí'isa. Szabályosan alakult fogazat- É. felé a Teszla(1430 m.) és Dongóhavas (1508 m.)
nál a fels metszfog rágólapja rágás közben csúcsai csatlakoznak ; más magasabb mellékágak
;

;

;

;

:
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a Zajzon, Tatrang, Döjtöne és Garcsin völgyei közt

—

CsuklóizUletek

jeges tenger és a Bering-szoros partja.

Számuk

húzódnak É. felé a Hétfaluig és a Barczaságig. Patrando 1897. adatai szerint mmtegy 13,000
A C. legmagasabb gerincei sziklásak, szaggatot- fre rúg. A C. általában középtermetüek, hajuk
tak, a többi részét többnyire erdk borítják. Geo- fekete, hosszú, merev fürt, orruk finom szabású,
iógiailag a C.-ban túlnyomó a krétaképzdmény- szemük vízszintes és nem kicsiny, hosszú szemhez tartozó homokk a Teszlát juramész, a Csu- pillákkal, arccsontjuk elreálló, brük világos,
kást és Dongót eocén- konglomerátok alkotják
barna. Ruházatuk rénszarvas vagy borjúfóka
helyenként mésztufa, liaszhomokk, hippurit- bre, ess idben vagy havazáskor belekbl vagy
mész lép fel, a Garcsin-völgyének K.-i oldalán gyapotból készült kabátot vesznek fel. Lábukra
található palás homokkben mármarosi gyémán- borjúfóka-, rozmár- vagy medvebrbl készült
tok fordulnak el. A hegység fgerincén ered talppal ellátott harisnyát húznak. Élelmök hal,
^vizek (1. fenn) mély völgyekben sietnek a Fekete- hús és fzelék. Rozmáragyarakkal kereskednek,
ügy felé. A hegység belsejében község nincs s melyekért az amerikaiak dohányt, pálinkát, lemberi lakás (vám stb.) is csak kevés van. Fge- port, ólmot, fegyvert stb. cserélnek be.Társadalmi
rincén az ó-sánczi hágón országút megy át. A C. rendnek nyoma nincs; nem ismernek fnököket.
Zajzonból 7, Ó-Sánczról 5V2> ^ Nagy-Khavas Pogányok ós magasabb lényekrl nincs sejtelTömös állomás fell 4 óra alatt mászható meg.
mük. A C. fejletlen nyelve még a szomszédságukIrodalom. J. W. Filtsch
Die Stadt Kronstadt und derén ban lakó korjákok- és kamcsadalokéval is csak
ümgebung, Bécs 1886; E. A. Bieltz, Siebenbürgen, Bécs
Orbán Balázs, A Székelyföld leírása, VI. köt. 1873. átlagosan egyezik, pl. számneveik és számolásuk
1885
;

:

;

20-as (vigesimalis) rendszerében.V. ö.Krause, Be-

181—184.

Csukás, kisk. Krassó-Szörény vm. temesi j.-ban, völkerungsverhaltnisse d. Tschuktschenhalbinsel
<i9io) 941 német lak.
u. p. ós u. 1 Gavosdia.
(Deutsche geogr.Blatter, Bremen 1883); Radlo/f,
Csukássi József, a Budapesti Hírlap egyik ala- Über die Sprache der Tsch. (a szt.-pétervári akapítója, kiadótulajdonosa és szerkesztje, szül. Gy- démia Mémoires-jaiban, 1860)
Nordquist, Die
rött 1841., megh. Bpesten 1891 máj. 27. A gimná- wissenseh. Brgebnisse der Vegar-Expedition (Leipziumot Gyrben ós Sopronban végezte, jogot zig 1883) Bogaras, The Ch. Jesup Exped. (New
Bécsben és Pesten hallgatott. A 60-as évek elején York 1905).
az írói pályára lépett és a napi sajtó számára
Csu-kiang (gyöngyfolyó), folyó Kuang-tung
dolgozott. Költeményeket, elbeszéléseket írt és kinai tartományban. A Hszi-kiang egyik ágának,
fordított (Burns, Hugó Viktor, Mirza-Shaffy s a Pei- és Tung-kiang egyesülésébl származik és
többek után) lapokba és albumokba. 1865-ben át- a kantoni öbölbe szakad. Kinai neve a Kanton
vette a Gyri Közlöny szerkesztését, de 1867. folyónak (1. o.).
ismét a fvárosba költözött. Eövidebb-hosszabb
Csukics, kisk, Krassó-Szörény vmegyében,
idn át szerkesztette a Divat c. lap szépirodalmi most Tyukó (1. o.).
részét, a Pesti Hetilapot, az Ország- Világot, a
Csukíás (SÍ7igultus), légzési zörej, mely úgy
Pesti Hírlapot (1878 dee. 25.— 1881 máj. 25.), f- jön létre, hogy a rekeszizom görcsösen összehúmunkatársa volt a Magyarország és Nagyvilág- zódik, mialatt a hangrés szíikltve van a leveg
nak 1869 és 1870) részt vett a Borsszem Jankó a rekeszizom görcsös összehúzódása miatt a tüalapításában, késbb a Budapesti Hírlapéban, dkbe szivatik s okozza a hangrésben a C-t
melynek 1881-tl haláláig egyik tulajdonos ki- kísér zörejt. Legtöbbször a gyomor és belek izadója és szerkesztje volt. ÖnáUóan megjelent gatásából reflex útján támad, nevezetesen a bolygó
munkái majd mind fordítások, legjelesebbek vagy a nyelvgaratideg érz végeinek izgatására,
Tennyson-fordításai, úgymint Enid, királyidyll nem ritkán azonban középponti eredésü s ilyen(1876) és Költi heszélyek (1881). A Kisfaludy- kor igen makacs szokott lenni.
társaság kiadásában jelent meg Middlemarch,
Csuklász, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, (i9io)
tanulmány a vidéki életbl, Blliot után angolból 197 tót lak. u. p. Bán, u. t. Alsóozor.
Csukló, a kézt v. kéztizületek együttes neve,
{4 kötet, 1874) az Olcsó könyvtárban Schaffer
;

;

;

;

;

:

:

;

:

:

Magdaletia, beszély Prescott H. E. után angolból
<1877); Az ördög-mocsár, Sand György után
(1877); Trecoeur Júlia, Feuillet Octave után
(1878). Fordított még Gaskellné, Portmartin,

Wilkie Collins, Sealsfleld, Méry, Kock Paul ismert müveibl. Eredetiek: Bismarck, élet- és
jellemrajz,

klérus

1876

(Tört.

adomákban

Aranka (megh.

1906.),

A

Könyvtár);
magyar
Neje Zmeskál

(1879).

Gyr

—

volt polgármesteré-

nek leánya, kivel 1866 tavaszán kelt egybe, szintén
írt és fordított

elbeszéléseket a napilapokba

;

ön-

1.

Kéztöizület.

C8vikló(facette),akönyvnyomtatáshozhas7M&[t
galván- és tömlemezek talpát képez töltelék,
mely ólomból és vasból öntetik oly magasságra,
hogy a lemez vastagságával együtt a. rendes bet
magasságát képezze, mig kampós szélei csak
annyival magasabbak, hogy a lemez széleit éppen
lefoghassák, és így vasrámába szorítva a lemezzel, a lemezt rögzíti, hogy az a sajtóban ide-oda
ne mozoghasson.
C. (vasúti), 1. Híd.
Csuklógyakorlatok. A katonaságnál C.-nak
nevezik a tornászok szabadgyakorlatait. Felosztatnak 8 csoportra fej-, láb-, kar-, törzsgyakor-

—

állóan is jelentekmegregényfordításaiCherbuliez,
Zola, Sand George és Turgenyev után.
CsTikcsok (V. csaucsu), ÉK.-i Szibériában lakó latokra, fekv támaszban végezhet C, összetett
arktikus népfaj. Életmódjuk szerint megkülön- C, fegyverforgató- és végül futó-gyakorlatokra.
Csuklóizületek általában (ginglymus) az izüböztetünk nomád- és letelepedett C.-at. Elbbiek
a Bering-szoros, Indigirka folyó és Pensina-öböl leti felszínen egymásba illeszked hengeralaku
között barangolnak. Az utóbbiaknak, kiket na- izületek a mozgás bennök csak egy tengely kömollónak is neveznek, állandó lakhelye az Északi rül lehetséges. L. Izületek.
:

;

-

,:
;

.

—
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Csuklópánt

Csuklópánt {charniére), pánt. azaz ajtó- és ablakvasalás, mely két egymásba ill hüvelyes lapból és a két hüvelyt összeköt csapból áll. C.-gép
gyártására való munkagép.
a i)ántok
gépbe szalagvasat és drótot eresztenek be, melyet a gép elmésen szerkesztett alkotó részei csakhamar csuklópánttá alakítanak át. Evrard J. B.
és Boyer J. P. az 1867-iki párisi kiállításon
mutatták be az els C.-gépet.
Csuklós körz, kétágú körz, melynél a két ág
vagy szár csuklóval kapcsolvák, szemben a rudas

önmköd

A

körzvel.

Csuklya (a régieknél kuhlya is), a csuhának,
Bzürnek a fejre húzható, háromszögletes gallérja
(Caputium, Kaputze) különösen szerzeteseké azután a szerzetesek köpenyege is (egj'ébként csuha)
s innen a közmondás Mész, bors, C, sok rosszat
elfödöz.
Így hittak némelyek találóan az ügynevezett staniclit (Düte). C.. a székelyeknek és erdélyi oláhoknak egy 60—70 cm. széles és 10— 1-20
;

:

:

—

Csun-kíng

udvarhelyi. 1627. nagyenyedi lelkész és esperes, 1635. I. Rákóczi György fejedelem udvíiri
papja s egjTíttal gyulafehérvári lelkész lett;
mint Uyenf, 1650. egyhangulítö püspökké választották. Püspöki mködése arról emlékezetes, hogy
az
kezelése alatt enyészett el az egj^házkerület
vagyona, mely eldje idejében 74,000 tallérra
gyarapodott. Midn n. Rákóczi György uralmának vége felé Erdélyt hadviselés zaja tölte

bujdosása közben Magyarországba került,
is tért többé vissza. Munkája Halotti beszéd gr. Bethlen Péter felett (a Temetési
pompa c. kiadványban, Várad 16461
be,

ahonnan nem

:

Csulalongkom, Sziám

királya, szül. 1853
23. Bangkokban.
1868-ban követte atyját a trónon. Hogy modem
intézményekkel megismerkedjék, ellátogatott Indiába. Visszatérése után eltörölte a rabszolgaságot
és a hárem-intézményt is korlátozta. Az európai
szept.

20.,

megh. 1910

okt.

hatalmakkal barátságos \iszony t folytatott, csak
m. h. fehér halinaposztóból készült uti felszerelése, Franciaország részérl fenyegette néhányszor
mely alsó végén össze van varrva. Szép idben háború, így 1893. (1. Sziám). Í897-ben beutazta
szíjára akasztva iszáknak, esben fejre akasztva Európát és Budapesten is idzött pár napig.
éses ellen fordítva védóköpenyegnek használják. Ennek az utazásnak különösen Bangkok fvárosa
Csuklyásféreg (Cucullaims), 1. Strongylida. vette hasznát, melyet azóta szépítgetett. V. ö.
Csuklyásizom, 1. Hátizmok.
Young, The Kingdom of the yellow robe (London
Cstikiyásmajmok (Cébus, áiut), a femlsök 1900); Hesse-Wartegg, Das Reich des weissen
(Primatesj rendjébe, a

majmok (Anthropoidea)

Elefántén (Leipzig 1899).
karcsú terCsuli és csri, a, házi veréb (1. o.) népies neve.
met, gömbölj' fej, rövid arcorrú majmok:
Csuma (növ.), a szóllfürt, általában a gyümölszemük kicsi mells végtagjuk aránylag rö\id csök csutkája ; rokonszava a csima, azaz a kágereznájuk tömött és rö^idszr. 19 fajuk isme- posztafej torzsája C. Somogyban a kukorica-es
retes, melyek jobbára Braziliában élnek, csak boritéka.
C. az oroszban és oláhban a. m. pestis,
néhány fajuk található meg Közép-Amerikában az oláh után így nevezték sokáig a székelyek is.
is. Társasán, nagyobb csapatokban élnek. A fogL. Csorna.
ságot jól trik, ezért úgj^szólván minden állatseCsumak (orosz), kisoroszországi ökrös fuvaros,
reghitben és állatkertben láthatók. Közönsége- különösen az ukrainai és podolini fuvarosok elnesebb fajok 1. Igazi csuklyásmajom (Cebus capii- vezése, kik nagy társaságba egjesülve (artelek),
cinus L.), Dél-Amerika E.-i részein (Colombia, minden tavasszal egy fnök vezetése alatt a
Gnayana) és Brazília ny.-i részében honos törzse Fekete-tengerhez járnak, hogj- onnét sót és szárí45, farka 35 cm. hosszú; brét és húsát az indiánok tott halat vigyenek, mellyel Oroszország belalrendjébe tartozó

majomnem.

A

C.

;

—

:

:

:

használják. Arca csupasz, fehéres vagy halvány
hússzín, homloka ráncos, szakálla fehéres, feje
tetejét barátsapka alakban fekete rövid szr borítja bundája fölül sötétbarna, torka, melle, válla
halványbama v. szürkésfehér. 2. Fekete csuklyásmajom (Cebns niger E. Geoffr.), Braziliában
honos pofaszakálla fekete, bundája feketebama.
3. Bóbitás csuklyásmajom (Cebus fatuellus L.)
;

;

jellemz

reá, hogy meglett korában feje tetejét
fekete szrözet borítja, mely két oldalt a fül fölött kiemelked bóbitává hosszabbodik. Nagysága
olyan, mint az igazi csuklyásmajomé. Beszél képessége az összes majmok között a lefffejlettebb.

4

A kisorosz népköltészetben a
C.-dalok kiváló szerepet játszanak. V. ö. Rudcsenko, C.-népdalok (oroszul Kijev 1874).

földi lakóit ellátják.

Csumalari. hegy, 1. Csomolari.
Csun, kínai hosszuságmérték. a. m. ^'y esi(l. o.).
Csongány, kisk. Huny ad vm. körösbányai j.-ban,
u. p. Alváeza p. u.. u. t.
(1910) 932 oláh lak.
:

Alvácza.

Csungli Jamenu 1. Cungli Janién.
Csung-ming, sziget Kiangszu Idnai tartomány
a Jang-ce-kiang torkolata eltt.
Területe 720 km», termékeny földjén kb. 1.000,000
K.-i partjánál

ember

lakik.

Fehértorkú csuklyásmajom (Cebus hypoleums
Csonguzok. a Songaria v. Csunguria, vagyis
Hnrab.), Közép- és Dél-Amerikában "honos. 5. az Ektas-Altai és Tien-san közti alföld lakói:
Sarlósszakálü csuklyásmajom ((Jebus lunatus F. szorosabban Ilital-Kuldzsa kalmük származású
CuvJ, Dél-Braziliában Sa Paulo és Ypanema népe, mely túlnyomólag kínai alattvaló. Az orosz
vidékén fordul el.
Csunguria lakói Im^izek (1. Dzsungáfia). A C.
Csukóka (növ 1. Scutellaria.
az orosz-japán háborúban sok kellemetlenséget
Csukovecz, kisk. Zala vm. perlaki j.-ban, most okoztak az orosz hadvezetségnek, amennyiben
Drávasiklós (1. o.).
e gyakran nagyobb tömegekben is fellép fegyCsulai (jryörgy, erdélyi ref. püspök, meghalt veres bandák dúlásai és fosztogatásai ellen igen
1660 vége felé. 1619-tól a heidelbergi egye- kiterjedt ellenrendszabályokat kellett megtennie.
tem hallgatója volt innen hazatérve, a gyulaCsun-king, város Sze-csuan kinai tartományfehérvári koll^ium tanára lett. 1623-ban székely
ban, a Kia-ling és Jang-ce-klang összefolyásánál,
),

;

Csupasz búza

Csuszamlás
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A kétféle C. rendes ós
rendkívüli megjelöléssel van megkülönböztetve
(1. Vasúti üzletszabályzat 84. és 86. §-ok). A kettre nézve eltérés, hogy míg az árú természetes
minsége szerinti rendes C. fenforgását a vasút
tartozik bizonyítani, addig ha a rendkívüli C. az
illet árú természeti minségébl feltételezhet,
hajóval Kínán keresztül (Budapest 1911).
az ellenkezt az igényjogosultnak kell bizonyítani.
Csupasz búza. Csupasz, tar v. szálkátlan búza.
Csurgatás (koh.), 1. Aszalás.
Nem állandó tulajdonsága a búzának, mert az égCsurgató rés (koh.). Az aszalópad lapjait V alakhajlattal van összefüggésben. Nedves éghajlat ki- ban áUltjuk egymás meUé úgy, hogy alsó szélük
fejleszti e tulajdonságot, száraz éghajlat alatt a ne érjen egymáshoz, hanem köztük maradjon a C.
C.-k visszaalakulnak szálkás búzává. Magyar- L. Aszalékpad.
országon legismertebb a Square head és somogyi
Csurgatott kéneskö (koh.), 1. Aszalékkénesk.
tar V. C.-k.
Csurgaymajor, Örkényhez tartozó puszta PestCsupaszlábú tyúkok, ellentétben a gatyás- PiUs-Solt-Kiskun vm. alsódabasij.^ban, (i9oo)406
tyúkokkal, azok, melyeknek lábai csak a estidig lak. vasúti megálló, u. p. és u. t. Örkény.
V. legfeljebb még a csüd fels részén tollasak. A
Csurgó, 1. Eresz.
legtöbb tyúkfajta csupaszlábú, pl. a magyar, az
Csurgó, nagyk. Somogy vm. C.-i j.-.ban, (i9io)
olasz, a Dorking, a spanyol, a La Fléche, a Hou- 4587 magyar lakossal a járási szolgabírói hivadan, a Crévecoeur, Orpington, Plymouth stb.
a tal, Veszprém- csurgói esperesség székhelye van
gatyás tyúkfajták ritkábbak.
járásbírósága, telekkönyve, adóhivatala, reform,
Csúpfa, 1. Botfaüzem.
fgimnáziuma (1899 óta), állami tanítóképz intéCsvipoT-nemzetség, a tatárjárás idejében pusz- zete, 3 takarékpénztára, önsegélyz szövetkezete,
tult el. Birtokai a csongrádi vár közelében ter- hitelegylete és ipartestülete; vasüti állomása,
jedtek el.
posta- és táviróhivatala. Hajdan itt a János-lova1. G. Demeter, 1446. Ulászló által kinevezett
goknak (1180— 1326) volt rendházuk és Szt. Marzágrábi püspök, kit a pápa még Hunyadinak mint git tiszteletére avatott egyházuk. 14í)5-ben Zsigkormányzónak hozzá intézett kérlevelére sem mond C. polgárainak többféle kiváltságokat adott
ersített meg, mivel mind a kanonokok, mind pe- és a C.-i parancsnok Bélavár várnagya címet vidig a Ciliéi grófok, kik különben is a zágrábi selt. L. még Fehérvárcsurgó.
püspöki javadalmakat maguknak tárták, áskálódCsurgói káposzta, 1. Káposzta.
tak ellene, Zólyomi Benedeket kívánván püspökCsurgónagymarton (azeltt: Nagymarton),nek. Hosszú küzdelmek után végre Mátyás^király kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban, (i9io) 565 ma1465. gyri püspökké nevezte ki, mely hivatalá- gyar lak. u. p. és u. t. Csurgó.
ban 10 éven át, élete végéig mködött.
Csurgósarkad (azeltt: Sarkad), kisk. So2. G. Miklós, Mátyás király egyik leghíremogy vm. csurgói j.-ban, (i9io) 395 magyarlak.;
sebb embere és kísérje minden hadjáratban, 1467. u. p. és u. t. Csurgó.
az erdélyi lázadás elnyomása után Erdély vajdáCsurog, nagyk. Bács-Bodrog vmegye zsablyai
jává nevezték ki. A következ évben jelentékeny j.-ban, (1910) 10168 lak. (1900-ban 2490 magyar,
részt vett a csehországi háborúban. 1471 tavaszán 228 német és 6685 szerb) takarékpénztár, szerb
Podiebrád György halála után a cseh rendek ki- földmíves szövetkezet, szerb segélyzö és tak.
rályválasztó gylésére küldték, hogy Mátyás meg- szövetkezet, élénk gabonakereskedés vasúti álloválasztatása érdekében mködjék, de eljárása si- más, posta-, távíró- és telefonállomás.
Csusszovája (vogul nyelven Szusa), folyó
kertelen maradt. Ugyanabban az évben, midn
Mátyás ellen felkelés készült, C. a felvidékre Perm orosz kormányzóságban. A Közép-üralban
küldetett, hogy itt a városokat a király iránti hú- ered s Perm fölött a Kamába torkollik. Rendkívül
ségben megersítse. Nagymihály ostrománál egy sebesvizü. Hossza kb. 700 km., 393 km hosszua várból kiröpített golyó haláka sebezte.
ságban hajózható.
Csuszamlás, lejts földtesteknek átázás kö3. C. Pál (monoszlai), 1412— 15-ig tótországi
bán volt. Az utóbbi évben Maróthy János macsói vetkeztében nagy tömegben való elmozdulása (a
bánnal és Garay Jánossal együtt a törökökhöz kis tömeg elmozdulást hámiásnak nevezik). A
pártolt Hervoja bosnyák fejedelem megbüntetésére földtest elmozdulása rendesen az ú. n. csúszolapon
Bosnyákországba vonult, de szerencsétlenül járt, történik, mely szappanos, síkos felszín s fels
mert legyzetvén, Hervoja fogságába jutott. Dél- részén meredekebb, mint az alsón. A csúszólap
Bu- úgy alakul ki, hogy a víz a földrészeket átázszláv ellenfele jól eszében tartotta, hogy C.
dán az 1412-iki fejedelmi gylésen ökörbgéssel tatja, mozgékonyabbakká, csúszósabbakká válüdvözölte, 8 azért most bosszúból ökörbrbe var- toztatja úgy, hogy a vizes föld nem áll meg olyan
ratta és a Bosznába dobatta. V. ö. Katona, Hist. meredek lejtvel, mint a száraz. A föld belsejéCrit. XII. 224-6; Fejér, Cod. Dip. X/5. 266, 573, ben tehát egyrészt a víz, másrészt a földnyomás
hatása alatt a föld küls lejtjénél sokkal eny578.
hébb lejtj csúszólap alakul ki, melyen aztán a
Csuprija, város, 1. Guprija.
Csurgás. A vasúti üzletszabályzat az áruk fölötte lev földtömeg elmozdul. Ilyen C. észlelfuvarozásánál kétféle C-t különböztet meg, het fként agyagos hegyek oldalán néha egész
amely kétféle C. mindenike mentesíti a vasutat hegytömegek is megmozdulhatnak. (íyakorí a C.
az árúban a fuvarozás alatt keletkezett károk- a töltésekben s fként a bevágásokban, midn a
590,000 lakossal, selyemszövéssel és jelentékeny kereskedéssel. 1876-ban nyitották meg az
idegenforgalomnak. 1905-ben megfordult itt 2513
hajó 81,126 tonna tartalommal. Bevitel (i909)
740,000, kivitel 40,000 K. Eddig tudnak a hajók
nagy küzdelemmel felhatolni, ezen felül vízesések következnek. V. ö. Kompolthy Jób, Dzsunk-

(1909)

ért való felelsség alól.

;

;

;

;

;

;

;

t

;

;

—

Csuszán
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földrészek egyensúlyát mesterségesen megbontjuk. A C. ellen a föld lejtjére keresztirányban a
csúszólapig lehatoló kszivárgókkal védekezhetünk, melyek a földtömeget kiszárítják, a vizet,

—

Csúszómászók

A C. ayiatómiai alkotásukat tekintve, sokban
eltérnek a kétéltüektl, amelyekkel a rendszerezök hosszú ideig egy osztályba egyesítették
s
mint pikkelyes kétéltüeket ktüönböztették meg a
és számos fontos anacsupasz kétéltüektl,
tómiai jellemvonás tekintetében inkább a mada-

—

—

mely a C. foka, elvezetik.
Csuszán (ang. Ghusan), Cse-kiang kinai tartományhoz tartozó szigetcsoport a Hang-csou öböl rakkal egyeznek meg. Ez a megegyezés, fleg
bejáratánál, a part közelében mintegy 4tOO apró ha a kihalt C.-at és madarakat is tekintetbe
szigetbl áll, 400,000 lak. Fszigetén van a fváros, vesszük, oly kirívó, hogy újabb rendszerezk a
Ting-hai, 30,000 lak. Az angolok 1860. megszállot- C. és madarak osztályát Sauropsidia elnevezés
ták és csak akkor adták vissza, amidn Kina alatt egyetlen osztályba egyesítik. A C. anatómiai
;

alkotásából csak a legfontosabbakra szorítkozunk.
Csuszka, kisk. Máramaros vmegj^e ökörmezi Vázuk majdnem teljesen csontos ebben a tekinu. p. Iszka, tetben lényegesen eltérnek a kétéltüektl, mej.-ban, (1910) 529 rutén és ném. lak.
lyeknek váza még nagyon sok porcogós vázrészt
u. t. Ököl-mez.
Csuszka (Sitta caesia Mey et Wolf, áiiat), 1. tartalmaz. Gerincoszlopuk többnyire nyak-, hát-,
kereszt-, ágyék- és farkcsigolyák alkotta tájakra
Küll.
Csúszlik (hajózás), az a kötél, mely a hajó r- különül. A csigolyák teste a kihalt C.-nál még
fájának tetején lev csigákban forogva, a lovas- bikonkáv, vagyis elüls és hátsó része egyforkötelet átfogja s annak fölebb vagy alább szállí- mán homorú, a ma élknél rendesen elöl homorú,
tására szolgál. Kampókötélnek (paránka) s csiga- hátul domború. A bordák nagy számnak, sokszor
kötélnek is nevezik.
a törzs egész hosszában megtalálhatók. A kígyókCsúszómászók, /mZZóT: (Beptilia, áiiat), a gerin- nak és a kígyószer gyíkoknak szegj^csontjuk
ces állatok egyik osztálya. A C. változó hmér- nincsen törzsük minden csigolyája (az els nyaksékú (hidegvér), egész életükön át tüdkkel lé- csigolya kivételével) álbordákkal van ellátva,
lekz, szarupikkelyekkel, pajzsokkal, néha a sza- melyek rendkí%'ül mozgékonj'^ak és a helyváltozruréteg alatt még brcsontokkal is páncélozott tatásnál is segédkeznek. Koponyájuk teljesen el
gerincesek; lábaik néha hiányzanak; koponyájuk van csontosodva és sok tekintetben a madarakéra
egy bütyökkel Ízesül az els csigolyával; petéiket emlékeztet. A teknsök kivételével a többi C.-nak
V. lerakják, v. eleventojók.
vannak fogaik, még pedig rendesen nemcsak állA jelenleg él C. legtöbbjének aránylag rövid és kapcsi csontjaikon, hanem szájpad- és szárny- (ptegyenge a végtagja s a testet nem emeU fel, hanem rygoid-) csontjaikon is; csak a krokodilusok fogai
mintegy tolva csúsztatja. A tengeri teknsbékák, szorítkoznak — úgy mint az emlsök fogai — csuvalamint a kihalt Ichthyo- és Plesiosauriusok vég- pán az állkapcsi csontokra. A krokodilusok fogatagjai a cetekéhez hasonló evezlapát alakú úszó- zata még abban is megegyezik az emlsökével,
szárnyak. Az Omithoscelidák között az óriáster- hogy az egyes fogak fogmedrekbe vannak ékelve,
metú Dinosauriusoknak magas, vaskos lábai vol- míg a többi C. fogai az alattuk lev csontokhoz
tak, mint a vastagbrüeknek, a Stegosauriusok- v.az ezeket bevonó nyálkahártyához vannak nve.
nak és Omithopodáknak ellenben hosszú hátsó A fogak kúp- V. hátrafelé hajló sarlóalaknak. A
ugrólábai s rövid elslábai, mint a kenguruknak. mérges kígyóknak (1. o.) fels állkapcsai barázdás
A Pterosauriusok meUs végtagjának ötödik
V. csatornától átjárt mozgatható méregfogakat
azaz az emberi kéz kis ujjának megfelel
ujja viselnek. A nyelv rendkívül változatos alakú és
szertelenül meg volt nyúlva s közötte meg a hátsó szerkezet
a teknsöké rövid, húsos, a krokovégtag s a rövid fark között repül-hártya volt dilusoké alig kiemelked, mozgathatatlan, húsos
kifeszítve, amely a denevér módjára való repü- duzzadás, a kígyóké messzire kinyújtható, kettélésre tette ket alkalmasakká, A C. testnagysága ágazó, a gyíkoké majd olyan, mint a kígyóké, majd
rendkívül tág korlátok között változik a mérsé- rövid 8 hegyén elvékonyodó, majd rövid, húsos,
kelt égöv szárazföldi és édesvízi C. általában majd végre hengeres, féregalakú s rendkívül meszkisebb termetek, a tengeri s különösen a forró szire kinyújtható. A bélcsatorna ritkkn ér el még
égövi C. között ellenben valóságos óriások vannak. egyszer olyan hosszúságot, mint az egész test
A C. bre szarupikkelyekkel, pajzsokkal v. táblák- csak a teknsök bele hosszabb mintegy hatszor
kal van fedve; a teknsbékák és krokodilusok testöknél. Nyelcsövük rendesen igen tág s gyakszarutáblái alatt csonttáblák vannak, amelyek a ran éles határ nélkül megy át a gyomorba. A
szarutáblákkal együttvalóságos páncéltalkotnak; vékonybél rendesen egy-két hurokba van csavaa teknsök hátteknjének csonttáblái a gerinc- rodva a rövid vastagbél végs része felveszi a
oszlop hát-, ágyék- és kereszttáji részével meg húgy- és ivarszen-ek vezetékeit, azaz kloakát ala bordákkal össze vannak nve. A gyíkok és kí- kot. A C. egész életükön át tüdkkel lélekzenek.
gyók szarupikkelyzetöket idrl-idre, a vedlés A kígyóknak s lábatlan gyíkoknak csak jobboldali
alkalmával darabonkint v. egészben (kígyók) le- tüdeje van kifejldve, a baloldali elsatnyult. A
vetik 8 a régi alatt képzd újjal cserélik fel (eb- tüd hártyás zacskó, melynek nyálkahártyáján
bl áll a kígyók sokszor emlegetett megifjodása). kisebb-nagyobb terecskéket határoló, hálózatosán
A br színe részint a szaru-, részint az irharéteg összefügg redk emelkednek ezek a redk, amefestéksejtjeitl függ némelyek színüket az ideg- lyeket a lélekzést közvetít hajszálerek hálózrendszer befolyása alatt gyorsan meg tudják vál- nak be, a kígyók tüdejének hátsó részletébl hiánytoztatni errl különösen a kaméleon s a kígyók zanak a tüd ezen sima részlete nem is szolgál
között a Herpetodryas híres.
lélekzésre, hanem levegtartóul, melybl a kígyó
több kikötjét megnyitotta az európaiak eltt.

;

;

;

—
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a nyelés alatt tüdejének lélekzö részletét levegvel látja el. A hosszú gége gégefejében csak a krokodilusok-, gekkók- és kaméleonnak vannak hangadásra alkalmas hangszalagjai, a többi C. csak a
leveg heves kifuvásával adnak sziszeg hangokat. A szív két pitvarból s közös szív kamrából áll;
ez utóbbi csak a krokodilusok szívén van teljesen
jobb és bal szívkamrára osztva. Minthogy a jobb
szívpitvarba öml vénás vér a bal pitvarba öml
artériás vérrel a közös szívkamrában keveredik,
a tüdkbe és a test minden részébe nem tiszta
tápláló artériás, hanem kevert vér jut; de a
két szívkamráju krokodilusok tüdejébe és testébe is kevert vér jut, mert a jobb és bal szívkamrából ered két nagy vérér közvetetlenül ott,
ahol a szívet elhagyja, egy nyílással (foramen
Panizzae) közlekedik egymással. A C. kevert vérével áU összefüggésben lassú anyagcseréjök s
testöknek alacsony hmérséklete. Veséik rendesen igen nagyok, gyakran több lebenyüek bellük ered húgyvezetk hátul nyílnak be a kloakába. A gyíkoknak és teknsöknek húgyhólyagjuk van. A kígyók húgysavban gazdag vizeletüket szilárd alakban választják ki.
A C. ivarszerveinek vezetékei a kloakába nyílnak. A C. petéi a madarakéihoz hasonlók, fehérjétl körülvett nagy székök (tojássárgájok) van
;

riggyel (Harder-féle) van eUátva. A szem belsejében említésre méltó az érhártya egyik függeléke, az ú. n. fés (pecten), mely a lenese felé

Számos csúszómászón

tekint.

(pl.

Sphenodon,

Iguana, Varanus) jól kifejldött állapotban található meg a fejteti szem (parié talis szem). A
hallószervnél a küls fülkagyló hiányzik, hacsak
nem annak vesszük a krokodilusoknál elforduló
börredt a dobhártya fölött. A dobhártya rendesen felületesen fekszik, v. többé-kevésbbó be van
mélyesztve, v. pedig, mint a kígyóknál, teljesen
hiányzik a kígyóknál azonkívül hiányzik a dobüreg és az Eustach-féle járat is. Azoknál a C.-nál,
melyeknek dobüregíik van, a hallócsontocskákat
egyetlen csontocska, a kolumella képviseli. A
csiga az összes C.-nál egyszer szerkezet, csavarodása nincs. A szaglószerv az orr nyál'
kahártyájához van kötve; a szaglás ingerét
felfogó idegvégkészülékek különösen a krokodilusoknál foglalnak el nagy területet. A nyelv
számos kígyónál és gyíknál részben el van szarusodva s a tapintásra szolgál, másoknál kitn
fogószerv a C. elenyész kis részénél a nyelven
és a szájüregben ízlésre való idegvégzdóseket
találhatunk.
A C. értelmi foka még nem valami magas.
;

;

Wemer Fr. vizsgálatai szerint azonban van
majd brnemburokkal (gyíkok, kígyók), majd már asszociatív emlékez tehetségük. A krokodiéppen olyan kemény meszes héjjal vannak köriü- lusok, bizonyos fajta gyíkok és kígyók hosszanzárva (teknsök, krokodilusok), mint a madár- tartó fogságban rendes ápolójukat megismerik
s

tojás.

A C. legtöbbje a

rakja

le petéit,

fiatal áUat kifejldése eltt
csak némely kígyó (pl. a viperák)
és gyík (pl. a hegyi gyík, Lacerta vivipara
Jacqu. és törékeny kuszma, Angvis fragilis L.)
viseli petevezetékében a petéit mindaddig, míg
ezekben a fiatalok teljesen kifejldtek; ezek
tehát elevenszülk vagy helyesebben eleventojók (ovovivipara). A petéiket lerakó C. petéiket
védett, nedves helyekre rakják, csak a teknsök ásnak petéik számára gödröket a partfövénybe, amelyeket azután ismét gondosan
beföldelnek. A peték kiköltésével csak az óriás-

kígyók tördnek, amelyek oly módon kotlának,
mint a madarak, a többiek a Nap melegére bizzák
tojásaik kiköltését, v. mint némely kígyó, a trágyadombokra, amelyekbe azokat szívesen rakják. A C. fejldése lényegesen eltér a kétéltüekétöl és a legszorosabban a madarakéhoz csatlakozik.

Jellemz fejldésükre az embriót körülbur-

koló amnion

(1. o.) és az allantoisz (1. o.) kifejldése, továbbá az, hogy a kopoltyukkal való
lélekzés és az átalakulás hiányzik.
A C. idegrendszere a kétóltüekénél sokkal fejlettebb. Agy velejükön a nagy agyfél tekék tekintélyes nagyok és a középagy velt kezdik befedni.

és tapasztalatgyjtésüknek határozott jelét
adják.
A C. túlnyomó része szárazföldi, csak a tek-,
nsök nagy része, a krokodilusok s a tengeri
kígyók víziek, de petéiket ezek is a szárazra
rakják a vízi teknsbékák egy része s a tengeri kígyók tengeriek, a többiek édesvíziek.
A C. a sarköv kivételével az egész Földön el
vannak terjedve, fajaik száma azonban a térítk
felé egyre szaporodik s a forró égöv alatt él a legtöbb faj a nagy szárazföldi teknsök, a nagy
gyíkok, az óriáskígyók valamennyien, a krokodilusok csaknem valamennyien a forró égöv lakói.
Az eddig ismert legrégibb C, a Proterosaurus,
mely a mai gyíkokhoz áll legközelebb, már a
paleozói kor diasz-szakábanélt.Amezozói kor volt
a C. virágzásának fénykora, akkor éltek az Anomodontiák, az Ichthyo-, Plesio-, Pterosauriusok
és Ornithoscelidák, amelyek azonban ezt a korszakot nem élték túl az ezen korszak kezdetén
megjelent Rhynchoeephalák egyik ódon képviselje, a hidasgyík (Hatteria pundata), ellenben
most is él még Új-Zélandon. A krokodilusok és
;

;

;

teknsbékák s a mostaniakkal egészen megegyez

gyíkok a mezozói kor juraidszakától kezdve
kisagyvel különösen a kígyóknál és a kroko- élnek; legkésbben jelentek meg Földünkön a
dilusoknál fejlett ; utóbbiak kisagyveleje fejlett- kígyók, melyeknek maradványai a mezozói kor
ség dolgában már a madarakéhoz közeledik. Az tercier szakától kezdve ismeretesek. Az eddig isérzékszervek szintén sokkal fejlettebbek, mint a mert összes C. fajainak száma kerek számban
kétéltüeknél. A látószerv általában jól fejlett s mintegy 3000-re tehet, amelyek köztíl mintegy
alsó és fels szemhéjakkal van ellátva. A kí- 500 esik a kihaltakra.
gyóknál, gekkóknál és némely gyíknemeknél
Az él és kihalt C.-at a következ 11 osztályba
(Ablepharus, Ophiops) az alsó szemhéj átlátszó s sorozzák
óraüveg módjára beborítva a szemet, a fels szem1. Proreptilia.
héjhoz ntt hozzá. A szem ezenkívül sok csúszó2. Prosauria, a) rend: Microsauri, b) rend:
mászónál pislogóhártyával és egy sajátságos mi- Prosauri.

A

;

::
;

—
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3. Theromorpha, a) rend Pareisauri, h) rend
Theriodontia, c) rend: Anomodontia, d) rend:
Placodontia.
4. Teknsök (Chelonia), a) rend : Athecae, h)

séggel együtt 300 aranyforintért elzálogosította,
de 1478. visszaváltotta. Ahmed bég idejében (1671)
itt többnem fosztogatások folytak, amiért az erdélyi fejedelem közbenjárását kérték. A XVn. sz.
végén a törökök kizése végett Veterani Frigyes
rend Theeophora.
táborozott e vidéken. C-t maga Krassó vm. kérte
Sauropoda, h) rend
5. Dinosauria, a) rend
Theropoda, c) rend Orthopoda, d) rend : Cera- a katonai végvidékekhez csatoltatni, mert nem
birta benne a közbiztonságot fenntartani. 1769-ben
topsia.
6. Krokodilusok (Crocodilia), a) rend Pseudo- a zsupaneki oláh zászlóalj ohaba-bisztrai százasuchia, h) rend Parasuchia, c) rend EusucMa. dának eg3'ik községét alkotta. A bekebelezés az
7. Plesiosauria, a) rend: Xotíiosanria, i)rend: oláh-Ulir határri ezred kerületébe 1778. történt
midn ezen ezred oláh-bánsági ezreddé alakalt,
Plesiosauiia.
C. az ohabai századba osztatott be.
8. Ichthyosanria.
:

:

:

:

:

:

:

Csutajos

Pterosauria.

9.

Pythonomorpha, a) rend Dollehosauri, h)

10.

:

jal

bentt

a.

m. cserjékkel, bokrokkeil, csntaj-

hely.

Csutak, a dongakészítésnél a nyers dongák v.
rend: Mosasauri.
11. Sauria, a) rend: Gyíkok (Lacertilia), h) falak neve, midn azok hasítás atán még csak
szélességre és hosszaságra, de még nem vastagrend Kígyók (Ophidla).
A ma él C. fbb csoportjainak jeUemzése ságra vannak kialakít\'a.
a következkben foglalható össze: 1. TeknCsutakszarv, a tben vastag, hirtelen elvékosök (Chelonia). Rövid, széles test C. hát- és has- njTÜó, kúpalakú, rövid szarv, amely oldalt egyeteknvel, négj' lábbal, éles szaruréteggel bevont nesen, V. csak igen csekély felfelé hajlással
;
fognélküli állkapcsokkal, hosszirányú kloaka- ilyen szan'alakalással bírnak a magyar bikák
nyílással, 2. Krokodilusok (Crocodilia). Nagyter- két éves korig, nyagati származású bikák azon
met, gyíkalakü C, szararéteggel bevont csont- túl is. Teheneknél, ökröknél nem fordal el.
táblákkal páncélozott brrel, négy rövid lábbal,
Csúti prépostság. A Csepel-szigethez tartofogmedrekbe ékelt fogakkal, hosszirányú kloaka- zott Csúth-szigeten Szt. Easták tiszteletére és a
nyüással. 3. G-ijikok (Lacertilia). Megnyúlt test premontrei kanonokrend részére IV. Béla király
:

n

szampikkelyekkel^ szemölcsökkel v. táblácskákkal páncélozott brrel, négy v. csak két lábbal, V. lábak nélkül, többnyire mozgatha:ó szemhéjakkal, dobhártj-ával, harántirányú kloakanyílással. 4. Kígyók (Ophidia). Megnyalt test 'C.
szarapikkelyekkel s hasoldalnkonharántirányban
megnjTilt táblácskákkal páncélozott bóiTel, végtagok nélkül (V. csökevényes hátsó végtagokkal),
dobhártya nélkül, összentt, átlátszó, óraüvegalakú szemhéjakkal, harántirányú kloakanyiC.

lással.
Irodnloim. Laarentios,

Synopsis Beptilinm emendata, "Wien
Daadien, Histoire générale et particuiiére des Reptiia02— 1804, 8 köt. ; Oppel, Ordnungen, Pamilien
u. GattuDgen der ReptUien, München 1811 ; Schlegel, Abbildangen neuer oder nnvoUstJlndig bekannter Amphibien,
Düsseldorf 1837—44, 5 kötetsorozat Holbrook, Xorth-American Herpetoloj^r, Philadelphia 1836—43, 5. köt. ; Günther,
The Reptiles oí British India, London 1864 ; Hoíímann, Die
Reptilien (Bronn's Klassen n. Ordnungen d. Tierreichs, 6.
köt), Leipzig 1879—90. 8. résí ; Schreiber, Herpetologie
enropaea, Braunschweig 1875; Boülenger. Catalogue of
the t'helonians, Rhynchocephalians and Crocodilians in
the British Müseum, London 1889; u. a.. Cat. of the Lizards
ia the Collection of the Brit. Mua., n. o 1885—87, 3 köt.:
u. a„ Cat. of the Snakes in the Collection of the British
1768
les.

;

Paris

:

Maseum, n. o. 189S— í(8. 3 köt. ; Gadow, Amphibia and
Reptiles (in The Cambridge N'atural History), u. o. 1901
Werner, Reptilien n. .\mphibien österreichCngarns n. d.

—

OkkupationslSnder, Wien 1897.
A C.-kal való bánásmódra és tenyésztéaükre felvilágosítást ad: Krefft, Da«
Terrariam, Berlin 1907 c. múve.

Csuszora, csuszoriMfissztató, másként ergetö

vagy ergettyü.

1. Facsúsztatás.
Csúsztatás, 1. Eregetés és Facsúsztatás.
Csúsztató, 1. Facsúsztató és Horgonycsúsz-

tató.

Csúsztató gerendázat,

1. Hajógyár.
Csuta (azeltt Osutta), kisk. lu^ssó-Szörény
vm. karánsebesi j.-ban, (i9io) 710 oláh lak. u. p.
és u. t. Karánsebes. 1414-ben a Macskásyak bírták és a sebesi kerülethez tartozott. 1470-ben
Macskásy Jakab zsidóvári vámagy több más köz:

;

alapította.

Fekvését

ma már meghatározni nem

st egyesek úgy

véUk, hogy talajdonképen
a Csallóközben, mások, hogy a fejérvármegyei
Alesúton feküdt volna. Prépostja csepeli fesperesként szerepelt. 1475-ben Mát^'ás király a
Pálosoknak adományozta oda, akik azt egész a
török hódoltság idejéig békésen birtokolták. V. ö.
Ortvay, Magyar egyh. föld. (I. k. 61-92. L).
Csutka (növ.), húsos növénjTészeknek keményebb belseje (ahnaesatka), különösen a torzsavirágzatnak megvastagodott tengelye, pl. a kakoricáé. C.-nak a gyümölcsök nyelét is nevezik, pl.
a tökét, dinnj'éét v. a szUét.
Csutora, 1. Kulacs.
Csuvancok, a jukagirok (1. o.) kihalófélben
lev szibériai nép egyik ága az JAnadyr mellett,
hol a tangazokkal, omok-jakatokkal együtt halászatból és rénszan-as vadászatból tengdnek.
Tunguzal beszélnek.
Csuvas-íiép. Etnikus sajátságaira nézve a volgai flnn-agorokkal rokon. A C. név legelébb a
XVI. sz.-ban tnik föl s mondáik szerint a Feketetenger mellékérl költöztek mai hazája kba. Kazán dny. és Szimbirszk é. részébe az AlsóSzara, Szvijaga és Volga között régebbi lakóhelyük mindenesetre hegyes vidék volt, mert a
szomszéd cseremiszek és orenbuj^i oroszok ma
is hegyi tiépnek (korák mari), hegyi tatánvak
(gomi tatár) nevezik ket. Némelyek szerint a
bartaszok, mások szerint a tatárok és volgai bolgárok ivadékai volnának; nyelvüket mindenesetre az utóbbiaktól örökölték. Jószív, becsületes, vendégszeret s békés emberek, szorgalmas
földmívelk, ezenkívül méhtenyésztéssel, kivált
baromfi nevelésével foglalkoznak. Oroszország
nagy részét ók látják el tojással. A századokig
tartó szolgaság elzárkózottakká s bizalmatlanokká tette ket, falvaikat az utaktól és hajózlehet,

;

:
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ható folyóktól távol es zugokban építik. A házak még jóval tovább is huzódhatik. Az esetek legnafák közt minden rendszer nélkül vannak gyobb részében gyógyulással végzdik. Rendkívül
szétszórva. Ruházatuk hasonló a cseremiszekéhez. kínosak a gyuladt izületek fájdalmai, melyek a
Nagy többségük görög keleti vallású (a múlt beteget heteken át teljes mozdulatlanságra ítélik.
század közepe óta), míg a Volga balpartján lakók A láz többnyire nem haladja meg a 39 fokot, de
közt vannak mohamedánok, st pogányok is. vannak súlyos esetek, melyek igen magas lázzal
Az utóbbiak egy jó (Tora) és egy rossz (Saitan) járnak (hyperpyretikus polyarthritis). Az izüleistent, 8 aztán számos égi és földi kisebb istent teken kívül néha az izmok, az inhüvelyek, a
tisztelnek, kiknek, különösen Keremetnek, áldo- mellhártya, a szívburok, a szívbelhártya, az agy
zatot mutatnak be. Összes számuk mintegy 800 és az agyhártya lehetnek a fertzés székhelyei.
ezer, ebbl 370 ezer Kazánban, 120 ezer Szim- Ez en szövdmények között az agyhártya fert.birszkben s 80 ezer Szamarában lakik.
zése (meningitis rheumatica) a legvégzetesebb. A
Irodalom. Vámbéry A., A csuvasok, Budapest 1888 és A szívbelhártya és szívbillentyk lobja fendocarditörök faj, 532—591.
Roskoschny H., Die Wolga und ihre
tis rheumatica) viszont a leggyakoribb szövdZuflüsse, Leipzig 1887, 163—183 1.; Asmarin, Volgamelléki
bolgárok és C. (oroszul), Kazán 1902; Mészáros üyula, A mény nem szokott közvetlenül halálos lenni, de
csuvas ösvallás emlékei, Budapest 1909.
következményeiben kiszámíthatatlan, amennyiCsuvas nyelv, a török nyelvek egyike, mely ben a szívbillentyk zsugorodására, billentyhiránk nézve ktllönösen fontos nyelvtörténeti szem- bák és idült szívbetegségek keletkezésére leggyakpontból. A magyar szókincsnek legrégibb török rabban ad alkalmat. A szívizom szintén szenved
elemei oly hangalakokat mutatnak, melyek jel- és néha hónapokig és évekig tart, amíg a C.-os
lemz sajátságaikra nézve a csuvas kiejtéshez fertzés által okozott szívizomgyöngeség teljesen
állnak legközelebb, ámbár nem mindenben egyez- megsznik. Ha a baktóriumok v. az általuk termelt
nek vele. Ebbl az következik, hogy az a török mérgek az agykéregben telepednek le, vitus-tánc
nép.mellyel a mi népünk a honfoglalás eltti id- (Chorea minor) keletkezhetik. Egyik sajátsága a
ben huzamosan érintkezett s melytl pl. az állat- betegségnek az, hogy az egyszer kiállott baj nemtenyésztésre és földmívelésre vonatkozó szavaink csak nem védi a beteget a késbbi megbetegedés
jelentékeny részét kaptuk, legközelebbi rokona ellen, hanem ellenkezleg fogékonnyá teszi, st
volt a mai csuvas népnek. V. ö. Simonyi Zs., elfordul, hogy a hevenyen megindult betegség
A magyar nyelv (2. fejezet) Munkácsi B., Török idült izületi C.-zá válik. A gyógyítás a beteg
kölcsönszók (M. Nyelvr XI. és XIII. köt.) Gom- izületek teljes nyugalomba tételébl, jeges borohocz Zoltán, Régi török jövevény szavaink (Ma- gatásból, szalicilsavas nátrium és aszpirin nagy
gyar Nyelv, 1907) v. ö. még ugyancsak Gombocz adagaiból áll makacs esetekben adnak elektrarés Paasonen csuvas szójegyzékeit (Nyelvtudo- golt V. streptococeus-szérumot. Ahol a torok és'
mányi Közlemények).
a mandulák a mindenkor megújuló gyuladás kiinCsuvik (Athene nodua Scop.) vagy kuvik, a dulási fészkei, ott azok kezelése, esetleg a manbaglyok (1. o.) egyik faja, 1. Kuvik.
dulák teljes kiirtása szükséges. A kezelés fontos
Csúz (reumatiznms), a csontok, izületek és alkotórésze az ápolás, könnyen emészthet
izmok fájdalmas megbetegedése, mely néha sú- táplálék adása, kényelmes fektetés stb. Késbbi
lyosabb bonctani elváltozások nélkül folyik le stádiumokban fontosak a meleg fürdk és a
és mely mint gyjtnév a legkülönbözbb meg- masszázs.
betegedéseket foglalja magában. A legfontosab2. A heveny izületi C.-hoz hasonló megbetegedés néha mint más fertzések szövdménye
bak a következk
1. a heveny sokizületi
(Polyarthritis rheu- léphet föl. Legismertebbek azok a sokizleti gyumatica, acuta, akutes Gelenksrheumatismus), ladások, melyek kankóhoz (1. o.) és vörhenyhez
heveny fertz, de ritkán ragályos betegség, mely (1. 0.) társulnak.
3. Az idült izületi G. többnyire kevés v. csak
a legegészségesebb, st éppen a jó erben lev
fiatal egyéneket szokta megtámadni. Keletkezé- egyetlen egy ízületre szorítkozik. EUentótben az
sében a néphit szerint nagy szerepet játszik a elbbiekkel, lassan, láz nélkül vagy igen csekély
meghlés, de most már biztosan tudjuk, hogy lázzal fejld megbetegedés, mely hónapokon és
többnyire a torok és a vele összefüggésben lev éveken át húzódhat javulások ós rosszabbodások
szervek (garat- és szájpadmandula) gyuladásai közepette. Néha a heveny sokizületi C.-ból fejkövetkeztében baktériumátvitel útján keletkezik. ldik, máskor viszont nem egyéb, mint enyhébb
A baktóriumok melyek újabb kutatások sze- heveny sokizületi C.-ok egymáshoz sorakozó
a nyi- láncolata. A javulási idszakban is minden nyorint a streptococcus-fajokhoz tartoznak
rokerek és a vérkeringés közvetítésével az izüle- más V. mozgás, de minden lehtés is fokozhatja
teket alkotó csontvégekbe sodortatnak, ahol le- a fájdalmat ós újabb tápot adhat a bajnak, minek
telepedve, fájdalmat s az izületi üregekben savós folytán a betegek nagy része nyugodt és otthon
kiizzadást okoznak. Az egész Ízület megduzzad, ül életmódra szorul. Súlyosabb esetekben, fformátlan lesz, forró tapintatu; egyszersmind képen ha az alsó végtagok izületei betegek, a
magas láz és ers izzadások gyötrik a beteget. beteg az ágyban v. a karos székben tölti a napSok ízület lesz egyszerre megtámadva; néha jait. Az izületek duzzadtaknak látszanak, részint
egyes izületcsoportokban már enged a gyuladás, az izületi tireget kitölt savas kiizzadás miatt,
midn ismét másokban lángol föl. Egy-egy részint a tétlenségre kárhoztatott izmok elégtelen
három hétig tart, mködése folytán hosszabb tartam mellett az
ízület megbetegedése egy
az egész megbetegedés tartama kb. hat hét, de ízület és vele együtt az egész végtag eltorzul,
mivel a betegség visszaesésekre igen hajlamos. néha megmerevedik. Ez különösen a kaukús
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idült térdizületi C.-nál fájás, melynek székhelye a koponya izmai és
szembeszök. A baj sajátos formája a csigolyák bnyéi továbbá a mellkasizmok nagy érzékenylappangó C.-os megbetegedése, melynél a gerinc- ségével járó C.-os mellfájdalom. Az izom-C. kezeoszlop teljesen megmerevedik (Spondilitis defor- lése nagyjában összevág az idült izületi C.-nál kömans) úgy, hogy fej, hát és medence mozdulat- vetend elvekkel. Friss eseteiben az egyszer
lanul egymáshoz van rögzítve. Az idült izületi gzfürd V. más erélyes izzasztó eljárások (teák,
C. rendkívül makacs megbetegedés és ha egyszer szalicil, aszpirin) néha csodás hatással biniak.
Irodalom. Korányi, Kétly, Bókay, A belgyógyászat kézibefészkeldött, néha életfogytiglan tart; gyak-

megbetegedést küvetö

;

ran komplikálódik izom-C.-zal, idegfájdalmakkal
ós bénulásokkal (ischias, arcidegbénulás). A
beteg izületek kezelésénél mustár- és kámforszesszel, szalicil és jód kencsökkel való bedörheveny kiújulások olyan
zsölésnek van helye
módon kezelendk, mint a heveny sokizületi C.
Ha az érzékenység kissé engedett, a meleg kezelés kitünö eredménnyel jár; alkalmazhatjuk a
természetes meleg iszapot, a meleg kénes forrásokat, a természetes forró vizeket (Pöstyén, Hévíz, Szt. Lukács-fürd, Sárosfürd, Trencsónteplicz, Herkules-fürd, Rajecz-fürd, Félix-fürd,
artézi fürdk ktilf öldön Baden-Baden, Bécs melletti Baden, Gastein, Wildbad, Aix-les-Bains)
egyes izületek kezelésénél a villamossággal melegített forró légfürdt, a fango-begöngyölítéseket. Fontos lehet a masszázs, a villanyozásÚjabb idk ví\Tnányai a rádiumkezelés és a Bier
által meghonosított pangásos kezelés, melynek
fképen heveny kiújulásoknál van helye. A végtagok megmerevedésének és eltorzulásának néha
kíméletes svédtomával és Zander-gópeken végzett gyakorlatokkal vehetjük elejét. Néha lehetetlen a belsleg adott fájdalomcsillapítókat (szasokszor használ a jód.
lieü, aszpirin) nélkülözni
Ritka esetekben sikerül idült torokgyuladás vagy
kankós maradványok gyökeres gyógyítása által
az idült izületi csúz forrásait ártalmatlanokká
teiml
4. Izom-C, az izmokat és az ezeket körülvev
rostos képleteket megtámadó fájdalmas megbete;

;

;

gedés, mely szintén nem jár szervi elváltozással,
legfeljebb a hosszú tétlenség miatt az izomzat
sorvadásával és gyöngülésével. A húzó jelleg fájdalmakat a felületes nyomás ersen fokozza, holott a rendszeres kenés néha egyenesen
enyhítöleg hat. A beteg izmok merevek, nem
mozgathatók és merevvé teszik az illet testrészt

a fejbiccentizmok és a tarkóizom C.-a
és ferde fejtartáshoz ('íorí<coWi.s> vezet, az
ágyékizomzat C.-os megbetegedése (lumbago, néis,

Így

pl.

merev

metül Hexemschuss) a gerincoszlop alsó részét
és a medencét mulóan ferde helyzetben rögzíti.
Az izomC. elmultával a rendellenes tartás ismét
megsznik. Hideg és nedvesség fokozza, száraz
meleg lényegesen enyhíti a fájdalmakat. Az izomC.néha egy izomcsoportról a másikra, egy testrészrl a másikra vándorol. Többnyire heveny
megbetegedés, mely rövid fennállás után ismét
nyomtalanul eltnik, de sokszor idültté is válik.
Oka többnyire ismeretlen. Elfordul, hogy a heveny sokizUleti C.-zal szövetkezve v. váltakozva
lép fel és akkor ugyanazok az okok szerepelnek
a létrehozásában, mint az elbbinél ez esetekt)en megtaláljuk a fertzés okát egy idült mandul agyuladásban v. egy kankó elhanyagolt maradványaiban. Más esetekben a meghlés, a tül;

eróltetés a betegség oka. Igen fontos a C.-os fejRévai Nagy UceOtorut. V.

kL

könyve, Budapest 1897 Pribram, Der atute Gelenksrheumatismns, Wien 1899 Der chronische Gelenksrheamatismu3, u. o. 1902 Lorenz, Die Maskelerkranknngen, u. 0.1898.
;

;

;

Csúz, nagyk. Komárom vm. udvardi j.-ban,
1895 magyar és tót lak., postahivatal u. t.

(1910)

:

Perbete.

Csúz János, Nagy Lajos egyik hadvezére.
Részt vett 1347. a nápolyi hadjáratban, s ott magára vállalta a Manfredoniától nem messze es
CasteU San Angelo védelmét és Manfredoniát fölmentette az ostrom alól. 1357— 58-ig Horvát- és
DaLmátország bánja volt. Nagyon szerencsésen
harcolt a velenceiek ellen. Részint fegyverrel, részint önként való megadással a dalmát városok
jó részét visszaszerzé a magyar koronának. V. ö.

Pór

Antal,

Nagy

Lajos.

Csúza, nagyk. Baranyavm. baranyavári j.-ban,
(1910) 1260 magyar lak., hitel- és tejszövetkezet,
postahivatal u. t. Fherczeglak. 1897-ben Kossuth Lajosnak szobrot áUltottak itt.
;

Csúzda (ném. ScMeife).

1.

Szántalp.

Csúzi Cseh, 1. Jakab, ref. püsp.,szül.Losonczon
1639., megh. Pápán 1695 márc. 22. Tanult Pápán,
majd Sárospatakon; 1663. külföldre indult s
Heidelbergben, Franekerában, hol hittudor lett és
ütrechtbeu járt, azután pedig visszatért hazájába.
Elbb kecskeméti iskola-igazgató, majd zaklatott
életviszonyok között több helyen, Komáromban,
Losonczon, Kocson, Debreczenben, Pápán lelkész
lett; az 1681. évi soproni országgj'ülés evangélikus
rendjeinek
volt a prédikátora a pozsonyi delegatum judicium 1674ápr. 4 fej- és jószágvesztésre
ítélte, de az ítéletet nem hajtották végre rajta.
1693 aug. a veszprémi egyházkerületnek püspöke
lett. Munkái
De Necessario et Contingente
Patachini (1660); De novitate papismi (Pranequerae 1663) Scriptura XX, concionibus explicata
(u. 0. 1667)
Kincses tárház avagy az él s elevenít igaz hitnek idvességes gyakorlása (Sárospatak 1668) Lelki bölcsességre való oskola
(Debreczen 1680) Edom ostora. Avagy Abdiás
próféta látásának magyarázattya
(u. o. 1682).
2. C. János, református lelkész, egyházi író ée
orvos, az elbbinek fia, szül. Losonczon a XVÜ.
sz. vége felé, megh. 1733. Felsbb tanulmányait
a németalföldi egyetemeken végezte, 1702. hazájába visszatért és elbb Ácson (Komárom vm.),
majd Gyrben volt lelkész s egyszersmind az orvosi tudománnyal és gyakorlattal is foglalkozott. Lelkészkedését fólbeiiagyva, különös vállalatra adta magát. Egy, a sziámi ikrekhez hasonló
;

:

.

.

.

.

;

;

:

;

.

csodaleánypárt, mely 1701-

.

.

Sznyben

született,

a szüleitl megvásárolt, bejárta vele egész Európát s 8 év múlva mint gazdag ember tért vissza
hazájába. Különösen sokat foglalkozott az alcheraiával. Kiadott egy imakönyvet Isten eleibe
áldozat cím alatt (Gyr 1736); két
kéziratban maradt.
Csuzima, 1. Cu-sima.

felvitt lelki

orvostani

müve

M

;
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Csüd. A lovak végtagjának az a része, mely
a boka és a pata között felülrl lefelé és elre
rézsútosan fekszik s megfelel az ember kéz- és
lábujjai els percének. Képzeletben a földig meghosszabbított C-nek a földdel 45 fokos szöget kell
alkotnia. A hajlottabb C. mganyosabb ugyan,
de gyengébb s inai gyorsan romlanak. A meredekebb ers ugyan, de rendkívül ráz s emiatt
könnyen csontbajokra vezethet. Legyen a C. mérsékelten hosszú 8 haladjon egymással párhuzamosan. Ha a párhuzamos állástól kifelé hajlik, akkor
iáncmester állás jön létre, ha befelé hajlik, akkor
hegytipró-állás. Mindkett hiba. Lónál egy csont
veti meg az alapját, szarvasmarhánál kett, sertésnél négy.
C. a madár hátsó végtagjának egyik része,
mely úgy keletkezik, hogy a lábtcsontok (tarsalia) alsó sora a lábközópcsontokkal (metatarsus)
össze. A C.-öt (tarsoegységes csontdarabbá
metarsus) a közéletben rendesen lábszárnak s az
izületet, melyet a lábszárral alkot, hibásan térdnek nevezik.
Csüdtelke, kisk. Kis-Küktill vm. dicsöszentmártoni j.-ban, (1910) 632 oláh és magyar lak.
u. p. és u. t. Dicsszentmárton.
Csüdsömör (népiesen bekavar ; ném. Mauke),
a házi állatoknak, fleg a lovaknak esdhajlásában elforduló brgyuladás. Oka tisztátalanság,
hiányos ápolás. Nedves, ess, sáros idben és télen
gyakoribb. A csüd hosszabb szrein (tévesen bokaszröknek is nevezik) jobban tapad a por, fleg
meszes por, sár, hó stb., ez izgatja a csdhajlásban
különben is vékonyabb brt, ennek folytán duzzadt, melegebb, kesely lábakon pirosabb is lesz.
Enyhébb esetekben pikk^lyezés, hámleválás, máskor savós nedv szivárgása vagy apró hólyagok

n

keletkezése észlelhet. A vele járó fájó viszketegség miatt a lovak tipegnek, nyugtalanok, kirúgnak, így könnyen berepedések és ezeken keresztül fertzés jöhet létre. Elhanyagolt esetekben a
gyuladásnak a br alatti kötszövetre való átterjedése a lábvég ers duzzadását (elefántkórság)
vonhatja maga után. Védekezésül a csüd tisztántartása ajánlható. A csdszrök rövidre nyírása
nem célszer, mert a merev szrcsonkok kefe
módjára dörzsölik a brt. Az orvoslás esetenként
változó puhító kencsöket, szárító és ferttlenít
szereket stb. szokás alkalmazni, míg borogatások
többnyire ártanak. Egyes takarmányfélék, moslékok etetése után a marhák csdjében az ú. n.
mosléksömör fejldik ki oka az állatok túlérzékenységén (idiosynkrasia) kívül az illet takar:

;

mányokban

foglalt

mérgez

anyag.

Csüdtetem, 1. Csonttetem.
Csülkösek (Ungulata, áiiat),

—

Ct

(ungvis) az utolsó ujjpercnek csupán bels (hát-)
oldalát borítja, s vagy csak az ujj hegyéig
ér (köröm) v. ezentúl sarlóalakuan meghajolva
kiáll (karom).
méhlepény es emlsöket (Placentalia) az ujjak végét borító szaruképzödmónyek
szerint patásokra (Ungulata) és karmosokra,
illetleg körmösökre (Ungviculata) lehet felosz-

A

tani.

Csr

V. pajta, gazdasági épület, melybe a behordott szalmás gabonát, a szálas takarmányféléket, gazd, eszközöket s egyéb tárgyakat rakják.
A C-ben végzik a kisgazdák a cséplést kézi cséppel vagy a kézi erre szerkesztett cséplgéppel.
Cstirdöngöl, 1. Magyar táncok.
Csürf alva (azeltt Klicz), kisk. Szolnok-Doboka
vm. csákigorbói j.-ban (1910) 218 oláh lak. u. p.
Kucsulát, u. t. Aranymez.
Csürhe, a falu közös sertésnyája. Gsürhés az,
aki a C-t rzi.
;

Csrök, egyfell

a.

m. csülök, bokacsont más:

gyermekek játékszere bábu (ném. Kegel).
Csürülye, kisk. Torda-Aranyos vm. tordai

részt

:

612 oláh lak., postaügynökség, u. t.
Tordaszentlászló.
Csütörtök (ném. Donnerstag, ang. thursday,
svéd thorsdag, lat. Jovis dies, franc, jeudi), a hét
ötödik napja, a rómaiaknál Jupiternek, a germáDonar v. Thor, a mennydörgés istenoknál az
nének szentelve. Zöld-G. v. nagy-C, a böjt nagyhetében szent-C, Angliában a mennybemenetel
napja, kat. országokban a húsvét eltti C, azaz

j.-ban, (1910)

s

;

nagy-C
Csütörtök, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
1256 magyar lak. vasúti állomás, posta-

(1910)

hivatal, u.

;

t.

Fél.

Csütörtökhely (Donnersmark), kisk. Szepes
vm. hernádvölgyi j.-ban, (1910) 754 tót lakossal,
postahivatallal, u. t. Káposztafalu. Legnagyobb
nevezetessége a plébániatemplom hoz épített NagyBoldogasszony ketts kápolnája, faragott kbl
épített gyönyör csúcsíves emlék a XV. sz. végérl, csúcsíves építészetünk egy kiváló alkotása,
melyet valószínleg a Zápolya-család valamelyik
tagja építtetett külföldi mesterrel. Hajdan Quintoforum és Szentlászlófalva név alatt fordult el.
A község jóval a tatárjárás eltt keletkezett, mivel már a tatárjárás után több flókegyháza volt.

Lakóinak többféle kiváltságuk volt, így (1336)
egyenesen a szepesi gróf törvényszéke alá tartoztak, aranyat bányászhattak. C hajdan a Henckel
gróü család székhelye volt (ez innen vette elnevét: von Donnersmark)
III. Ferdinánd 1651.
több más vmegyei javakkal együtt ifj. Csáky István grófnak adományozván, ez új birtokos 1668.
;

itt ferencrendi minorita- kolostort alapított, 1672.
pedig átadta nekik a kolostorral együtt magaCsüll, a közönséges- v. dankasirály (Larus sabb helyen épült Szt. László plébániatemplomot
is. 1774-ben
volt a szepesi kormányhatóság
ridibundiis L.) népies neve. L. Sirály-félék.
Csllizom V. csüllöalakú izom (m. rhom- székhelye, de ez ugyanaz évben Kassára tétetett
át. V. ö. Magyarország ^s a Nagyvilág 1868. 12. sz.
boideus), 1. Hátizmok.
Csülök V. pata, a növényev emlsök egy ré- A C-i kápolnáról 1. Gerecze, Memlékek II.;
szének utolsó ujjrészeit papucs módjára borító HorváthY.,A C-i kápolna(Arch. Ért. 17. 17. köt.).
Csütörtököt mond a fegyver, ha a sárkány
szaruképzödmény. B szarutokot a háziállatoknál
különbözképen nevezik még pedig a sertésnél lecsapódik, de a fegyver nem sül el.
Ct, hivatalos rövidítése Connecticut északC-nek, a lónál patának, a szarvasmarhánál
mancsnak. A C.-kel szemben a köröm és karom amerikai állam nevének gyakoribb Conn.

CsüUeng (aöv.),

1.

1.

Pofások.

Isatis.

C

;

;

:

í

.

—

Ctenobranchiata

Ctenobrancbiata

(állat),

1.

Fésukopoltyu-

állat), 1.

Cuba

16098
31
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Ezenkívül Cuba szigetén Vie P^^ó

a.

Cnartillo,

Tuk.

Ctenuphora,

bordás medúzák (áiiat), a tömlsök (Goelenterata) egyik osztálya. Szabadon
úszó, többé-kevésbbé átlátszó, váznélktill, rendesen dinnye-, harang- v. szalagalakú test, kocsonyás állományú, csinos alkotású tengeri állatok.
Testük egyik sarkától a másikig délköri ü-ányban ú. n. bordák haladnak. Ezek csillangók harántsoraiból áUanak az egy harántsorban, egymás
mellett álló csülangók rendesen egymással összennek, úgy hogy a bordákat tulajdonképen a csillangók összenövése következtében úszó v. evezlemezek alkotják. Csaláaozó szerveik ragasztószervvé módosultak. Szájnyílásuk úszáskor lefelé
néz. Ez ektodermával bélelt esszer garatba (ú.
n. gyomorba) és entodermával borított gyomorba
(ú. n. tölcsérbe) vezet. A tölcsérbl sajátságos
csatornarendszer indul ki, mely a borda-, tölcsér-,
garat- és tapogató-(satornákat alkotja. A tölcsér
:

a szájnyílással szembenfekv oldalon
fekszik. A most említett csatornarendszer együttvéve alkotja a gastrovascularis hálózatot, mely
atáplálkozás szolgálatában áll. A bordás medúzák
nyilasa

=

f.

(spanyol,

ejtsd

.-

tuiyo),

1.

spanyol

gabonamérték a. m. ^|^^ fanega; 2. folyadékmérték Mexikóban := Vs cuartilla 3. terület134 ha. 4. mexikói
mérték Spanyolországban
:

=

P^^o duro;
mérték a Baleárokon.
Cnartin, 1. Cortin.
ezüstpénz,

^'j,

5.

;

régente hosszúság-

Cnarto,
nak)

:

negj'edrésze valaminek
volt spanyol rézpénz =^ 3 f.

(pl.

a kantár-

Cnarto Ciénegas, város a mexikói Coahulla
államban, (i9oo) 3200 lak., szll- és bortermelóesel.
Számyvasut végállomása.
Cnati (Nasua, áiiat), 1. Koáti.
Cnatro, ezeltt boüviai ezüstpénz ^^ V* pezo
V. 4 reál
csakis váltópénznek használták értéke 189 K. 1836 óta nagy mennyiségben verték fémértékénél kisebb értékben és elárasztották vele a délamerikai államokat, ktüönösen
:

;

Perut.

Cnautla v. Civdad Morelos, város Mexikóban
nev áUamban, gyönyör völgyben,

az ugyanüy

6269 lak., eukomádültetvényekkel.
Guba, a régi rómaiak vallásában a bölcsben
hlmnsek a csirasejtek a bordacsatomák hám- fekv (lat. cubare a. m. feküdni) csecsem véd
jából fejldnek s a gastrovaseularis készülékbe és istennje.
innen a kül%alágba jutnak. Fejldésük egyszer,
Cnba (ejtsd: kúba), a Nagy- Antillák legnyugatibb
átalakulás nélküli. A forró égövi tengerekben él- és legnagyobb szigete, Floridától D.-re és Yncanek, a mérsékelt és hidegövi tengerekben ritkáb- tántól K.^re (200—200 km-re). Hossza (Ny.-K.) kb.
bak. Több fajuk éjjel világít. Áz eddig ismert 1200 km. (ny. h. 85— 74o). szélessége átlag 110 km
fajok száma 150, melyeket 2 rendre osztanak, (é. sz. 19" 50'— 23° 120. Partjai (3750 km) najelesen Tapogatósakra (Tentaculata) és Csupa- gyobbrészt alacsonyak, jó kikötkkel; helyenszokra (Nuda), aszerint, amint van vagy nincs kint a sziklák, homok- vagy korallzátonyok
tapogatójuk. L/egismertebb fajaik a kozmopolita miatt nehezen hozzáférhetk. A d. partot szekucsmameduzák (Beroe) és a szalagalakú gyö- gélyzó siker tengerben vannak a tájképi szépsé(1900)

:

nyör

veniis-öv (Cestus Veneris Les.). Utóbbi 1-5
is
és a Földközi-tengerben,
az Atlanti- ée Csendes-óceánban található. V. ö.
Chun C, Die C. d. Golfes von Neapel (Leipzig
1880) színes táblával.
Cu, a réz (cuprum) kémiai jele.

megn

m. hosszúra

Cnadra (sp.), Chilében használatos hoszszuságmérték, a. m. 150 vara
127*12 m.; Argentiuábau és Paraguayban, szintén 150 vara,
de 129-9 m.; Uruguayban 1862 óta 100 vara
859 m. Mint területmérték Uruguavban a négyzet-C.
7378-81 m«.
Caadrilla, a bikaviadalokon a torerok testülete. L. Bikaviadal.
Cuarta, folyadékmérték Paraguayban, a. m.
\it frasko
0757 1.
Cn*"***!* 1. régebbi olajmérték Tarragoná4-13
ban
2. földmérték Aragóniában, 400
1
négyzetvara
2384 a ; 3. gabonamérték

=

=

=

—

=

7-473

;

=

=

1.

Caartan, 1. Gortan.
Coartera, régebbi

spanyol gabonamérték,

különböz nagyságban, körülbelül 70

Caarteron

1.

gükrl

híres Jardines de la Reina, a Laberinto
de Doce Leguas szigetek és a nagyobb Isla de
Pinos, Ny.-on a Los Colorados sziklazátonyok,
É.-on a Cayo-k egész sora, Cárdenastól Xuevitasig. Területe a hozzátartozó szigetekkel együtt
mintegy 114,000 (némelyek szerint 118,823) km^,
amelybl kb. 107,000 (112,191) km* a fszigetre
esik.

Felszíne.

C. dk.

részén

a

Sierra

Maestra

meredeken emelkedik ki a tengerbl (Pico de
Tarquino 2560 m) é. lejtje menedékesen száll
;

alá a Cauto-völgy lapályára. K. en a Baracoa-i
dombvidék (600 m) táblás hegyei és lépcszete!,
Ny.-on 1700 m-ig emelked hegyvidék, a sziget
belsejében legelknek alkalmas síkság foglal
helyet, amelynek vörös földje Tierra colorada
néven ismeretes.
Vizei közül legjelentékenyebb a 440 km hoszszú Rio Cauto, amely a Sierra Maestrában ered
s 130 km. hosszban hajózható.
Éghajlata általában kedvez, a i-észben mocsaras partokon néhol sárgalázas. Habana évi
középhmérséklete 25-3, jan. 2 .% jál. 28». Évi

csapadék 1200 mm. Ess idszak máj.— okt. A
mérték
»/„ barchilla; mint olajmérték jpani/ia tengeri szelek mérséklik a nyári forróságot. A d.
néven »/« arroba
3-141 1.
partokon gyakoriak a földrengések és a ciklonok.
Cuartilla (spanyol, ejtsd: tiija), régebbi spanyol
Növényzete trópusi. A hidegebb övek némely
gabonaraérték
1387 1 mint folyadékmérték
fája (pl. a feny) gyakori. Honos és meghonosí4-08 1, 4 c.
1 arroba. Uruguavban rmérték tott növényei sokféle pálma, C.i cédrus, feny,
száraz tárgyaknál 3432 1, mint" földmérték
mahagónifa, ébenfa, majuga, granadillo, lignnm

—

(spanyol), régi spanvol gaboná-

=

=

=

—
=

;

Ameljr ssó

C
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:
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jaguey, banána, ananász,
kakaó, narancs, citrom, füge, tamarinda, mangó,
guava, zabote, gránátalma, anona, dinnye, cassava, gabonafélék stb., de mindenekfelett a
cukornád, dohány és kávé.
Állatai: vadmacska, tengeri nyúl, denevér;
kétszáznál több madárfaj (köztük kesely, nyirfajd, fürj, szalonka, vadpulyka) alligátor, kaméleon, gyík, iguana, varangy. A kígyók közül a
maya 5—6 méterre megn. Temérdek a szárazföldi rák (néha 20 cm). Skorpió is nagy számmal
akad. A rovarok sok fajjal és gazdagon vannak
képviselve. Jellemzk a hangyák, sok szép pillangó és a sziget legnagyobb átka, a.nigua vagy
jigger. A halfajok száma 650, köztük cápa, aguja,
ronco, gallego stb. Delfin és cethal elfordul a
parti vizekben.
Lakossága (i9io) 2.150,112 (1 km^-re 18-9). Ez
a szám így oszlik meg a 6 provincia között
vitae, aoaua, jiqui,

;

Terttlet

Provincia

kma

Lakosság

Egy
kmí-re

(1910)

Pinar del Rio

_

La Habana
Matanzas

-

Santa Clara

Campagney (Puerto

Principe)
Oriente (Santiago de Cuba)...

Cuba, a hozzá tartozó apró szigetekkel együtt

nak. Évenkint kb. 600,000 t vasérc kerül az
Egyesiilt-Államokba. Az aszfaltbányászatnak
jövje van.

Ipara jórészt a cukor ós a dohány feldolgozáki. A munkaer hiánya a rabszolgafelszabadítás óta (s kivált amióta Kina eltiltotta
sában merül

a bevándorlást), sok nehézséget okoz, különösen
a cukornádültetvényeken és cukorgyárakban.
Közlekedés és kereskedelem. 1906— 7-ben (1
év) a külkereskedelmi forgalomban 4294 hajó
(10 millió t), a parti forgalomban 13,278 hajó
(4 millió t) érkezett a C.-i kikötkbe. Habanából Santiago de C.-ba (Ny.
K.) és az é. és d.
kikötk között vasutak épültek. A cukomád-ültetvényeseknek számos keskenyvágányú vonaluk van, összeköttetésben a fvonalakkal. A
vasutak teljes hossza (1908) kb. 4000 km. Útjai,
még a habana —santiagói országút is (Camino
Central), meglehets rossz karban vannak.
k postahivatalok száma 418, a posta- éstáviróhivataloké 147. Az állami távíróvonalak hossza
8150 km.

—

Fénz. C.-nak nincs saját pénzrendszere. For-

252,421
555,178
255,308
497,142
128,669
461,394

19-4
77-3
26-6
20-0
4-7
14-6

114,000 2.150,112

18-9

13,000
7,180
9,580
24,760
27,190
32,290
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galomban lev pénzek peso (értéke 4" 2 K), peseta
(0-85 K), reál (040 K), spanyol aranydollár (4-52
:

K), spanyol ezüst dollár (4 K),
(4'95 K).
Mérték gyanánt

—

amerikai dollár
a méterrendszer

használatos.
Bevitele (1909— 910-ben) 1 év alatt 491, kivi-

720 miUió K, 1909-ben 622 millió K, melybl
a cukorra esik 404, a dohányra 160, egyébre
58 milUó K. A bevitel 510/o-a, a kivitel 85 0/0-a
az Egyesült-Államokra esik.
Mveltségi állapot. A közoktatás 1880 óta kötelez és ingyenes. 1899-ben a választók 640/0-^
analfabéta, 2"/o-a csak olvasni tud, 33Vo-a ír-olvas,
l7o-a magasabb mveltség. Az Egyesült -Államok vezetése alatt teljesen újjászerveztettek az
iskolák (régebben a r. k. egyház kezében voltak,
tele

Korábbi népszámlálások (1774) 172,620
272,301; (1817) 553,628; (I827) 704,487;
:

;

(1792)

(i84i)

1.007,624; (1861) 1.396,530; (I887) 1.631,687; (i899)
1.572,797. Utóbbi számból 32'lo/o a színes (néger,
vegyesvérü és kinai), 57"8<'/o a benszülött fehér
és 10'l«'/o az idegen születés fehér lakosság,
fleg spanyol. A bevándorlás az 190*. 10. évek
átlagában kb. 36,000. A születések száma 3 év
átlagában (1904—6) 57,484, a halálozásoké 30,496.

—

C. fvárosa Habana, (1910) 302,526 lak. Többi
nagy városa: Cienfuegos 70,416; Camaguey
66,460 Matanzas 64,385 Santiago de C. 53,614
Cárdenas 28,576 lak.

most államiak). Az iskolák száma (1909) 2171,
3613 tanítóval és 143,085 beírt tanulóval (ebbl

95,737 fehér, 47,348 szüies). Középiskolákon kívül van egyetem Habanában (irodalmi.természettnFoglalkozás. C. földjénél és éghajlatánál fogva dományi, orvosi, gyógyszerészi ós jogi szak) 600
els sorban földmívelö ország. Ftermónyei cu- hallgatóval.
kornád, dohány, kávé, kakaó, kukorica, burgoVallás szerint a lakosság csaknem kizárólag
nya, banána, ananász, narancs, citrom, kókusz- r. k. Egyházilag C. egy érsekséget alkot.
dió. C. szolgáltatja a föld összes nádcukortermeKormányzás és közigazgatás. A spanyol uralésének mintegy felét, 1910. (ez eddig a legna- lom alól 1898 dec. 10.-én felszabadult C. 1900. az
gyobb termés) 1.833,219 t-t. A cukorgyárak Egyesült- Államokkal jutott kapcsolatba. Az
száma 200-nál több. A dohánytermés gazdasági 1901-ben elfogadott alkotmány alapján köztársajelentsége egyre emelkedik. Maximális évi ter- ságként szerveztetett, elnökkel, alelnökkel, szemelés eddig 30,000 t. A dohánygyárak magában nátussal és képviselházzal. Az újonnan alakított
Habana városában mintegy 20,000 embert fog- kormány 1902 máj. 20-án lépett uralomra. Az
lalkoztatnak.
1903 júl. 2-iki egyezmény 10,000 K évi bérért
Az erdk C. egész területének mintegy felét szón állomásokat biztosít Amerikának a Guantáfoglalják el. Az állami erdségek területe 5600 namo- és Bahia Honda-öbölben. 1903 dec. 27. újabb
km". Kivitelre kerül erd-termékek a maha- kereskedelmi egyezség fzte szorosabbra a kapgónifa, cédrusfa, pálmák, festékfák, farost, csolatot. A kabinet tagjai: az igazságügyi, belmézga, gyanta, olajok stb. Az állattenyésztés ügyi, pénzügyi, földmívelés-, kereskedelem- és
nagyjelentség (1909) 2.936,549 szarvasmarha, munkásügyi, közoktatásügyi, közmunkaügyi, köz523,702 ló, 57,310 öszvér, 3202 szamár továbbá egészség- és közjótékonyságügyi (összesen 7)
(1899) 358,868 sertés, 9982 juh (ezek száma a há- államtitkár.
Állami bevételek (1910 júl. 1.— 1911 jún. 30)
ború eltt sokkalta nagyobb volt).
Bányakincsei közül Santiago de C. körül re- 174, kiadás 165 millió K. Államadósság (Egyezet, mangánt és vasat s némi aranyat bányász- sült-Államoknak) 261, belföldi 55 millió K.
:

;

:

:

:

;
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Hadereje 3000 ember. A rend biztosítására
további 5220 fóból álló mezrendrsége van (lovasság és gyalogság). V. ö. Atkiyis, The War in
C. <London 1899); Clark, Commereial C. (n. o.
1899) ; Davey. C. in War Time (u. o. 1897) u. a.,
Gallahan, C.
C. Pást and Present (u. o. 1898)
and the International Relations (n. o. 1902) PorHalsted,
téi; Industrial C. (New York 1898)
The Story of C. (u. o. 1899) Pepver, To-Morrow
in C. (u. 0. 1899) Griffin és Phülips, A List of
Books Relating to C. (Washington 1898) Deckert, C. (Bielefeld és Leipzig 1899); Alger, The
Spanlsh- American War (New York 1901).
:

;

;

;

;

;

;

Története. C. szigetét Columbus fedezte fel
14'92 okt. 28. Diego Velasquez 1511. elfoglalta,
s több várost alapított rajta. Halála (1524) után

a sziget tovább fejldött, de mikor Hernando
Soto (1539 60) kiirtatta a benszülötteket, hanyatlásnak indult. 1633-ban Habana lett a kormányzó
székhelye és a sziget fvárosa. Midn 1717. a spanyol kormány életbe léptette a dohányegyedáruságot, C. fellázadt, de a zendülést elfojtották.
Késbb Spanyolország az egyedáruságról néhány
cadizi keresked javára lemondott. A gyarmatháborúkban Anglia 1762. elfoglalta Habanát, melyet szabad kikötnek nyilvánított. A spanyolok
a párisi békében 1763. visszakapták ugyan C-t,
de a már behozott szabad kereskedelmet nem bírták megszüntetni. Ez vetette meg C. felvirágzásának alapját és Habana nemsokára a rabszolgakereskedés központja lett. Miután Spanyolország
szárazföldi gyarmatait elvesztette, mindent elkövetett 4iogy C-t megtarthassa. Del840. a kreolok közt
hatalpias párt képzdött, mely a szigetet az Egyesült-ÁUamokhoz akarta csatolni és mialatt Washingtonban (1845) a kongresszus a sziget megvétele fölött tanácskozott, C-ban szabad csapatok
alakultak és a középamerikai köztársaságok is
mozgalmat indítottak a gyarmat függetlenítésére 1849. csak az Egyesült-Államok tiltakozása
és a segély megtagadása akadályozta meg a forradalmat, mely azonban 1851. mégis kitört. Ámde
a lázadást, amelynek egyik vezére a magyar születés Prágay volt, leverték, s a forradalmárok
fejét, Narciso Lopezt elfogták és Habanában le-

—

;

fejezték.

1854. az Egyesült-Államok európai meghatalmazottjai proklamálták Ostendében, hog>' miután

Spanyolország a C-ért felajánlott 120 millió
dollár vételárat visszautasította, az Uniónak joga
és kötelessége a közveszélyes és villongó szigetet

—

Cuba

reget nemsokái-a felkelt a Villa kerület is, melynek ólén Ruloff lengyel táboniok állt. A háború
;

végzetessé kezdett válni a spanyolokra nézve,
kiknek sorait a sárgaláz is tizedelte. A felkelk
az Egyesült-Államokból is kaptak segítséget
Spanyolország csak a karlista forradalom elnyomása után (1876) tudta Martinez Campos tábornoknak és utódjának, Jovellar fvezérnek gj'zelmével 1878. a zendülést tíz évi küzdelem után
elfojtani.

Minthogy a kormány az 1878. felkelés leverése
után a megígért reformokat nem léptette életbe
és a rendri önkényt meg a tömérdek közigazgatási sérelmet és visszaélést sem szüntette meg a
:

szeparatisztikus elemek (mulattok, kreolok, négerek, st spanyolok is) 1895 febr. újra fegyvert
fogtak és Beire vidékén megkezdték a szabadságharcot. Vezéreik az óriástermetü Guillerman (némulatt
ger), Gomez, Marti és egy Maceo
voltak. Miután a spanyol csapatok több vereséget
szenvedtek, a kormány Rivera tábornokot nevezte
ki
fkapitányává, a hadi expedíció élére pedig

nev

C

a népszer Martinez Campos tábornokot állította.
Ennek dacára a felkelk sikerrel folytatták a
guerilla-harcot és több ízben megverték a kormánycsapatokat. Erre 1896. Weyler tábornokot
küldte ki a spanyol kormány s jelentékeny csapatersítéseket bocsátott rendelkezésére. Weyler
kegyetlen hadjárata is kudarcot vallott, miért is
a kormány Blanco tábornokot küldte ki azzal az
ígérettl, hogy autonómiát ad a szigetnek. Az
erre vonatkozó tárgyalások már sikeiTel kecsegtettek, midn az Egyesült-Államok beavatkoztak.
Hivatalosan ugyan semlegességet hirdetett az
Egyesült- Államok kormánya, míg a területérl
számos önkéntes hajózott át a fölkelk ersítésére, midn azonban 1898 febr. 15. Habana kikötjében a Maine amerikai páncélos hajó kiderítetlen okból felrobbant, kitört a háború az Egyesült-Államok és Spanyolország között. Az ünio
hajóhada elzárta a cubai kikötket, Santiagoban
csapatokat szállított partra, s az ottani kikötbe
menekült spanyol hajóhadat, midn az kitörést
kísérlett meg, júl. 2. megsemmisítette. Santiago
kénytelen volt kapitulálni, s Spanyolország végre
Franciaország közvetítésével 1898 dec. 10. békét
kötött, melynek értelmében C-t és Puertoricot
átengedte az Egyesült-Államoknak.
egyelre amerikai katonai kormányzat alatt
maradt de az ünio beleegyezett, hogy az EgyesültÁllamok bizonyos fokú szuzerénítása alatt önálló
köztársasággá alakuljon. Az alkotmányozó kongresszus befejezvén munkáját, 1901. megválasztották az els elnököt, Estrada Pahnát, akit 1902
máj. 20. igtattak be. Erre az amerikai katonaság
és tisztviseli kar elhagyta a szigetet. 1906-ban
szerzdés jött létre, melynek értelmében az Egyesült-Államok Guantanamo és Bahia Honda kikötket hajóhad- és szénállomiísul bérletképen birtokukba vehetik. Az 1904-iki vámtarifa az Uniónak
a legtöbb kedvezményt biztosította, de midn 1905.
a Nagy-Britanniával kötött kereskedelmi szerzdésben C-nak nem volt szabad a kedvezménjrt az
angol án'ikra is megadnia, a nacionalisták az Unió

C

:

De az északamerikai polgárháború
meghiúsította ezt. Közben az elégületlenség
szigetén napról-napra ntt
a lakosság kikelt az
adó ürügye alatt folytatott törvényes zsarolások
(alcabala és alcabalilla) s a szabad kereskedelmet
megbénító nagy vámok ellen. Spanyolország
ugj'an ö.sszehívott egy juntát (1866), de ez semmit sem tett, s feloszlása után a reformpártot valósággal üldözni kezdték. Végre 1868. kitört a
forradalom, melynek élén Carlos Manuel Cespedes (okt. 10.) kikiáltotta
függetlenségét; a felkelk vezére Queseda tábornok volt, ki alig
26,000 emberrel elkeseredett guerilla-harcot folytatott Dulce tábornok seregével s éveken át gyámkodása ellen
fellázadtak s 1906. polgárhásakkban tartotta a 110,000 fre rúgó spanyol se- ború tört ki. Az Unió hadihajót, majd expedíciós
elfoglalni.
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;
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Cucullanus

csapatot küldött C.-ba, Pálmát az elnökségrl bolta és ekkor órccsö-hidat építettek. Közeiében
lemondatta, s Taft amerikai hadügyi államtitkár volt Montauban vára, amely a Nagy Károly-féle
maga vette át a kormányzást, amelyet azután, a mondákban nagy szerepet játszik.
lázadás elnyomatván, Mayoon amerikai kormányCuca (régebben csuca, a szláv sulica), 1. nagy
zónak adott át. 1907-ben újra lázadás készült, de és kis C. Elbbi a faszerkezet kormány készülékcsirájában elfojtották. 1908-ban ismét elnököt vá- kel ellátott fahajókon a kormányrúd bels végén
lasztottak, Gomez Jósé Miguelt 1909. az amerikai lev vastag botféle fának elnevezése, mely arra
csapatok elvonultak a szigetrl. Az 1910. év elég szolgál, hogy a kormányt oldalra lehetleg minél
nyugodtan telt el, noha Miniét, majd Acevedo jobban kifeszíteni lehessen. Az utóbbi egy mantábornokok fölkelést akartak szítani az új kor- kós bot, melyet az ilyen fahajókon a kormányos a
mány ellen de ezeket a mozgalmakat hamar el- nagy C. tolása alkalmával támaszául használ. Réfojtották. 1910-ben az orkán rendkívül sok kárt gebben, midn fahajóinkon a ma is használatos kor©kozott a szigeten, több mint 1000 ember életét mányszerkezet (a timon) még nem volt ismeretes,
vesztette, a dohány ültetvények majdnem teljesen vontatás közben, ha a hajó a parthoz v. zátonyhoz
kelleténél közelebb ment, a hajó kitámasztására
megsemmisültek.
Cuba (japán), a japán kard szúi'ólapja, rend- egy dorong-féle könnyebb rudat használtak s ezt
szerint kis, kerekded, áttörtén kidolgozott vagy nevezték C.-nak, az ezzel való eljárást pedig cumáskép díszített fémpenge (vas, bronz, acél stb.). cázásnak.
2. C, 1. Koka.
Gnbanit (cuban, barracanit, ásv.), a szabályos
Cuceki, adók. Zágráb vm. nagygoriczai j.-ban,
hexaéder szerint hasad, többnyire vaskos, sárga- (1900) 439 horvát-szerb lak. u. p. Veüka-Gorica,
réz szín, képlete CuS. FejSj BaiTacanao, Cuba u. t. Leskovac.
szigetén, Tunaberg (Svédország) és Butte (MonCucerje, adók. Zágráb vm. zágrábi j.-ban, (1900)
tana).
3217 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Sesvete.
;

;

—

;

:

;

Cabeba

offlcinalls (oöv.), 1. Bors.
Cucheval-Clarigny (ejtsd wisvái-kiarinyi), PhiCubicit (ásv), az analcim (1. o.) szinonimja.
lippe Atlianase, francia író, szül. Calaisban 1822
Cabicalaríus (lat.), bels szolga (komornyik) febr. 1., megh. Parisban 1895., mint a Ste Genea régi rómaiaknál az erdélyi fejedelemség idejé- viéve könyvtár re. A Constitutionnel, La Presse
ben bejáró értelemben használták a fejedelem c. lapokba s a Revue des deux Mondesba dolgokörül alkalmazott ifjabb nemesekre,
Histoire de la presse en Augleterre
zott. Mvei
Cubicalum (lat.) a. m. szoba, hálószoba; et aux États-Unis (1857) Histoire de la constivértanú sírja, melyben az els keresztények ide- tution de 1852 (1869) L'équilibre européen aprés
jében az istentiszteletet végezték, azért annyi is la guerre de 1870 (1871) Lord Beaconsíleld et
mint imaház, kápolna.
8ontemps(1880); L'instructionpublique en Francé
Cnbicas (lat.) a. m. köbös v. harmadfokú.
(1883); Les flnances de l'Italie 1866—85 (1885);'
Cubinec, adók. Belovár-Körös vm. körösi j.- Essai sur l'amortissement et sur les emprunts
ban, (1900) 909 horvát-szerb lak. u. p. Sveti-Ivan- d'États(1886) Les flinances de la Francé 1870-91
:

;

:

;

;

;

;

;

Zabno,

u.

t.

Körös.

(1890) stb.

Cabit (ejtsd: kjúbit), régi augol hosszuságmérCucbilla Grandé (ejtsd kucsiiya), a brazíliai sték := V2 y^rd
457 mm. Keletindiában még kontinens magasföldjónek legdélibb, lépcsszerü
most is használják.
pereme Uruguay állam területén. Az Uruguay
Cnbitus (lat.), a. m. könyök. Régi római hosz- folyó torkolatától kiindulva, könnyed ív alakjászúságmérték, amely akkora volt, mint a könyök- ban húzódik ÉK. felé, hogy csatlakozzék azokhoz
tl a középs ujj hegyéig ér hosszúság
444 mm. a magasabb és meredekebb peremekhez, amelyek
Cuboicit (ásv.), a Chabasitnak az irodalomban Serra do Tapes, Serra do Herval stb. néven végre
ez idszerint már nem használt szinonimája.
a Serra Geralban 1250 méterre emelkednek. DK.
Cnboit (ásv.), az analcimnak egy zöldes-szürke felöl, tehát Montevideo vidékérl tompa, alacsony
hegyláncnak látszik, de ÉNy. felé, a Rio Negro
válfaja az Uraiból.
Cnbók, a medve, borz, nyest, valamint a na- folyó (az Uruguay mellékfolyójának) vize felé
gyobb ragadozók mells lába.
alig észreveheten, fokozatosan sülyed alá, a
Cuchilla do Haedoban még egyszer felpattan az
Cabomedusae (állat), 1. Kockás medúzák.
öskontinens pereme, aztán végleg elsimul az
Cabooctaeder, 1. Kubooktaéder.
ubranovic (ejtsd: csubranovics) Endre, horvát Uruguay és Paraguay folyók határtalan síkkölt, szül. Raguzában a XVI. sz. elején, megh. ságára.
Cncujo (állat), 1. Pyrophorus.
1559 körül. Életkörülményeirl nagyon keveset
Cnculidae (állat), 1. Éakuk-félék.
tudunk. Ifjú korában aranymves, késbb pedig
Cncnllaea Lam., Idonearca Conr., Latiarca
tengerészkatona volt a velencei köztársaság szolgálatában. Egyike a legkitnbb raguzai költk- Conr. (állat). A szifónélküli (Asiphoniata) kagylók
nek, a horvát nyelv klasszikusa. Számos költe- rendjében az Arcidae családjába tartozó kagylóményébl csak egy költi elbeszélés jelent meg nem, melynél két izombenyomat egyenl ers
nyomtatásban.Címe: Jegjupka (A cigányasszony, (Homomyaria). Legnagyobb mennyiségben a
jura- és krétakorban éltek, a harmadkorban már
Velence 1595, 2. kiadás 1699).
ritkább s manapság már csak 3 faja él. HazánkCubnlus bnlgaricos, 1. Bolgár köböl.
ban elforduló fontosabb faja a C. Szabói Pethö,
Cnbns (lat.) a. m. köb, kocka.
Cubzac (ejtsd kübzak), falu Gironde francia dó- amely a cserevici (Szerem vármegye) krótakorú
partementban, a Dordogne jobbpartján, (i9oo) 850 agyagmárgában fordul el.
Cucullanus (állat), 1. Strongylida.
lak. 28 m. magas hídját egy zivatar szétrom:
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Cueva

Cuenca, 1. Uj-Kasztilia egyik tartománya
Cacallarifl (musculus), csuklyásizom, újabSpanyolországban, Guadalajara, Teruel, Valenbau musculus trapezius, 1. Hátizmok.
Cncullas (lat.), kámzsa, csuklya; C. non focit cia, Albacete, Ciudad-Real, Toledo és Madrid közt.
monachum, közmondás nem a csuklya teszi a Területe 17,187 km«, lakossága (iwo) 268,456
(1 km.-re 156). A tartományban a Serrania de C.
barátot.
ágai (Sierra de Canales, Sierra de Valdemeca,
Caeulos L. (áuat), 1. Kakuk.
stb.) terjednek el és legnagj' obb magasságukat a
Cneamaria (áuat), 1. Tengeri ugorka.
Cacomis L. (növ.), a Cuctirbitaceae (Tökfélék) Cerro de S. Felipében (1800 m.) érik el. 8 kerülete
az ugy anily nev tartomány fvárosa
2.
család génusza, melynek 26 faja a föld melegebb van.
tájain, különösen AMkában honos. Egyéves vagy Spanyolországban a Júcar és Huecar összefolyávastag rhizomával ével, a földön hever v. a sánál, meredek sziklán (903 m.), püspöki székmagasba kúszó füvek, többé-kevésbbé merev szó-> hely, (1900) 11,667 lak. Egykoron posztószövésérl
röktl borítottak, levelük szögletes, karélyos, és ékszerkészítésérl híres volt, ma az ország
egyeseké hasogatott. A kacsok egj'szerüek. Virá- egyik legkihaltabb városa. A várost körfalak
a porzós virág ren- csatolják a régi aleazarhoz. Több híd, a többi közt
1, ritkán 2-iakú. sárga
desen csomókban, a terms magánosan áU. Ter- az 1523-ból való 42 m. magas San Pablo visz át a
mésük többnjire fel nem nyüó. húsos bogj'ó 3—5 Huecaron és Júcarou. Székesegyháza szép csúcs3. C, v. Santa
sorban álló lapos, tojásdad magvakkal. Számos ives épület; tornya 1903. bedlt.
fajt már régóta termesztenek. A C. meló L. a Ana de C, Azuay taríomány székhelye Ecuador
dinnye il. o.). Hazája Dél-Ázsia és Afrika tropi- délamerikai államban, a Matadero mellett (2581
kus része. A C. sativus L. az ugorka (1. o.). Ha- m.), a jól öntözött és termékeny Ejido síkságnál,
zája valószínleg Kelet-India, mvelése is innen 30,000 lak., gyapjúszövéssel, kalap- és fazókterjedt el mindenfelé. Magvai (semina cucumeris) gj'ártással, gyümölcs, sajt és gabonakereskaC-t 1557. alapították, 1786 óta
officinálisak voltak. A C. anguria L. Közép-Ame- delemmel.
rikában és Braziliában termesztett fózeléknövéuy püspökség.
Caenon (Gonon v. Quesne) de Béthune, ófiranbizonyáraanéger rabszolgákkalkerült Amerikába.
Nálunk csak dísznek iütetik. Afrika és Arábia cia költ, szül. 1150 körül Picardiában, megh.
sivatagi %idékein át Kelet-Indiáig van elterjedve 1219 dee. 19. Részt vett a Hl. keresztes háborúban s mint Baldtün konstantinápolyi császár roa szintén ehet termés G.prophetarum L.
Cncarbita L. (növ.), 1. Tök.
kona a IV. keresztes háború egyik vezére volt.
Cncarbitaceae (növ.), ]. Tökfélék.
Tíz költeményét ismerjük, melyek köztil 8 szerelmi és 2 keresztes dal. Fleg az utóbbiak sikeCúcuta, 1. San Jósé de Oúcuta.
Cadbear, 1. Orcein.
rültek s a szent ügy iránt való lelkesedés érdekes
Cnddalor, város, L Kudalur.
emlékei. Költeményeit Wallensköld adta ki (Hel:
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—

Cuddapah,

1.

Kadapa.

Cnddy,

arab folyadékmérték

Cudowa,

1.

= 757

singfors 1891).
1.

Kudowa.

Cúdra {ejtsd: súdra V. saúdra), a negyedik és legalsóbb faja az ó-indiai fkasztoknak. mely fleg
az árja hódítókhoz csatlakozó nem árja kézmvesekbl, napszámosokból, szolgákból stb. telik
ki. Sok jeles és gazdag ember is származott bellük, így Csaivdragupra király, India híres felszabadítója. A C. már a buddhista korban sokat

Cnerda, spanyol hosszménék, 1. Cordel.
Cuemavaca (mexikói néven: Quauhnahtiac),
Morelos mexikói áUam fvárosa, 1655 m. magas,
termékeny pompás völgjben, a Sierra de Guchi-

laque lábiínál, (1910) 12,668 lak., Cortez által épített
templommal, földmlves-iskolával, kórházakkal
jelentékeny szesz- és cukorgyárakkaL
Cners (ejted: Wer), város Var francia départementban, 21 km.-uj-ire Toulontól a lyon-földköziveszített eredeti jelent<teégéböl s ma már csak tengeri vasút mellett, közelében a Foux szakatudományos értéke van.
déka, (1901) 2801 lak., bor, faolaj, selyem, gipsz
Cudworth (ejtsd köddvorth), Ralph, angol filo- és parafatermeléssel és kereskedéssel.
zófus, szül. Allerban, Somerset grófságban 1617
Caes (ejted kosz), falu a Mosel balpartján
megh. 1688., mint a héber nyelv tanára a cam- Poroszországban (Rheinland), Bemkastel (L o.)
bridge-i egyetemen, a hová 1645. neveztetett ki. szemközti községgel híd köti össze, bortermFó mvei The true intellectual system of the hely. Borai C. néven kerülnek piacra.
universe (London 1678, latinra fordít\-a MosheimCaesmes (ejtsd: kuem), község Hainaut belga
Xé\ Jena 1733) és Treatise concemiug etemal and tartományban, Monstól DNy.-ra 3 km., (i9io)9792
immutable morality (London 1731). E mvekben lak., kiterjedt szénbányászattal, vasolvasztökkal
küzd az ateizmus ellen, s Platón eszméit egyez- és kohókkal.
teti a keresztény hittel. Az erkölcsiséget, ennek
Cueva, Jüan de la, spanyol költ, sztil. Sevil:

:

:

kötelez erejét isten szellemébl származtatja: lában 1550., megh. 1607 körül. A költészet minden
az erkölcsi igazságok époly érvényesek, mint a nemében tett kísérleteket, de legmaradandóbb
matematikaiak s az emberi elme velesztüetett veit a nemzeti dráma teréu alkotta, melynek megbirtoka. V. ö. C. E. Loxcrey, The philosophy of R. alapozói közé számítható. Ö volt az els, aki a
C. (New York 1884).
spanyol drámát 3 felvonásra
oszjornada
Caeillette (franc, ejt«i ksijrett) a. m. gyjtés, totta, de csak késbbi munkáiban, mert els kíszedegetés. Használatos a tengeri magánjogban sérletei még semmi tervszerséget sem mutatebben az összetételben :álaC. annak megjelölé- nak. Az El ínfamador c. drámájáról azt tartják,
sére, hogy az árufuvarozási szerzdést csak egyes hogy forrásul szolgált Tirso de Molina El Burladarabárukra kötötték.
dor de Sevilla c. híres munkájának. Irodalomtör-
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Cuevas
téneti szempontból becsesek

még Los
:

siete in-

fantes de Lara (L. hét gyermeke) La muerte de
Virginia (Virginia halála); La muerte de Ajax
Telamon, Principe Tyrano. Van még tle 10 vígjáték is és egy nagy epikus költemény, a La conquistadela Bética (SeviUa 1603, Madrid 1830—
;

amely azonban jelentéktelen. Mindezek a munkák C.-nak 1582. Sevillában megjelent Obrasaiban foglaltatnak. Románcai a Biblioteca de au33),

meg.
Cuevas, több helység neve Spanyolországban

tores espanoles 10. és 16. kötetében jelentek

Cukor

Ezeket a müiparcikkeket csakhamar megkedvelték s csupa divatból a drágább bronz ötvények
helyett használták. Ujabban a C. jó hírének nagyon ártanak a C. módjára készített sárgaréz bevonatú cink ötvények.
Cujacius (tkp. Gujas v. Gujaus Jacques) a
XVI. sz. legkiválóbb jogtudósa, szül. Toulouseban
1522., megh. Bourgesban 1590 okt. 4. Cahorsban,
Bourgesban, Valenceben, majd újra Bourgesban
volt a jogtudományok tanára 1566. hercegi tanácsos és torinói jogtanár, 1577-tl kezdve pedig
újra Bourgesban mködött. Különösen a római
törvénykönyvek tanulmányozásával és magyarázásával szerzett érdemeket. Opera c alatt kiadott mvein kívül halála után Opera posthuma is
;

a jelentékenyebbek 1. C. de San Marcos, város
.Malaga tartományban, a Genil partján, (i9oo) 4676
2. C. de
lak., közelében érdekes bai'langokkal.
Vera, város Almeriában, az Almanzora mellett, a
Sierra de los Filabres lábánál, (i9oo) 23,334 lak., jelentek meg tle. Mveinek legteljesebb gyjteezüstbányákkal a Sierra Almagzerában, mór kas- ményét Fabrot Hannibál adta ki (Nápoly 1722—
téllyal.
1727 újabb kiadás Torino 1874). V. ö. Alhanensis
Caggiono (ejtsd: kuddzsono), község Milano olasz D. Promptuarium univ. operum C. (Nápoly 1763).
tartományban, (1901; 5636 lak., vászon és selyemCnjns reg^ío, ejns religio (lat.) a. m. akié
szövéssel, bortermeléssel.
az ország, azé a vallás. A reformáció idejében foCugovac, adók. Belovár- Körös vm. bel óvári gadták el ezt -lltalános elv gyanánt, melynél fogva
j.-ban, (1900) 623 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. a fejedelemnek áUott jogában népének vallását
öradec.
meghatározni. A modern államjog mellzi.
Cu-hszi (Tszu-hszi), Kina császárnje, szül.
Cukor (három képmelléklettel), közönséges
1834 nov. 17., megh. 1908 nov. 15. Pekingben. értelemben a C. -nádból vagy C.-répából készített
Hszin-fung császár szeretjévé tette s mikor flat szilárd édesít anyag, melyet nád-C.-nak v. répaszült, els kedvesévé. A király halála után (1861 C.-nak is neveznek. Tudományos noyeszaccharóz.
aug. 17.) öt éves fia, Tung-csi került a trónra. C. Ettl különbözik a keménytíö-G., melyet burvolt a régens három herceggel együtt. Pia ha- gonya- V. kukoricakeményítbl állítanak el és
lála után (1875) 3 éves unokatestvérét, Kvang- szöllö-G.-nak (dextróz v. glikóz) is neveznek.
Szut, neveztette ki császárnak és 1889 márc. 4. Ez kevésbbé édes, nehezen icristályosodík, rendeóta tulajdonképen C. uralkodott. A szerencsétlen sen szörp- V. szilárd téglaalakban hozzák forjapán háború után a fiatal császár hajlandó volt galomba. A kémia még sok különböz cukrot
az európai hatásnak engedni, s hogy ez meg ne ismer, melyek mind a szerves vegyületeknek
történjók, C. 1898 szept. 20. rendeletet Íratott alá azon csoportjába tartoznak, melyet szénhidrátokkezeibe engedi nak neveznek (I. Szénhidrátok).
vele, hogy a hatalmat újra az
Kémiai összetételük alapján a különféle cukát. C. ezentúl minden reformtörekvésnek ellenszegült s támogatta az 1900-iki boxer-felkelóst. rokat következ csoportokba osztják 1. Egyszer
Aug. 15-^n azonban a szövetséges hatalmak csa- cukrok vagy monoszaccharidok (CgH^gOg) azok,
patai elöl egész udvarával Szi-ngan-fuba kellett melyeknek molekulája csak hat szénatomot tarmenekülnie, honnan csak 1901 végén tért vissza talmaz ; ilyenek a már említett szöllö-G. (glikóz
V. dextróz), gyümölcs-G. (fruktóz vagy levulóz)
Pekingbe, A legfbb tanácsban mindvégig az
és galaktóz. Elbbi kett a legtöbb gyümölcs leszava döntött.
vében fordul el, utóbbi tej-C.-ból álUtható el. 2.
Cui Cézár, orosz zeneszerz, 1. Kuj.
Összetett cukrok azok, melyekben a 6 atom szén
Cui bono (lat.) a. m. minek ? mi célból ?
Cni prodest ? (lat.'^ a. m. kinek használ ? L. 2-szer v. 3-szor fordul el. Ennek megfelelen
:

—

;

:

;

:

:

Is

megkülönböztetünk

fecit.

a) diszaccharidokat ((CijH^aOu), melyekben 12
szénatom és b)triszaccharidokat (CigHajOm), meCnir facAice (franc, ejtsd.- küir faktisz) a. m. lyekben 18 szénatom alkot egy molekulát. Az ishuUadékbör, csizmatalpakat készítenek belle. mertebb diszaccharidokhoz tartozik a nádcukor
Rossz br, mely vízben szétfoszlik; célszeren (szaccharóz), tej-G. (laktz), maláta-G. (máltóz),
csak oly vidéken használható, hol kevés nedves- a trisaccharidok közül legismertebb a rópamelászség van, és a tulajdonképeni talpbr és fels br, ban elforduló raffinóz.
A cukrokat jellemz sajátságok 1. édes ízek
illetleg bélés között használható. Hazánkban csak
egy gyár (Liptószentmiklóson) foglalkozik hulla- 2. vízben nagyon könnyen oldódnak, alkoholban
kevésbbé 3. a legtöbb szép, fehér, átlátszó krisdékbr gyártásával.
tályokat alkot; 4. melegítve, különösen lúgos
Cairo (növ.), 1. Grescentia.
Cnissard (franc, ejtsd: küisszár), 1. Gombvért. oldatban hamar megbarnulnak, mert a C.-ból
Cuivre poli (franc, ejtsd: küivr poii), fényesre karamel képzdik (1. Gukorfesték) 5. oldataik a
csiszolt sárgaréz mötvények. A C. tárgya- poláros fény síkját jobbra v. balra forgatják (1.
kat a 70-08 években a párisi möntk kezdték Fénysarkítás) 6. a legtöbb a lúgos rézoldatot
gyártani. A sárgaréz ötvényt kezdetben csakis (Fehling-oldat) redukálja; azok pedig, melyek
csiszolták, késbb az árnyékhatás jobb érvénye- ezzel a tulajdonsággal nem rendelkeznek, ha sasítése céljából a mélyebb helyeket befeketítették. vakkal melegítjük, szintén redukáló cukrokra

Cnirasse,

1.

a.

m. mellvért

(1.

0.).

öuirassiers,

Vértesek.

:

;

;

;
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7. a különféle élesztgombák a cukrokat elerjesztik, de nem mindenik cukrot erjeszti
8. fémoxiel ugyanaz a gombafaj (1. Erjedés)
dokkal jellemz vegyületeket (pl. szaccharátok)
alkotnak 9. tömény salétromsavval melegít^•e,
jellemz savakká(pLC-sat', fiyálkasav stb.) oxidálódnak, erósebb oxidáló anyagok megbontják, tömény kénsav pedig elszeneslti 10. az egyszer
cukrok gyengén redukáló anyaggal a megfelel
oxialkoholokká alakulnak.
A cukrok zöme a növényekben, a kloroflll-tartalmú sejtekben, napfény hatására szénsav- és vízbl képzdik és a növényekbl állítható el. Az
állati szervezetben a cukrok csak átmenetileg
fordulnak el és hamar elhasználódnak. Az állat
vagy ember szervezetében a C. lassan elég e
közben ht termei, vagy izommunkához szükséges energiát szolgáltat, vagy a C.-ból zsir képzdik és rakódik le. A C. tehát igen értékes tápanyag, de kellemes ízénél fogva elsrend élvezen cikk Í8.

bomlanak

:

:

;

;

;

Története.
anyag a méz volt. A nád-C.
hazája India. Az els hírt a C.-ról Nagy Sándor
két hadvezére hozta Európába Kr. e. 327., midn
indiai hadjáratukból hazaérkeztek. De ekkor még

A

legrégibb édesít

Indiában a C.-nád levét használták édesít anyíiguL A szilárd C. készítésének felfedezése körültelül Kr. u. 300—600 közötti idszakra eeik. A
szilárd cukrot az indiaiak szákkárá-nak nevezték,
ami homokot jelentett. Kinába is valószintüeg
Indiából származott át a C. ismerete és készítése.
Kr. u. az V. sz.-ban terjedt el a C.-gyártás Perzsiában. Ekkor már többféle minség nádcukrot
készítettek. A perzsák csak a vörös szín nyerspukrot nevezték szákkárának, a fehér kristályos
cukrot kánd né\'vel hozták forgalomba. Innen
származott a kándis-C. elnevezés. Európába a
cukrot az arabok hozták, kik meghódítván Perzsiát (Kr. u. VII. sz.), a C.-gj'ártás mesterségét eltanulták, a cukrot szukhár-nak nevezték és innen
ered a C. elnevezés is. Az arabok hódításait nyomon követte a C. elterjedése.
Magjarországon a C. valószínleg aXTV.sz.-ban
lett ismeretes. 1419-ben Zsigmond^ 14'76. Mátj^áa
király ünnepi lakomáján szerepel mint drága
asztaldísz. A C.-süteményeket akkor gyógyszerekkel üzérked, nagyrészt olasz speciaUsták készí-

A XVI. és XVn. 8z.-ban már a gazdag furak háztartásában a nádméz és C.-gandli nagyon gyakori, általános elterjedését csak magas
ára akadályozta meg. Az els C. -finomítót nálunk
1750. Mária Terézia támogatásával hollandi részvénytársaság alapította Fiúméban. 1747-ben
Marggraf András Zsigmond (1709—821, híres
német kémikus bebizon>itötta, hogy a répában és
még más európai növényben is ugyanaz a C. fordul el, mint a C.-nád levében. A répa-C.-gyártás
gyaHorlati alaptételeit Marggraf tanítványa, a
genfi születés Achard Ferenc Károly (175318211 fektette le. A C. -répa termelését hazánkban
elször Tessedik szarvasi plébános próbálta ki a
XVIII. sz. végén és házilag maga is készített
répacukrot. Gertinger János Sámuel eperjesi
gyógj'szeróez Tessedik-t6l szerzett répamagból
C.-répát termelt ée Debreczenben az elsmag>'ar
tették.

-
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V. ö. Wiecukoripar története Magyarországon,
L k. 1848-ig (Budapest 1896).
A magyarországi C.-gyárakra vonatkozó statisztikai adatok fbb mozzanatai következk
kísérleti répa-C. -gyárat állította fel.
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posztagyaluhoz hasonlít. Képzeljünk egy forgó
korongon több ilyen gyalut felszerelve. Ez a répát vékony metélthez hasonló szeletekre vágja
ós a szeleteket alkalmas szerkezettel a gyárba

nehezítik a C. kikristályosítását. A letisztítás
hivatása, hogy e tisztátlanságokból minél többet
eltávolítson. Evégbl a hlg levet 80— 90 C«-ra felmelegítik, hogy a fehérjék megolvadjanak, majd

továbbítják.

2— 3«/o égetett mésznek (CaO) megfelel
mésztejjel keverik. A mész a szerves vegyületek
egy részét leválasztja, más részét egyszerbb vegyületekre, vagy egészen megbontja, végre pedig a híg levet steriüzálja ós a C. interválódását meggátolja. A mész hatására a sötét, át
nem látszó lé megderül és átlátszó aranysárga

3.

A répáié készítése. Ma

legelterjedtebben a

diffúziós eljárást alkalmazzák, melyet elször
1864. Bobért J. seelovitzi (Morvaország) gyáros
alkalmazott. Az eljárás azon a fizikai jelenségen
alapszik, hogy ha két folyadékot átereszt hár-

tyával, pl. hólyagpapirossal választunk el, a két
folyadék részecskéi a választófalon kölcsönösen
átvándorolnak. Ha 75— 80°-os vízzel érintkeznek
a szeletek, a C. a sejtfalakon átömUk és egyre
gazdagabb levet kapunk. A C. mindaddig gazdagítja a levet, míg a sejtekben több a C, mint a
diffúziós lében. Ezt a mveletet a diffúziós edényekben, az ú. n. diifuzörökhevL hajtják végre.
Ezek rendesen 40—50 hektoliter rtartalmú, álló
hengeralakú zárt edények rendesen 8 12 diffuzrt kapcsolunk össze. Ez egy diffúziós battéria.
A szeletek sok vizet (90— 95''/o) tartalmaznak,
de takarmányozás szempontjából becsesek. Ezért
sok helyen a kilúgozott szeleteket a gazdáknak
visszaadják v. a gyár maga tart hizlalót. Mivel
a fi'iss szeleteket nagyobb C.-gyár teljes menynyiségben nem értékesítheti, ezért különféle eljárást alkalmaznak a szeletek eltartása céljából.
Legrégibb módszer a szeletek bevermelóse, ami
közben a friss szeletek savanyú erjedésnek indulnak és tápláló értékknek bizonyos hányadát

—

;

sr

színvé válik. A mész feleslegét úgy közömbösítik, hogy a derített lébe szénsavat vezetnek.
Ezt a mveletet szaturáíásnak és ezt a célt
szolgáló edényeket szaturáló edényeknek nevezik. A szaturált levet szürösajtókon (szüröprések) az iszaptól elkülönítik. A présekben maradt
iszap az ú. n. mésziszap, mely becses mésztrágya.
5.
híg lé besürítése. Ma a híg levet légritkított térben srítik le. A légritkításhoz mérten a
lé forráspontja csökken. Ennek két felnye 1.

A

:

hogy karamel nem képzdik

ht

:

2.

hogy a ftésre

többszörösen felhasználják.
alkalmazott párolok v. függleges, v.
vízszintes ftszerkezetüek. Függleges ftószerkezet a JBoí^erí-fele, vízszintes fütszerkezetü
a Wellner-Jelinek-téle. Újabban a lé besrítésére
a Kestner-téle párolókészüléket is kipróbálták,
melyet a szódagyárak már régóta és újabban a
szeszgyárak amelászhamukésziiéséhen is alkalmaznak (1. Szeszgyártás).
feláldozva ízletes takarmányul szolgálnak. Az
A pároló állomáson a híg levet mintegy öO^/o
erjedés következtében beállott veszteség gyakran szárazanyagtartalomig srítik be ós ezt sriéigen tekintélyes.
nek nevezik. A besrítés közben a lébl mószsók
A szeletek tartósságát növelhetjük úgy is, hogy válnak ki, ezeket a lébl mechanikus szrökön
a szeletekbl a víznek tekintélyes részét kipré- különítik el.
seljük. Ezt a célt szolgálják a különféle répa6.
lé befzése. Ez a mvelet a bepároszeletprések. Ilyenek a Klusemann- és Bergreen- logtatás folytatása és ma szintén légritkított térfóle prések. A szeleteket legtökéletesebben kon- ben a tulajdonképpeni vákuum-készülékekben
zerválja a szárítás. A kipréselt szeleteket alkal- történik.
mas szárítókészülékeken^síSírítják meg. Ma már
A befzésnek is többféle módját alkalmazzák,
nagyon sok ilyen célú szárítót készítenek. Ezek ú. m. a szemccskére, fényesre való befzést vagy
közül legelterjedtebbek a Büttner-Mayer, Petry- a mozgatás közben való kristályosítást. A kikrisHecking, Knauer és Wüstenhagen szárítókész- tályosított és lehlt tölt anyagot C.-kristályok
lékei.
és C.-szörp alkotja. Ha a kristályokról a szörpöt
Mikor a szeleteket a diffuzörökbl leeresztik valami módon elvezetjük, a kapott kásaszer C.
és az említett szeletprésekben kipréselik, az így a nyers-G. Ezt a mveletet ma rendesen a G.összegyjtött víz sok oldott anyagot tartalmaz, centrifugákon hajtják végre. Az elször kapott
mely az élvízesatornába vezetve, ezeknek vizét I.-rend nyers C.-ról levezetett I-rend C.-szörpöt
beszennyezi és a halaknak árt. Ez a G.-gyári ismét befzik, kristályosítják és centrifugálják.
szennyvíz ma legtöbb gondot okoz a gyáralmak. A kapott cukrot H-rend nyers C.-nak nevezik.
Mert egyrészt az áUam az élvízcsatorna tiszta- Esetleg még hasonló módon llI-rend nyerscuksága érdekében nem engedi meg, hogy a szenny- rot is készítenek. Azt a szörpöt, melybl már nem
vizeket közvetlenül az élvízcsatomákba vezes- érdemes több cukrot kikristályosítani, melász-nak
sék; másrészt a nagy C. -gyárak sokszor víz nevezik.
hiánya miatt szenvednek.
7. G.-finomítás. A nyers C. felületén vékony
Ujabb idben a C.-gyárak arra törekszenek, melászréteg marad vissza. Ez a C. tisztaságát
hogy ezeket a szennyvizeket a gyárban újra fel- csökkenti és kellemetlen íz. A C. -finomításnak
használják, vagy hogy egyáltalán szennyvizek többféle módját alkalmazzák és különböz fogyaszne képzdjenek. Ezt a célt szolgálják a Pfeiffer- tási cukrot készítenek. Ha a sárgásbarna nyers-C.
Bergreen-, Classen-, Steffen- és a Hyros-Rack- felületérl a barna melászréteget lemossuk, akkor
fehér kristályos cukrot kapunk. Ezt fedé.si mveféle eljárás.
letnek (áfflnálás) nevezik. Nevét onnan kapta,
4.
lé tisztítása. A hlg répaló rendesen 12
140/0 C.-ot (Steffen-féle eljárással többet) és vál- hogy régen a nyerscukrot süvegalakú szekrétozó mennyiség «new C" anyagokat tartalmaz. nyekben akként tisztították, hogy nedves agyagEzek nemcsak tisztátalanítják a levet, de meg- gal fedték be. Az agyagból lassan kiszivárgó víz
használt
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m-

landó és növeked bevételt szolgáltat az államnak. Végül a C. az adóelmélet szempontjából is
eléggé méltányos adó, mert a nagyobbmérv cukorfogyasztás valóban nagyobb teljesítképességre enged következtetést.
G. beszedési módjai: 1. a nyersanyag megfugákba e célból gzt V. finom sugárban szétszórt
hideg vizet fecskendeznek. A sárgásbarna nyers adóztatása (a feldolgozandó nyersanyag súlya

a barna melászréteeet lemosta. Ma a fedési
veletet szekrényekben, süvegekben, de leginkább centrifugákban hajtják végre és a fedésre
C.-szörpöt, az ú. n. fedöszörpöt (ném. Deckklárselj, V. hideg vizet v. gzt használnak. A centri-

C.

csaknem pillanatszerüleg

fehér, ú. n. kristály-

cnkrot ad. Á C.-kristályok belsejében foglalt tisztátlanságokat akként távolítják el, hogy a már
fedett (áfflnáit) cukrot ismét feloldják, esetleg
mésszel derítik, szaturálják és csontezénen átszrik. A esontszén visszatartja a tisztátlanságok
utolsó nyomait (1. Csontszén). A tiszta C.levet
ismert módon szemecskére befzik és centrifugákban V. süvegekben még egyszer fedik. Ez a
tulajdonképeni finomított C., mely a fogyasztási
C. zöme. Különféle alakban hozzák forgalomba,
u. m. nagy C.-tömbök, süvegek, lemezek v. kockák alakjában. Erre ma már sokféle elmés gépezetet találtak ki. A süvegeket újabban erre külön
szerkesztett centrifugákban állítják el. Az els
minség C.-ról eltávolított C.-szörpöt újra tisztítva befzik és ebbl a püé-nék nevezett porcukrot állítják el. A kándiscukrot peáig fényesre
befzött tiszta C.-szörpbl akként állítják el,
hogy a kristályosító edénybe zsineget feszítenek
ki és ezen kristályosodik ki a C. nagy kristályokban. A sárga kándis karamellel festett C.-szörpból készül.

A

répamelász átlagosan 207ö vizet, öO'/o cukszerves szemcukrot és 107o hamut tar-

rot, 20«/o

A melászt többféle módon értékesítik.
Legrégibb értékesítési módja az. hogy szeszt fznek belle (1. Szeszgyártás). Újabban a melasz
igen értékes hizlaló v. erótakarmány,
táplálóértékét C.-tartalma szabja meg. Kiilönféle eljárásokat találtak fel a melászban foglalt C. elállítására. Ezek az ozmózisos, a Steffen-féle
kalciumszaccharátos. ScJieibler-féle strondánszaccharátos eljárás. Ezek közül az utóbbi kettt
még egyes gyárak használják,de a melasz árának
emelkedése miatt a legtöbb berendezett üzemet is
megszüntették.
.\ nádcukorgyártásból származó melászt a rum
készítésére használják fel (1. Bum). A nádcukorgyártás hulladékanyaga a bagasse, mely a cukortalanltott, kilúgozott cukomádf orgácsból áll ; ezt
a nádcukorgyárak szárított állapotban tüzelanyagul használják.
Irodalom. Kosntiny, A mesAgudasá^ kémiai technológia
alapelToi, Budapest 1907; Wiener Mosko, A magyar C.-ipar
talmaz.

f

f^lödéee, n.

o. 1908; Bsilasi, Cukrok, cukros anyagok és
megYl«8gáU«nk, n. o. 1892; Sigmond. A C. jelentsége,
termelése, gyártása és hamisítása, Term. Tnd. Közi. 19H
máj. 1. si. ; Rümpler, Ansführliches Handbnch der Znckertabrikatlon, Brannschweig 1906 ; Lippmann, Qeschichte des
Znckers; n. a., Die Zackerarten.

A

szerint)

;

2.

a félgyártmány megadóztatása

(a cu-

korrépáié srsége szerint): 3. átalányozás (a
gyártási eszközök termelképessége szerint) 4.
gyártmányadó (a kész termeivény mennyisége
szerinti. Az összes itt elsorolt beszedési módok
között a legtökéletesebb adóbeszedési mód a
;

gyártmányadó.

A C.-nak gyártmányadó alakjában való beszedése technikai nehézségekbe nem ütközik,
mert a cukrot majdnem kivétel nélkül nagy
gj'ártelepeken áUítják el és így az adókijátszások (vagj'is a cukornak a gyárteleprl adózatlanul való kiszállítása) könnyen megakadáIj'ozhatók. Az állami közegeknek csak állandóan
felügyelet alatt kell tartaniok az egész gyártelepet.

A cukorgyártmányadónál a gyártási eljárást
a vállalkozó a jövedéki ellenrz közegektl teljesen függetlenül intézheti, de a gyártelepen lév
kész gyártmányból addig se mmi t el nem szállíthat, amíg a szabályszer bejelentést meg nem
tette és a C-t meg nem fizette. A gyártelep, valamint a cukorkiszáUítások ellenrzése úgy történik, hogy a gyártelepen állandóan áUmni ellenrz közegek tartózkodnak.
A cukorgyártmányadónak legnagj'obb elnye,
hogy az adó kiszabása teljesen alkalmazkodik az
adótárgy teljesítképességéhez, azaz az adó kiszabásánál úgj- az adótárgy mennyisége, mint
annak a minsége is flgj'elembe vehet. A mennyiségi egység a cukor súlya (q). A minség szempontjából nyers és finomított cukrot, továbbá
répa, nád és egyéb anyagból elállított cukrot
szokás megkülönböztetni. A gyárteleprl az adó
lefizetne meUett kiszállított cukrot hivatalos
cukorzárjegy) látják el. Cukornak e
zárjegy nélkül való forgalomba hozatala tilos.

jellel (ú. n.

Az adóellegezésbl a kereskedkre háramló
kamatveszteséget az állam kamatles zámüolás
engedélyezésével, illetve a fogyasztás várható
bekövetkeztéig terjed idre szóló C.-hitel nyiijtásával egjenlítheti ki. Egy másik, szintén erre
a célra szolgáló intézmény a cukorszabadraktár,
azaz olyan állami vagy magánraktár, amelyben
a cukor eladásával foglalkozók a cukrot, áúami
felügyelet mellett, az eladás idpontjáig adómentesen (ahogy nálunk mondják adóval terheltem
:

tarthatják.

A cukorgyártmányadónak további nagy elnye,
Cnkoradó. Tárgya a belföldön elállított cu- hogy a belföldrl a külföldre kivitt cukor adója
kor. A C. kiegészítése a külföldrl behozott cu- visszatérítésének kérdését rendkívül egyszerkor atán szedett cukonám. A C. alá nemcsak a síti.
rtpa- és nádcukor, hanem mindennem egyéb cuA C. beszedése a brüsszeli egyezmény megkökor is vonhatni. A cukor eléggé alkalmas fogyasz- tése óta a legtöbb európai államban a szabadraktást adótárgy. A cukor gyártása rendszerínt "nagy tár-rendszer (gyártmányadó) elvei szerint törtégyártelepeken történik, ezért a C. beszedése nem
ütközik nagyobb nehézségekbe. A cukorfogyasztás a népesség számának és jólétének emelkedésével párhuzamosan növekedik, ezért a C. álAmely isó

C
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Az idevonatkozó törvényes intézkedések a
következk
Magyarországon és Ausztriában a C. beszedése, az 1908. Xn. t.-c.-be iktatott ki^yezés
nik.

meg.
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alapján, teljesen azonos elvek szerint történik
(közös fogyasztási adótertUet). A cukor adó alá
elször az 184:9 nov. 28-iki pátenssel vonatott,
még pedig alternatív formában, vagy a termény,
vagy a répa mennyiségének felmérése alapján.
Az 1849-iki adórendszernek alternatíváját az
osztrák gyárosok gyorsan kizsákmányolták és a
nyers anyag megváltása alapján adóztak 1865-ig.
Igaz, hogy az átalányt folyton pótlékokkal emelték de a gyártás tökéletesítése kijátszotta azt.
1865— 1868-ig a terményadóval tettek kísérletet,
de tökéletlen méreszközökkel és nagy vissza•élésekkel, így az államjövedelem apadt. Minthogy
pedig id nem volt a hibák alapos orvoslására és
;

Cukorbeteg:séK

ban a termelés arányában való részesedésünk,
lassan bár, de évrl-évre emelkedett.
Az 1899. XVIII. t.-c. a cukorgyártmányadó beszedésének módozatait az újabbi tapasztalatok
alapján teljesen új, modern alapokra fektette. A
répacukor adóját 100 kg.-ként 38, a másnem
(keményít, maláta) cukor adóját pedig 100 kg.ként 6 koronában állapította meg. Az 1903. II.
t.-c. a cukor megadóztatását a brüsszeli egyezményben foglalt megállapodások szerint módosí-

a cukorvámokat (1. errl Cukorvám) s
a kiviteli jutalmakat megszüntette. Ez id szerint
Magyarország területén 23 répa- ós 5 keményítcukorgyár van üzemben. Az 1908/9. termelési
csak a jövedelem volt szem eltt, hazánkban és évadban külföldre kivitetett l.MO,000 q cukor.
Ausztriában 1868. visszatértek a nyersanyag áta- C.-ból összesen befolyt 51.458,387 K, Ausztiiálányozására. Ez,hazánk rosszabb minség répája ban a C.-ból az 1908/9. termelési évadban
és tökéletlenebb gyári felszerelése mellett, azon 157.145,286 K folyt be.
Irodalom. R. v. Kaufmann Die Znckerindastrie in ihrer
arányban volt hátrányos reánk nézve, melyben
a termelés és az adóvisszatérítés kizsákmányo- wirtschaftlichen und stenerfiskalischen Bedeatung für die
Staaten Europas, Berlin 1878
J. Wolf
Die Zuckersteuer,
lása Ausztriában fokozódott ami oly fokot ért Tiibingen 1882: H. Paasche Die jüngste Entwickclung der
Zuckerindustrie
und die Reform der Zuckersteuer ugyanel 1875— 76-ban, hogy a cukoradót még fölülmúlta
a visszatérítés mihez mi a quota arányában igaz- attól Ast. Zuckerindustrie und Zuckersteuer (Handwörterbuch der Staatswissenschaften)
Riecke (Zeller), Zölle und
ságtalanul járultunk. Az 1877—1879. években, a RUbenzuckersteuer (Schönberg-féle kézikönjrv) Vadé mediffuseurök felöltésének megszorításával, az adó- cum de sucrerie León Pellet et Paul Métillon, Paris 1907
tételek emelése és a gyártás folytonos technikai Myrutz The American sugár industry, New York 1909
totta és

:

:

;

;

:

;

:

;

;

;

:

:

ellenrzése volt törvényekben és rendeletekben
a törekvés, az adó összegének fokozása v. megmentése végett.
Ekkor került felül a régi adórendszer alapján
az a különös kontingentálási rendszer, melyben a
gyárosok egy fokozódó skála alapján 10 milliótól
12 '8 millióig emelked összeget biztosítottak a két
államnak, melyben ezek a termelés arányában
részesültek és mivel a prémiumhoz az ez alapon
való hozzájárulás volt részünkrl megállapítva, a
legkirívóbb anomáliák megszntek de mesterséges úton, jövedelmi emelkedés és a gyártás szabad fejldésének biztosítása nélkül.
Mikor az 1880. XLVIl. t.-c. értelmében a gyárosok által elvállalt legnagyobb adóösszeg, évenkinti fokozódásban elérte a 12.800,000 frtot, 1888
augusztus elsejétl kezdve gondoskodni kellett a
törvény revíziójáról. Ekkor határozta el magát
az osztrák és a magyar törvényhozás a gyökeres
reformra és behozta a természetes alapra fektetett
terményadót, mely az 1888. XVII. magyar törvényben ln keresztülvive. Ennek értelmében a
cukor métermázsája 11 frt adó alá esik és a kiviteli prémium nyíltan a törvényben (a cukor minsége szerint) 1 frt 50—2 frt 30 krajcárban van
megszabva. A régi rendszer egyik eszméje ln
csak fenntartva, az t. i., hogy a kiviteli prémium
egész összege az egész monarchiára 5 millióban
ln megállapítva; ami ezt meghaladja, azt a
gyárosok termelésük arányában viselik úgy, mint
a kontingentált adót ez alapon vetették volt ki.
Ez az egyetlen intézkedés tartalmaz még mesterséges rendszabályt, máskülönben az új adórendszer a legtermészetesebb alapon nyugszik és
némileg kiegyenlíti a répaminségben lev különbözetet is hazánk és Ausztria között. Ennek
természetes és hasznos eredménye volt az, hogy
gyárra leapadt és 5%-on alóli
a már 12
termelési arányra iesülyedt cukoriparunk lendületet nyert i nagy gyár keletkezett és áz adó;

mköd
;

Amely

szó
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WoU, üeber

die Reform der Zuckersteuer in Oesterreicb
és tartalmas értekezése Schanz Pinanzarchiv-Jának 1886.
évi folyamában, valamint e folyóirat 1884—92. évfolyamai,

Deutsches Handels-Archiv 1884—92; Wilbrandt, Regelung
der Zuckerbesteuerung Bivost, Législation et commerce des
sucres en Francé et dans les principaux pays étrangers.
Továbbá a törvények eredeti szövege és indokolása.
;

Cukoradóhitel, 1. Gukoradó.
Cukoradóvisszatérítés, 1. Gukoradó.
Cukoralma (növ.), 1. Cimetalma.

Cukoratka (Glydphagus Her., áiiat), a Tyroglyphidae családba tartozó állatnem. Négy
faja ismeretes. Leggyakoribb a közönséges C.
(Glydphagus domesticus de Geer= Glydphagus
prunorum Her.), szürkeszin a hím 0"3— 04
mm., a nstény 0"45— 0'75 mm. hosszú konzervált V. aszaltgyümölcsökben, száraz anatómiai
készítményekben és zoológiai gyjtemények részére kiszárított tárgyakban gyakori.
Cukorbab (növ.), a gyalogbabnak (Phaseolus
vulgáris var. nanus L.) gyengébb sima hüvely,
éretlenül sárgásfehér héjú finomabb kerti fajtája.
;

;

Magva

fehér, apróbbszem.
Cukorbárit (báriumszaccharát), a nádcukornak (CijHjgOu) báriumoxiddal (BaO) alkotott vegyülete (CijHjaOii.BaO). Hideg vízben kevéssé,
cukrot tartalmazó vízben könnyen oldódik bárit;

vízben oldhatatlan. Ezt a sajátságát arra használják fel, hog>^ a melászból a cukrot leválasztják,
szénsavval a szaccharátot megbontják és a cukoroldatból a cukrot tisztán elállítják. Ez az eljárás
azonban még a gyakorlatban nem vált be.
Cukorbetegség (cukros húgyár, Diahetes mellitus, Zuckerkrankheit, Diabéte sucré). Rendkívülelterjedt anyagforgalmi betegség. Lényege az,
hogy a beteg nem képes a szervezetébe bevitt

vagy a benne képzdött cukortartalmú anyagokat kellképen értékesíteni, úgy hogy a cukor
szöUöcukor alakjában a vizelet útján ismét kiválasztódik. A legértékesebb tápanyagok egyike
ily módon kárba veszvén, a kifejezett C-ben
szenved, dacára fokozott étvágyának, mindinmeg,
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Cukorbetegség

—

Cukorbetegség
továbbá az idegrendszer bizonyos

kább soványodik, emellett nagyon sokat szom-

elterjedését,

sokat iszik és igen sokat vizel, a normális
másfél liter vizelet helyett S— 10 literig megy a
vizelet menjTiyisége. A vizeletnek színe világos,
fajsúlya magas, 1020—1050 között ingadozó.
Változó mennyiségben tartalmaz cukrot, mely
könny esetekben alig meghatározható mennyiség, súlyos esetekben 8o/o-nál több is lehet. Az
utóbbi esetekben felhasználatlanul távozó cukor
óriási napi mennyiség lehet és megközelítheti
a fél kilót. A C. más tünetei a fogak gyors rompusztulák
lása, viszketegség, brkiütések és
keletkezése, idegzsábák, korai érelmeszesedés
és korai hályogképzödés, gümökór gyors fellépése és terjedése. A cukorbeteg vére tudnirendesnél több cukrot tartalillik szintén a
maz és pedig O-lVo helyett 0*2 vagy Q-^o/o-ot,
ez teszi a szervezetet a különböz baktériumokkal
való fertzésre különösen hajlamossá. A C. legkülönbözbb fokozatai ismeretesek. Aránylag
könnyek azok az esetek, amelyek idsebb érelmeszesedésben, köszvényben vagy elhájasodásban szenvedknél észlelhetk. Minél fiatalabb a
beteg, annál súlyosabb formákat ölt a baj, annál

megbetegedésemek

jazik,

nagyobbak a kiválasztott cukormennsáségek. De
elfordul, hogy a C. könnyebb fajtája elhanyagoltatás esetén súlyossá váUk és hogy egy súlyosnak induló baj helyes kezelés által jelentékenyen

Híressé vált
befolyását.
Claude Bernard kísérlete, ki házinyulak nyúlt
velejének egy bizonyos ponton való megszúrása
által több napig tartó cukorvizelést tudott elérni.
(L. Cukor szúrás). A cukoranyagforgalom szabályozását a szervezetben a legkülönbözbb
szervek végzik. Vannak olyanok, melyek a
májban végbemen cukortermelést rendesen csökkentik, mintegy fékezik és vannak olyanok,
amelyek a cukortermelést fokozzák (1. Anyagforgalom). A termelést fokozok közül a legfontosabb a mellékvese a fékezök közül a hasnyálmirigy (pankreas). Ha ez az utóbbi fékez
megbetegszik (gyuladás, vérzés), akkor a cukortermelés igen nagyra n, a vér cukortartalma a
rendes fölé szaporodik, mire a vesék a fölösleget
a vizelettel kiválasztják. A hasnyálmirigy eltávolítása állatoknál az emberi C.-hez egészen hasonló kórképet létesít. Más szervek, amelyeknek
megbetegedése C.-et idézhet el, a pajzsmirigy és
az agy függelékét képez hypophysis. Armji
azonban bizonyosnak látszik, hogy a C. egyes
esetei lényegesen ktUönböznek egymástól és nem
is egyenl eredetek. A betegség gyógykezelése
igen hálás orvosi feladat, bár voltaképeni ellenszerünk nincs. Legfontosabb a táplálkozás szabályozása, mindazok az eljárások, melyek enélkíü
a C. gyógyulását ígérik, nem érdemelnek bizalmat. A diétás eljárás célja a beteg cukormentesítese. Kötelességünk az ersen cukorkópz anyagokat, a szénhidrátokat, a táplálkozásban szükség
;

st gyógyul. Általánosságban könnynek
nevezzük a C.-et akkor, ha a kiválasztott cukormennyiség nem nagy ós ha sikerül a szénhidrátoknak (keményítféléknek és cukornak) a táplálkozásból való teljes kiküszöbölésével a cukor- szerint korlátozni. Az ember mindennapi szén-

ja^-ul,

vizelést megszüntetni. Ott, ahol ez nem sikerül,
fel kell tennünk, hogy a szervezet a fehérjefélékbl is, sót a zsiradékokból is képez cukrot,

hidrát-felvétele

250—300

g.

A

C.

könny

for-

máiban sznik a cukorvizelés, ha ezeket a szénhidráttartalmú ételeket elvonjuk. Minthogy azona mi jnár a súlyos C. ismertet jele. A betegség ban ezen 250—300 g. szénhidrát az emberi test
rendesen igen hosszú lefolyású, többnyire évtize- mindennapi funkciói végzéséhez szükséges enerdeken keresztül tart. A gyermekkori vagy fertz- giának, azaz 2500 kalóriának majdnem a felét
betegség és ermvi behatás után keletkezett szolgáltatja, kénytelenek vagyunk ezen tápanyaC.-ek néha heveny módon néhány hét vagy hónap got egyébbel, azaz fehérjét és zsírt bven tartalalatt válhatnak végzetesekké. C. hosszú lefolyása mazó eledelekkel, st szkség esetén meghatároalatt néha évekig tartó látszólagos j avulások lehet- zott mennyiség szeszes italokkal is pótolni.
ségesek. Gyógyulásról azonban csak ritkán be- Könnyebb esetekben nem is szükséges az összes
szélhetünk, mert egy alkalmi ok igen gyakran széntddrátokat elhagyni, mi természetesen a tápképes a lappangó C.-et ismét felszínre hozni. A lálék összeállításánál nagy technikai elöny.Éppen
cukorbetegek halálát ritkán okozza maga a C; ezekben az esetekben igen fontos a tolerancia
ehhez többnyire szövdmények hozzájárulása nagyságának a meghatározása. Ez alatt értjük
szükséges. Idsebb embereknél érelmeszesedés és azt a szén hidrátmennyiséget, melyet a cukorbeteg
vesebaj, fiatalabb embereknél tüdgümkór lehet még elbír anélkül, hogy arra cukorkiválasztással
a halált okozó szövdmény. Igen komoly lehet a rea^lna. Ennek a megállapítása végett szüksécukorbetegek végtag- elüszkösödése is, továbbá ges, hogy a bevitt szénhidrátmennyiséget és a
minden olyan betegség, amely sebészeti beavat- szervezetben képzett és kiválasztott cukormenykozást igényel. Súlyosabb jelleget ád a cukor- nyiséget teljesen ismerjük. Ehhez feltétlenül szükbajnak az acidosis, azaz aceton, acetecetsav séges a 24 óra alatt kiválasztott cukormennyiség
és oxivajsav termeldése. Ezen anyagok felszapo- ismerete.
rodván a vérben, a cukorbetegség legveszélyeLegjobb a tolerancia nagyságát zsemlyével
sebb szövdményéhez, a röviden néhány óra v. meghatározni. Miután a beteget szénhidrát elhanap alatt öl comához vezethetnek. (L. Addosis gyásával teljesen cukormentessé tettük, adjunk
és Goma.)
a táplálékához zsemlyét, lassan emelked menyBármilyen óriási a C. voltaképeni okaira vo- nyiségben. Ha 100 g. császárzsemlye (60 g. szénnatkozó kutatások száma, végs okait illetleg hidrát) mellett cukormentes, 135 g. zsemlye (80 g.
mégis homályban vagyunk. Az eddig biztosan szénhidrát) mellett cukrot ürít, akkor a szénhidmegállapított tények közül kiemeljük az örök- rát toleranciája megfelel 60 g.-nak, tehát 100 g.
lékenység fontosságát, a bizonyos helyeken és zsemlyét fogunk ennek a betegnek mindennap
bizonyos fajoknál (pl. a zsidóknál) való nagyobb engedélyezhetni. A zsemlyét más szénhidráttarAmely
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talmíi ételek szénhidráttartalmuk arányában helyettesíthetik. A mindennapi asztalra kerül legfontosabb szénhidráttartalmú ételek a követ-

Az egyezmény 1908 szept. 1-tl további 5 évre
megujíttatott (1808. XIX. t.-c). Az egyezmény
fontosabb határozmányai a nyílt és rejtett ki-

kezk

viteli

:

jutalmak megsznnek a szerzd felek a
cukorgyárakat és a cukoríinomító vállalatokat,
Zsemlye ...
6O0/0 szénhidrát
»
Kenyér ._ 60
valamint azokat a vállalatokat, amelyek melasse«
Burgonya.
20 •
ból választanak ki cukrot, a pénzügyi közegek
»
Rizs
80 «
állandó nappali és éjjeli felügyelete mellett, a
>
Bab, leni^se, borsó szárazon
50 '
Tészta (metélt)
57 «
szabadraktár-rendszemek vetik alá a íinomított,
«
Liszt
70 «
vagy a finomítottál egy tekintet alá vonható cué—ö.
»
Tej...
kor után 100 kg.-ént legfeljebb 6 fr.-ra, másnem
8 — 10 •
«
Gyümölcs...
t
Cukor
100 t
cukor után pedig 100 kg.-ént legfeljebb 5-50 fr.-ra
2-5—5 «
.
Sör
korlátozzák a surtaxe-ot, vagyis azt a különbözeHa tehát összehasonlítási alapul 20 g. zsemlyét tet, amely a külföldi származású cukrok után
használunk, akkor ennek aequivalense kenyér fizetend vámok vagy adók tétele és a honi cuk24 g., burgonya 60 g., rizs 15 g., bab, lencse és rok után íizetend vámok v. adók tótele között
borsó 24 g., tészta 19 g., liszt 17 g., tej 275 g., fennáll e rendelkezés nem vonatkozik azokra az
gyümölcs 125 g., cukor 12 g., sör 250 g. A cukor- államokra, amelyek maguk cukrot nem termelbetegeknek ajánlott speciális kenyérfajták szin- nek a szerzd felek külön behozatali vámmal
tén szénhidráttartalmuak. Aequivalens mennyi- sújtják az olyan országokból származó cukrot,
ségük: Grahamkenyér 24 g., aleuronátkenyér amely országok termelési vagy kiviteli jutalma27 g., levegkenyér 60 g., mandolakenyér 150 g. kat nyújtanak a szerzd felek az egymás terüEllenben szabadon nyúlhat a cukorbeteg a hús- letérl behozott cukorra mindenkor a legnagyobb
félékhez, tojáshoz, sajthoz, vajhoz, halakhoz, tej- kedvezményi elvet alkalmazzák a szerzd felek
színhez, zöld fzelékekhez, savanyú gyümölcsök- Brüsszelben állandó
bizottságot
alakítottak,
höz, könny, nem édes borhoz és könnyíí sör- amelynek feladata annak ellenrzése, hogy a
félékhez (Pilseni). Csak azokban a súlyosabb ese- szerzd államok elvállalt kötelezettségeiket
tekben, melyekben a szénhidrát teljes elhagyása csakugyan megtartják-e.
után a beteg még mindig nem eukormentes,fehérjeCukorexport. A nemzetközi cukorforgalomra
tartalmú ételek, azaz fképen a húsfélék korlá- nézve dönt jelentség az 1903. Brüsszelben megtozása is szükségessé válhatik. Ezen esetekben tartott konferencián létrejött egyezmény. Az
fzelék- és zabliszt-kúrák is sikerrel alkalmaztat- egyezmény legjellemzbb következménye a cunak. Ezen kúrák elsajátítására tanácsos kórhá- koradók leszállítása volt pl. Franciaországban.
zat, klinikát V. szanatóriumot felkeresni. Egyes €4-rl 27-re Belgiumban 51-rl20-ra stb. (nálunk
orvosszerek is hasznosak, így az arzén, bróm és nem szállították .le). Ezzel azt akarták elérni, hogy
az ópium. Acidózis esetében igyekezzünk annyi a gyárosok belföldön igyekezzenek vevkörüket
nátrium bicarbonicumot adni, hogy a vizelet savi megtalálni. Ausztriában és Magyarországon a
vegyhatása alkáliássá váljék, azaz a vörös lak- kontingentálással akarták ugyanezt a célt elérni,
muszt megkókitse. Könny és középsúlyos ese- vagyis azt, hogy a kölcsönös import és export
tekben a karlsbadi kúra igen jó segíteszköz. megsznjék. A monarchia két államának versenLégváltozás, a szellemi munka abbahagyása, gése ma már fleg nem az egymásnak való elmérsékelt testi mozgás és könny vízkúrák jó adásban, hanem a tengerentúli exportban nyilvánul. Anglián kívül fleg Perzsia és India emelhatásúak.
Irodalom. Plósz Pál, A C. Korányi, Kétly, Bókay, A bel- kedik mind nagyobb jelentségre, annyira, hogy
gyógyászat kézikönyve, Budapest 1897; Benedict H., A
a legutóbbi évben Fiúmén keresztül történt kiC. sebészeti vonatkozásai, u. o. 1911 Mag'yar Sebésztársavitelünk, mely az IV4 millió q-t meghaladta, az
ság munkálatai Nannyn, Die Zuckerkrankheit, Wien 1909
Noorden, Die Zuckerkrankheit nnd ihre Bebandlung, Berlin Angliába szállított nem nagy mennyiségen kívül,
:

;

;

:

;

:

;

;

;

;

;

;

;

Hirschler1910 ; Lépine, La Diabéte sucré. Paris 1909
Terray, A diaetetika tankönyve, Budapest J 900; v. Gilgen,
Kochbuch für Zuckerkranke, Wien 1903.
;

teljesen India és Perzsia felé irányult. Indiai kivitelünk ugyancsak a már említett brüsszeli
egyezmény óta virágzik, mert ez törölte el Indiában a behozatali tilalmat.

Cukorborsó (növ., Pisum sativum L. var. saccharatum Hort. P.gullosum Eisso), finomabb borsóCukorfesték (couleur, karamel), a sör, pálinfajta. Hüvelye éretlen korában olyan gyenge,
hogy megehet, megérve a magvak között össze- kák és likrök festésére használt festék. Keményítcukorból úgy készítik, hogy í—U/^o/o küzsugorodik. L. Borsó.
lönböz kémiai anyagot (borksav, citromsav,
Cukorcirok, 1. Cirok.
Cukordinnye (növ.), az édes v. sárgadinnyének borksavasammonia, szóda stb.) kevernek hozzá
német neve nyomán keletkezett szó, 1. Dinnye. és 200» C-ra hevítik.
Cukorfinomítás, I. Gukm:
Cukoregyezmény. A cukorkiviteli jutalmak
Cukorgyárosok egyesülete, a magyarországi
megszüntetésére vonatkozó nemzetközi megegyeBrüsszelben 1902 március 5-én jött létre összes cukorgj^árosok társadalmi egyesülése a
Magyarország, Ausztria (1903. H. t.-c), Német- cukoripar érdekeinek közös képviseletére. Egyike
szakegyesületeinek,
ország, Franciaország, Anglia, Olaszország, Spa- az ország legszebben
nyolország, Svédország, Norvégia, Belgium és mely az általa képviselt iparág érdekében már
Hollandia között. Peru, Luxemburg és Svájc utó- eddig is igen nagy eredményekre mutathat.Tevélag csatlakoztak az egyezményhez. Oroszország kenysége fkép a cukoripar érdekeinek a kormánnyal és a répatermelkkel szemben való képaz egyezményhez nem járult hozzá.
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viseletére, valamtnta cukoreladás szabályozására

irányul. Utóbbi irányban a eukor-kartelt hozta
létre.

Cukorgyártás,

1.

Cukor.

Cukorgyökér (növ.), 1. Sium.
Cukorjuhar (döv.), 1. Juharfa.

—

Cukornád

élnek. Eleven, virgonc madarak ; életmódjukban
és megjelenésükben a mi poszátáinkhoz hasonlítanak. Csrük alapján széles, elrefelé összenyomott s legalább is olyan hosszú, mint a fejiik
szárnyuk hosszú, farkuk rövid, lábuk finom alko-

tású legjellemzbb két lebenyre osztott, de kiCukorkiviteli jutalom, l.C2/fcoríK?o és Gukor- ölthetö nyelvük. 100-nál több fajuk ismeretes.
Rovarokkal, gyümölcsökkel és virágmézzel tápegyezmény.
Cukor-kontingentálás. Miután a brüsszeli cu- lálkoznak. Ismertebbek: a kék eize (Caereba
koregyezmény (1. Gakoregyezmény) a kiviteli c?/ariea^L.),alap8Zíne fényl vüágoskék,háta, szárjutalmakat 1903 szept. 1-töl kezdve eltörölte, a nya, fatrka és szemsávja fekete, eveztollainak
szerzd államok igyekezete mindenfelé oda irá- bels szegélye sárga, lábai narancssárgák csre
hossza 12 cm., Dél-Amerinyult, hogy az ezáltal okozott átmeneti hely- kardszerüen hajlott
zetet cukoriparukra nézve lehetleg nagyobb kában Kelet-Brazüiától Cayenneig és Cuba-szirázkódtatások nélkül elviselhetvé tegyék. Erre geten honos. Csillogó tollaiból csecsebecséket kécéloz a cukor-kontingentálás rendszere, melyet szítenek. A sárgás pitpit (Dacnis flaveola L.),
Magyarország és Ausztria 1903 elején törvénybe felül fekete, torka szürkésfekete, farkcsíkja és
iktattak és melyet a német cukorgj'árosok is egy hasa sárga, szemöldöksávolya, az elsrend eveideig erélyesen sürgettek. A C. abban áll, hogy az ztollek eltils szegélyei, a fark hegj'e és széls
állam meghatározza a cukornak azt a mennyisé- tollai fehérek, csre fekete, lábai barnák hossza
gét, amely egy-egy termelési idszakban a cukor- 10 cm. Hazája Jamaika-sziget.
Cukormér. A cukor mennyiségének meghagyártelepekrl és cukor tartására rendelt szabad
raktárakból a fogyasztási adó lefizetése mellett tározására ma többféle eljárást alkalmaznak.
elszállítható. Az 1903. II. t.-c. a magyar és az Tiszta cukoroldatok esetében a cukoroldat fajosztrák kormány közt létrejött megállapodáshoz súlyából a cukortartalmat pontosan megkaphatképest a kontingentálás els termelési idszakára juk. Erre szolgálnak a saccharometer fajsúlyvonatkozólag (1903 4) a Magyarországra es mérök. Ezeket elször Brix készítette, majd Balcukorkontingenst 863,660 q-ban, a birodalmi ta- ling javította. A saccharometer olyan areométer,
nácsban képviselt királyságok és országokra es melynek hosszú nyakán a fajsúly helyett mindcukorkontingenst pedig 2.770,340 q-ban állapltja járt a normális hfoknak megfelel cukor <»/o-ot
meg. Olyan cukor, amely a kontingensbe való be- olvassuk le. Eltér hmérséklet esetén az alsó
számítás nélkül száUlttatik el valamely cukor- kiszélesedett részében hméret és korrekcióskáDe
gyárteleprl vagy cukor tartására rendelt szabad lát alkalmaznak. Ez a tulajdonképeni C.
raktárból, csak a kontingensbe leend utólagos saccharimeter-nek nevezik gyakran a polározó
beszámítás esetén hozható a belföldi forgalomba. készülékeket, melyekben a cukor mennyiségét a
Ha valaki e szabályt megszegve tiltott módon hoz cukoroldat polározási szögébl állapítják meg.
forgalomba cukrot, anélkül, hogy az a cukorkon- Ez is C, mert skáláján gyakran nem a forgatási
tingensbe beszámíttatott volna, jövedéki kihágást szöget, hanem az oldat cukortartalmát olvashatkövet el. Az 1903. H. t.-c. szerint a cukorkontin- juk le. A cukor mennyiségi meghatározására
gensnek az egyes cukorgyárak közt való egyéni felhasználják még rézredukáló képességét és erfelosztása volt tervbe véve és errl külön tör- jeszthetségét (1. Cukor).
vénycikk rendelkezett volna. A cukoradóra vonatCukormész v. mészcukor (kalciumszaccharát),
kozó összes intézkedések a brüsszeli egyezmény anádcukomak mésszel (CaO) alkotott vegyülete.
szerint az ott felállított állandó bizottság ellen- A cukor a mésszel három különböz vegyületet
rzésére bízatván, az Osztrák-magyar monar- alkot aszerint, hogy 1 molekula cukorra 1, 2 ill.
chia felsorolt intézkedéseit is az egyezménnyel 3 molekula CaO jut. Mind a három vegyület akvaló összeférhetségük szempontjából bírálat alá ként képzdik, ha cukoroldatába kell mennjrivették és Brüsszelben azzal az indokolással ve- ség égetett vagy oltott meszet keverünk. A tritették el, hogy a cukorkartelek állami szervezé- szaccharát oldhatatlan és ezen alapszik a répamesével egyenl lényeggel bírnak.
lásznak cukorrá való feldolgozása SteffeneljéLTássi
Cukorkóró (növ.), 1. Glycyrrhiza.
szerint.
Cukorköles, 1. Cirok.
Cukormókus (állat), 1. Petaurus.
Cukorládafa (szivardobozfa), a Cedrela odoCukormoly (Lepisma saccharina L., áiiat), a
rata Nyugat-Indiából és Dél-Amerikából szár- szárnyatlan srovarok (Apterygota) rendjébe, az
mazó fája (hamis cédrusfa), amely csekély faj- ugrófarkú To\aTok{Thysa7iura) alrendjébe tartozó
súlyával, szép piros-sárgás színével (mahagónifa rovarfaj háta ezüstfehér, pikkelyes, hasa sárgás;
színe), kellemes illatú gyantatartalmával és nagy csápjai és lábai sárgásak szárnyai nincsenek 8
gyrs elrendezés csöedényeivel kiválóan al- cm. hosszü.Nálunk a lakíisokban igen közönséges,
kalmas szivardobozoknak. Kivételesen használ- különösen kedveli a cukrot és lisztet, de más
ják az asztalosságban mahagónifa helyett, amely- anyagokat is fogyaszt. Kiválóan szereti a poros
lyel különben rokon.
lakásokat,ritkán szellztetett könyvtárakat.Nagy
Cukormadár-félék (Dacnidinae Cab., Cae- kárt azonban nem okoz.
rebidae Gray, áiiat), a varjuszer madarak (CoraCukornád (növ., Saccharum L.), a Gramineae
cornithes) rendjébe, a verébalkatúak (Passeres) (Pázsitffélék) család génusza, magas nádtermetü
csapatjába tartozó énekl madárcsalád, melynek többnyári növény, hosszú, többnyire keskeny lefajai a délamerikai, K.-i és ausztráliai régiókban velekkel, terjedehnes, dúsan elágazó bugával»
;

:

;

:

:
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Cukorrépa

A C. betegségeit részben élsköd gombák okozmelyben az apró füzérkéket hosszú, selymes szrök környezik, a virágok kétivaruak. 12 faja zák; ilyen pl. a Thielaviopsis okozta «ananászközül 3 Amerika, a többi az óvilág tropikus tá- betegség)), melytl a üatal C. -dugványok szoktak
jain honos. A S. officinarum L. (igazi C.) ével, szenvedni. Némely jelents betegségnek az oka
tarackoló, 2—4 m. magas, 2—5 cm. vastag szárú még nincsen kiderítve, mint pl. azé sem, mely
növény. Bele laza, leves, édes levele hosszú, 2—4
cm. széles, ers fehér fére van piramis alakú
virágboga 4—8 dm. hosszú. Hazája valószínleg
Kelet-Ázsia, most minden trópusi vidéken termesztik, de -Európában, Spanyolországban is.
Fajtái, melyek a müvelés folyamán elálltak,
úgyszólván csak a szár színében ós magasságában különböznek.
A C. nedves földben n, az ültetvényét kedvez
körülmény közt 30 esztendeig lehet eredménnyel
kihasználni, mert kitelel tarackja a szár levágása után kihajt s évenként új hajtásokat bocsát.
;

;

A

szaporításhoz teljesen elegend oly szártagomelyeknek bütykén rügy van, lyukba vagy
barázdába helyezni s ezek gyorsan meggyökeresednek. Némely vidéken a C. -ültetvényt minden
4—5. esztendben felújítják. Az aratás ideje az
kat,

Dongkell-betegség nevezete alatt ismeretes, amidn t. i. a szárban lev rostedénynyalábok elgyantásodnak. Ugyancsak veszedelmes az utóbbi

esztendkben fképen Jávában elharapódzott ú.

n.

sereh-betegség.

Cukornövények (növ.). A cukor a zöld, azaz
chlorophyllos növényekben igen általánosan található, de rendesen csak átmenetileg, mint enzymek behatására a keményítbl keletkezett
termény, amely mindenkor keletkezik, valahányszor a keményít a növónytestben a felhasználás
vagy a raktározás helyeire vándorolni készül.
Az ilyenkor keletkez cukor rendesen a glykoz
(szllcukor), ritkábban a nád- v; répacukor
(szaccharóz). Utóbbi ellenben mint tartalókanyag
szokott összegylni némely növényrészekben, így
a cukornád szárában, a cukor- és sárgarépa gyökerében stb. s az ilyen részekbl aztán nyerhetjük a cukrot, mert ezekben nagyobb mennyiségben található. Legfontosabb a cukorrépa ós a

cukornád

(1.

o.).

Cukorpálma (növ.)

a. m. Arenga (1. o.).
Cukorpróbák, a folyadékokban cukrok

fel-

ismerésére szolgáló kémiai eljárások, 1. Szénhidrátok és Vizeletvizsgálat.
Cukorrépa, növónytanilag a közönséges céklának folytonos nemesítése utján elállított változata: Béta vulgáris L. var. rapa Dumort. (L.
Béta és Cékla). A C.-nak sok változata van,
melyeket eredetük szerint német ós francia Ccsoportba osztanak, amott a kleinwanzlebeni, a
franciáknál a Vilmorin-féle répák a legismertebbek, ezektl származnak az ismertebb termesztk által nemesített változatok. A magyar
változatok sorában legismertebb és legértékesebb a bánkuti C, melyet Baross kir. hercegi

el Arad vmegyében. A C.-tól
megkívánt jó tulajdonságok 0'6— 1"5 kg. átlagos
gazdatiszt állított

:

súly, egyenes,

A

cukornád, jobbra a virágzataak egy ága, balra 3 virág.

Ültetvény kora szerint különböz, Kelet-Indiában
ültetés után már 9. hónapra levágják, Amerikában a tsarjakat a 11— 12-ik hónapra, a dugványokból felnttet a 15-ik hónapra, néha még késbben is, de mindig virágzás eltt, midn a belök
leglevesebb. A C. hajtásait a tövön erre való
nagy késsel vagdalják le, levelétl megtisztogatják, a tetejét szaporító dugványnak tartják meg,
a szár többi részét pedig méternyi darabokra vagdalják, kévékbe kötik és sajtóba helyezik.
A C. jelentsége részint a répacukor versenye,
részint egyes férgek és rovarok okozta károk

miatt egyre inkább csökken. V. ö. Semler. Die
tropische Agrikultur (3 köt., 2. kiad. Wism.
1903); Soltwedel, Pormen u. Farben von Saccharum officinarum L. (21 tábla, Berlin 1892)
Krüger, Das Zuekerrohr u. seine Kultur (Magdeb. 1899); Deerr,
(London 1906).

nem

elágazó fordított csapalakú
gyökér, átlagosan 15— IGVo cukortartalom és
a cukor és nem cukoranyagok kedvez aránya,
kicsi fej és földre hajló levélzet. A C. tenyészideje

170—190

dik.

Olyan vidéken, ahol a korai fagyok már

nap, szept.-ben érik, okt.-ben sze-

szept.-ben beállanak, termesztése kockázatos.

;

n

Sugár and the sugár cane berezós

v. exstirpálás, újból

hengerezés, hogy a
Amely

saó

C

alatt nincs

A

tápanyagban gazdag, mólyrétegü középkötött
humuszos vályog-, homokos agyag-, szelid márgatalajokon termeszthet legsikeresebben. A mérsékelt meleg, csapadékban nem szkölköd éghajlatot kedveli, hazánkban az Alföldön gyakran
szenved a szárazságtól. Blveteménye rendesen
gabona, ritkábban burgonya, tengeri rossz elveteményei a herefélék, mert ezek után nagyra
ugyan, de cukorszegény marad. A mélymívelóst és gzekeszántást valamennyi kultúrnövényünk közül legjobban megkívánja és meghálálja. Talaj elkészítési munkálatai: szi mélyszántás 25 cm. mélyre, 10 cm. altalaj porhanyítással, kora tavasszal boronálás, vetés eltt grubC.

meg,

K alatt keresend!

boronálás és ismételt
a legfelsbb rétegé

vetmag

:

—

Cukorrépa
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(8
10 cm. mélyen) tömített talajba kerüljön. déskor kiválogatják a jóalakú magrépákat, ezeMagja lassan csírázik, ezért mennél jobban hozzá- ket tavasszal 60—80 cm.-es kötésben kitiltetik —
szorltjuk a földet, annál hamarébb és egyenlete- kiültetés eltt az egész anyagot megpolározzák —
sebben kel ki. Az istállótrágyázást meghálálja, szárbamenés eltt 2— 3-szor megkapálják. Érésde azt még az sz folyamán kell a talajba vinni, kor a magszárakat összegyjtve apróbb mara mélyítés eltt. Az istállótrágyán kívül szu- kokba kötik, majd ponyvás szekéren hordják be
perfoszfát mtrágyát is adunk alája, mert fejl- és kicsépelik. Nálunk a termesztknek rendesen
dése kezdetén nehezen képes a foszforsavat át- a gyár szállítja a magot. Nemesítése a cukortartahasonlltani. Ha istállótrágyát nem kap, chili- lom emelésére Irányul s tenyészkiválasztással
salétromot is kell alá adni kat. holdankint 60—80 oly módon történik, hogy a polározással meghakg. mennyiségben. Ujabb idben terjed alája a tározott legmagasabb cukortartalmú s emellett
szuperfoszfát sorba trágyázása, mely iránt a C. elég nagytest répákból fognak magot. Ily módon
hálás s így jelentékeny, mintegy 40°i'o mtrágya- már sikerült 20 240 „ cukortartalmú C-t is elmegtakarítás érhet el. Vethet sorba és fészekbe állítani. Uj változatok elállításánál a keresztevet gépekkel, kat. holdankint 8—16 kg. vet- zést is alkalmazzák.
magot számítva. Magja csoportos termés (gomoly)
Cukorsav, C^HJOHj^lCüOH)^. Kétbázisú orga1—5 maggal. A mag használhatóságát a bécsi nikus sav, mely a mannit, cukor, keményít és
norma szabja meg. Eszerint 100 gomolyból 7 nap más szénhidrátoknak salétromsavval való oxidáalatt 125, 14 nap alatt 150 csirának kell képzd- ciójakorképzdik. Három módosulata ismeretes. A
nie, 100 g.-ból csak 20 lehet esiraképtelen, 1 kg. közönséges v. d. C-at rendesen nádcukorból készímag legalább 70,000 csirát szolgáltasson, tisztát- tik, amelyet salétromsavval oxidálnak. A tisztálanság legfeljebb 3o/o, víztartalom 1500 lehet. A talan savat (oxálsav tartalmút) savanyú káliumzsenge C.-vetés a leggondosabb ápolást kívánja sóvá alakítják, melyet megtisztítás céljából több
meg, kikelés után sarabolás, majd rendes kapá- ízben átkristályosítanak. Magát a savat a káliumlás kézi ervel v. gépekkel, .3—4 levelében ritkí- sóból készült kádmiumsóból hidrogénszulflddal

ben

—

:

tás (egyezés) 20 cm. -re, ezután ismételt kapálás,
amennyiszer ezt a talaj struktúrállapota vagy
gyomossága megkívánja, mindaddig, míg levélzetével a földet teljesen be nem borítja. Éréskor
alsó levelei megsárgulnak, a földre lapulnak, ekkor
a C.-ban több cukor már nem képzdik. Szedése
ásóval, villával vagy kiemel gépekkel történik.
Szedés után a répa leveles részét (a koronát v.
fejet) levágják s vagy friss v. erjesztett állapotban feltakarmányozzák. Levélzetétl megtisztlt\'a a C.-fej szeszgj'árakban is feldolgoztatik.
A megtisztított C-t apró gúlákba rakva, elszállításig 40—50 cm. vastag földréteggel fedik be.
Termése 120—280 q répa és 24—60 q leveles
répafej, értékesítési ára per q l'SO- 2-80 K között ingadozik,

A C. termesztése a nagy termesztési költség
mellett is jövedelmez, a visszakapott C.-szeletben
pedig a földbl kivont növényi tápláló anyagok
legnagyobb része pótoltatik, így a talaj termereje nagyobb nehézség nélkül fenntartható. A
C. után szépen díszlik a sörárpa, melynek legjobb elveteménye. Az intenzív talajelkészítés
és mtrágyázás utóhatása még ennél is jelentkezik. A C. rendellenes fejldése a felmagzás,
mikor a vetési esztendben egy része már szárba
megy, ekkor a C. apró és értéktelen marad. A felmagzás oka lehet az idjárás nagyarányú és hirtelen jött változása, a túlkorai vetés, továbbá, ha
a vetmaghoz ilyen felmagzott tövekrl származott mag kevertetik. Rovarkártevi köztil a lisztes répabarkó, a földibolha, a cserebogár-pajor, a
répafonálféreg tesznek legnagyobb kárt, a barkó
ellen árkolással, szedetéssel, 4— 6V0-OS klórbáriumoldat-permotezéesel, a földibolha ellen kátrányos vászonnal való szedetéssel védekezünk.

való elbontás útján áUítják el. Szétfolyó tömeg borszeszben könnyen oldódik és oldata jobbra
forgat. Sói közül a savanyú G-vas kálium és
ammónium hideg vízben nehezen oldhatók és
ezért szépen kristályosodnak. A nehéz fémek Csói vízben oldhatatlanok.
;

Cukorsorghtiin (növ.), 1. Andropogmi.
Cnkorstronoián (stranciumszaccnarátj, a nádcukornak stronciumoxiddal (SrO) alkotott vegyületei. Kétféle stronciamszaccharátot merünk,
aszerint, hogy 1 molekula cukorral 1, 111. 2 moi.-

SrO egyesül
Stronciummonoszaccharát

lekula

Ci,H,gO,j.SrO
Stronciumbiszaccharát
CijH,,Oji .2 SrO
Utóbbi forró stronciumhidrátoldatban oldhatatlan
és ezen alapszik a répamelaszuak cukorrá való
feldolgozása a Scheibler-íéle stroncián-eljárás
:

:

szerint.
1. Cukoregyezmény.
Cnkorszabadraktár, 1. Cukor adó.
Cukorszörp (cukor szirup), 1. Cukor.
Cukorszúrás v. cukonnetszés (piqOre, Claude
Bernard), a 4. agygyomor fenekének a calamus
scriptorius csúcsánál való megszúrása, melyet
több óra hosszat tartó cukorvizelés követ. Csak
akkor eredményes, ha a máj glykogéat tartalmaz ha a májat elzleg glykogónmentessé tet-

Ctikor-snrtaxe,

;

tük, pl. éheztetés által, a piqüre hatástalan;
viszont a piqüre hatására beálló cukorvizelés le-

a májból rendesen eltnik a glykogén.
az idegek közvetítésével hat; általában
minden olyan sértéssel, mely az idegrendszemek
hirtelen ers bénulását v. izgalmát idézi el, lehet cukorvizelóst produkálni. L. még Cukor-

járfcival

A

C

betegség.

Cnkortengeri (növ.), 1. Mazsolatengeri.
Növényi kártevi sorában a gyökeret pusztító
Cukor-usance. A cukor különbözképen jön a
gombabetegségek (Phoma, Poithium) a legvesze- forgalomba nyers és ílnomított cukor alakjában.
delmesebbek. A C. cukortartalmát a kilúgozott A nyerscukornál ktilönbséget kell tennünk elsölébl polározással v. saccharomet^rrel határozzák és utóterraék között, mely különbség fleg a fimeg. Magtermesztése úgy történik, hogy a sze- nomságban nyilvánul. A finomított cukor sokféle
:

Bévai

Non

Lexikona. V. lOt

13

;

:

—

Cukorvám

—
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közi egyezményhez hozzá nem járult országokból
származó cukorbehozatal vámdlja 100 kg.-ként
répacukornál 26, másnem cukornál 26 és melasznál 15 K (1903. 1. t.-c. 4. cikk).
Cukorvizelés (glykosuria, melituria) alatt
§-ban, melynek fbb pontjai a következk
I. Nyerscukor, els termék
Az ár 100 kg. nettó értjük a cukornak a vizelettel való kiürítését.
súly szerint zsák nélkül, vasúti állomáson, vag- Egészséges emberek is néha nagyon sok cukor elgónba rakva, adó nélkül, 88Vo rendement alapján, fogyasztása után, sérülések v. bizonyos mérgezékészfizetésre 2% skontóval értend. «88°lo pola- sek, pl. világítógázmérgezés után mulóan cukrot
rizáció rendement^ azt jelenti, hogy a nyerscu- ürítenek ki. Cukor állandó v. pedig csak nekorból finomítással 88% tiszta cukor vonható ki. hezen megszüntethet kiürítését cukorbetegségAzt a spektrális módszert, mellyel a finomságot nek nevezzük (1. 0.). A kiürült cukor többnyire
megállapítják, polarizációnak nevezik, mert a po- szllcukor. L. Vizeletvizsgálat.
láros fénytörésén alapul. A 880/0 rendement-t
Cxikovec, adók. Várasd vm. ludbriegi járásámeghaladó minden VioVo finomság után a vételár ban, (1900) 771 horvát-szerb lakossal u. p. és u, t.
lo/oc-e térítend meg, 88% rendement alatt min- Ludbrieg.
Cukrász (conditor), ipeivo3,aki C.-árúk,fagylalt,
den VioVo eltérésért 86Vo-ig q.-onkint 5 f. levonandó. 860/0 alatt cukor nem szállítható. Az utó- befttek és finomabb tésztanemüek készítésével
termék színre és szemre nézve az eladási mus- foglalkozik. A C.-at mestersége a középkorból
trák szerint szállítandó, a rendement pedig elre származik, amikor az olasz udvaróknál elször
megnevezend 2o/o-nyi finomságbeli eltérésnél a nevelték e különleges szakmára az embereket.
cukor nem szállítható. Ha tale quale árat alkud- Ujabban a C.-ipar körébe tartozik a cukorkák kétak ki a felek, akkor tekintet nélkül az árú ké- szítése is. A G.-at Magyarországon mint a sütmiai összetételére az ár 100 kg.-ra vonatkozik. iparág egyik ága képesítéshez van kötve s ügy
A cukor kémiai elemzését megfelel mustrák a fvárosban, mint a nagyobb vidéki városokban
alapján rendesen két vegyész végzi s az elszá- a fejldés szép fokára emelkedett. Az 1900. évi
molás alapjául a két vegyész által megállapított népszámlálás szerint a Magyar birodalomban 709
finomság középértéke szolgál. A többi rendelke- C.-mester van, 766 segéddel és 422 inassal. Budazés az árúk szállítására, fuvarozására, megadóz- pesten a C.-ipar már messze túllépte az eredeti
tatására és az esetleg felmerül egyéb költsé- kisipari keretet, mert ma már nagy C.-vállalatok vannak, melyek némelyike nagy kivitellel
gekre vonatkozik.
II.
finomított cukornak száraznak kell lennie is bír és teljesen gyári jelleg. A C.-iparosok
és legalább 991/2 Vo finomságot mutatnia. Minden képzésére külföldön, különösen Németországban
faj gyári jegy vagy mustra szerint kerül forga- külön ipariskolák állanak fenn. Nálunk a Clomba. A belföldi árban az adó benfoglaltatik, inasok a többi inasokkal együtt járnak a tanonckiviteli ár melletti eladásnál (rendesen tranzitó iskolákba.
forgalomba) a kiviteli jutalom az eladót illeti
Cukrászárú, finomabb sütipari cikk, melynek
meg. Raffinade és melisz bruttó 100 kg.-ként köre eredetileg sokkal szkebb volt, ma azonban
papírral és zsineggel együtt, hordó nélkül, kész- már meglehetsen széles és felöleli a szorosabb
fizetés mellett 2o/o skontóval kerül forgalomba. értelemben vett finomabb édességeken kívül a
Pilé, konkasszé és cukorjegecpor bruttó-nettó csokoládé-készítmények, abisquittek, agyümölcssúly után 100 kg.-ként 2o/o skontóval számítta- konzervek, cukrozott gyümölcsök és mindennem
tik. Mindezek a rendelkezések a répacukorra cukorkák elállítását is. A magyar C. nagy hírvonatkoznak, mint aminek minálunk dönt je- névre tett szert és ma egész Európában a legnelentsége van. Rövid intézkedések vannak még vezetesebb; vannak egyes specialitásaink, mea szllcukor, burgonyaszörp, melasz és osmose- lyek világhírek. Egyes ágaira már külön gyárak
is állanak fenn.
vlz forgalmára vonatkozólag (34—43. §-ig).
Cukrok, 1. Szénhidrátok.
A külföld szokásait illetleg reánk nézve fleg
Cukrositás, 1. Sör és Szesz (gyártása).
az angol jegyzés bir fontossággal, mely elvben
Cukrozott gyümölcs, 1. Befzés.
megegyezik a miénkkel, ugyanis az els usanceCukur, adók. Zágráb vm. kostajnicai j,-ban,
flnomsága 88 "/o (fok), az utóterméké csak 75o/g.
Minden 0/0 eltérés utánig d. térítend meg, ille- (1900) 201 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Majur

cukorjegeccukor forgalombahozatalára a Budapesti árú- és értéktzsde
részletekbe^men szabályzatot állított egybe 43
lehet: süveg, kocka, pilé, konkasszé,
por, lisztcukor és kandiszcukor.

A

:

;

;

A

;

tleg vonandó

p. u.

le.

Cakorv&m. A magyar vámtarifának a C.-ra
vonatkozó fontosabbhatározmányai: A brüsszeli
egyezményt (1. Gukoregyezmény) elfogadott (azaz
kiviteli jutalmakat nem nyújtó) államokból származó répacukor (nádcukor) vámja 100 kg.-ként:
finomított cukornál 6 fr., finomítatlan cukornál
5"50 fr. A cukor származása a behozatal alkalmával kimutatandó (1903. I. t.-c. 3. cikke és 1903.
II. t.-c. 1. §.). A magyar-osztrák vámterületrl
a nemzetközi egyezményhez hozzájárult államokba kivitt cukor származásának igazolására
vámhivatali bizonylatok állíttatnak ki. A termelési, vagy kiviteli jutalmakat nyújtó és a nemzet:

Amely

szó

C

alatt nincs

Cul
G. de

(franc,

ejtsd: ktti),

Paris párna, a

a hátsó

ni

rész, az alfél

viseletnél

elször a

G. de lampe, a könyvek díszítésénél ékítmény es vagy alakokkal való
befejezés, zárórajza egy-egy
vagy egyes

XVIII. sz.-ban használták

;

mnek

fejezetnek

;

G. de sac, térj-meg-utca, zsákutca.

Cularo, az ókorban város Gallia Narbonensis
róm. provinciában, késbb Crratianopolis, amibl
lett

mai neve

Calasse
régi

:

Orenoble.

(franc,

ejtsd rküiássz) a.

puskák farkcsavarja s a

képez része.
Caldeer, 1. Guldees.

alsó, lapot

meg,

K alatt keresendOI

m. ágyufenék,

csiszolt

gyémántnak

:;
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együtt a Cullinanból nyert ékkövek összes súlya
I a korona,
980 karát. Színe kékesbe játszó. A
a C. II a jogar dísze.
Colloden Moor (eátsd: kaUodn múr), síkság Inverkésbb kivált a skót-iregyh. kanonok értelem- ness skót countyban, Invemesstl 8 km.-nyrre.
ben. Ebrard egész tévesen úgy véli, hogy ez egy 1746 ápr. 27. itt vívták azt a csatát, amelyben
Rómától függetlenített s a reformáció elfutár- Stuart Károly Eduárd trónpretendens vereséget
ját képezett szövetkezés neve lett volna, mely szenvedett s reményét veszítette, hogy az angol
már állítólag Szt. Columba s késbb Szt. Bonifác trón birtokába juthasson.
Culm, város, 1. Kulm.
idejében létesült. V. ö. Ebrard, Iroschott. MisCnlin V. kulm (geoi.), 1. Köszénképzödmény.
pionskircbe (1873) Bonifacius (1882). MegcáfolCnlmann, Kari, német mérnök, a grafosztatiták: Greit Altir. Kirche (1867); Loofs (1882);
kának, mint önálló tudományágnak megalapítója,
Ifurik, Kirchengesch. Abhldgen I. (1897).
szül. Bergzabemben 1821 júl.lO,megh. RiessbachCulebra. sziget, 1. Kulebra.
Calebrit (ásv.), az onofritnak egyik válfaja Cu- ban (Zürich meUett) 1881 dec. 10-ón. 1841—49-ig
lebrasról, Mexikóból. Alkatrészei kén, szelén és a Fichtelgebirgen át épült szász-bajor vasútnál
mködött, ahol több nagyobb szabású hídépíhigany.
tést vezetett. Ezután Angliába és Amerikába
Culemborg, 1. Kuilenburg.
ment két évig tartó tanulmánj'útra. TapasztalaCalens, 1. Culleus.
tait 1851—52. közli a Förster-féle Közlönyben s
Calex L. (állat), 1. Szúnyog.
Culiacan, Sinaloa mexicói állam székhelye, a már ezen tanulmányi jelentésben igyekszik egyes
C. partján, szemben a Humaya torkolatával, püs- komplikált szerkezetek teóriáját analitikus út
pöki székhely, (igio) 13,578 lak. Az 1581. alapított helyett grafikusan megoldani. 1854-ben majdnem
városban a tartomány gazdag ezüstbányáiból egyidejleg hí%iák tanárnak a karlsruhei és a
(Asüo del Rosario, Cosala, Copala stb.) bányászott zürichi megyetemre. C. az utóbbit fogadta el, s
ezüstöt itt verik pénzzé.
Zürichben irta meg korszakalkotó mvét, a
Calicidae (áiiat), a kétszárnyú rovarok (Dip- Graphische Statik-ot (Zürich 1865, 2. kiad. 1875).
tera) rendjébe tartozó légycsalád. 500-nál több A gyakorlat terén is mködött, aminek Svájcon
faja ismeretes, legnevezetesebbek a Culex- ós az kívül kivált Romániában vannak maradandó
Anopheles-fajok. Utóbbiak terjesztik a váltóláz emlékei.
Cnlminatío (lat.), delelés, a csillagok átme(malária) okozóit. L. Szúnyog.
Colién, William, angol orvos, sztil. Hamilton- nete a meridiánon, melyek ekkor érik el leg-

Culdees (írül köldi, köldif), leginkább a
cultores Dei-böl származtatják. Kuldeer, a XV.
8Z. óta szokásos elnevezés a középkori keledéi
(kelt. eeli De) isten szolgaija, szerzetes, klerikus,

C

;

:

nagyobb magasságukat

(lat. culmen a. m. tetSzigorúan ez csak az állócsillagokra nézve
áll, mert a Nap, Hold és a bolygók deklinációja
folyton változván, legnagyobb magasságukat kevéssel a meridiánátmenet eltt v. után érik el
de azért C. ezeknél is a meridiánátmenetet jelenti. A Föld tengelykörüli forgása miatt minden
égitest kétszer megy át a meridiánon 24 óra alatt.
Azért fels- és alsó-C.-t különböztetünk meg. Cirkumpoláris csülagoknál (1. o.)mind a két C. megfigyelhet a felsö-G. a meridián D.-i oldalán, az
kolathoz), (1900) 11,947 lak., rizstermeléssel, rizs- alsó-G. (mikor a csillag magassága a legkisebb)
es narancskereskedéssel. Régi körfalai, mór a meridián É.-i oldalán.
erssége és várkastélya romokban.
Cnlot (franc, eütsd: küió, a cul kicsinyítése), a
ColleiiB (adeus, lat.), brzsák, töml a leg- legkisebb gyermek, a legifjabb tag építészetben
nagyobb folyadékmérték a rómaiaknál
20 indaszer díszítés lombozattal a tüzérségnél ércamfora. Ezzel becsiUték a szUtermést és ez csészécske a Minié-rendszer expanziós fegyvevolt az alapmérték bornak nagyban való vásár- reknél.
lásánál. Nagysága megfelel 52528 liternek.
A
Cnlotte (francia, eijtsd:MUott) a. m. nadrág, 1.
sztQögyilkost ilyen C,-ba varrták és vízbe foj- Sansculotte.
tották.
Calpa (lat.) a. m. hiba, vétség ; késbbi jogáCollinan-gyémánt, a világ legnagyobb gyé- szoknál hanyagság, gondatlanság. Mea cidpa
mántja, melyet a néhai Cullinan igazgatótól fel- az én hibám.
fedezett transvaali «Premier-bányában)) találtak
Cnlross (esjtsd: köirossa), kisközség Perth skót
1907. A transvaali kormány Eduárd királynak countyban, a Firth of Forth B.-i partján, (i9ii)
ajándékozta. Nyers állapotban 20-8zor nagyobb 456 lak., vászonszövéssel. A Dunnemarle-kastély
volt a Kohinur-nál. Hossza 4-5, széles-sége"^ 15, romokban hever itt gyilkolta meg Macbeth lady
átmérje 2-5 httvelyk. Értéke 9 millió sterling, Macduffot és fiát.
tehát 216 millió K. E gyémántból 3 nagyobb csiCalteraii08(sp., hdteránisták), az ú. n. cikorszolt
került ki a Cullinan I, mely ezidsze- nyás, erltetett, nagyhangú szólamokban nyilrint a világ legnagyobb csiszolt gyémántja 516'/, vánuló költi modor követi, melynek a különkarátos; a Cullinan H, 309 karátos a Cullinan ben jeles tehetség Qongora volt a megteremtje
92 karátos. Ezeken kívül még a hulladékból s azért gongorizmusnak v. estilo culto-nak is neis került ki néhány kisebb ékk, amelyekkel vezik. L. Qongora.

ban (Skócia) 1710 ápr. 15., megh. 1790 febr. 5.
1746-ban professzurát nyert Glasgowban, késbb
Edinburghben. Tanította a kémiát, gyógyszertant
8 elméleti on^ostant. Késbb a király orvosa lett.
Fbb mvei First Unes of the practice of physics,
for the use of students Physiology
A treatise
of the matéria medica stb. Halála után összes
munkáit kiadta Ihomson 1827., ki életrajzát is
megírta 1832. Accounts of the life of W. C. címen.
Cnllera (^jtsd kaiyera), város Valencia spanyol
tartományban, a Júcar balpartján (közel a tor-

pont).
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Cultura (lat.),
Cultns (lat.), 1.

1.

Kultúra.

tengerbe jelentékenyebbek az 57 km. hosszú
Edeu, a Caldew, Waven, Ellen, Derwent, Calder,
Irt, Bsk és a Duddon. C. hegyeiben vas-, réz-,
ólomérceket, épületköveket ésszenet bányásznak.
Az állattenyésztést fképen a magasabb völgyekben (fells) zik. A gyapjú-, gyapot- és vászonszövés virágzó. Székhelye Carlisle.
2. C, Alleghany county székhelye Maryland északamerikai
államban, a Potomac balpartján, (1910) 20,647 lak.,
nagy szén- és vasércbányákkal. — 3. G-, 960 km.
hosszú mellékfolyója az Okinak ; a C.-hegyekben, azAUeghany-hegyrendszer
egyik hegyláncában ered; Kentucky és Tennessee államokban foly Nashvilleig gzösök járnak rajta
4. G.-sund, mély öböl a Baffln-föld DK.-i partjáa
C. és Nugumint-félszigeteket választja el egymástól. 1585-ben Davis fedezte föl.
Cumberland (ejtsd: kömbriend), 1.
Ágost,
C. hercege, angol királyi herceg, Braunschweig és
Lüneburg hercege, szül. Hannoverben 1845 szept.
21. Egyetlen fia V. György volt hannoveri királynak. Midn 1866-ban a gyztes porosz Hannovert
annektálta, a fejedelmi család Ausztriába költözött, hol I. Ferenc József szívesen fogadta és
Ern herceget osztrák ezredessé nevezte ki. Atyja
halála után (1878 jún. 12.) egy júl. 11. Gmundenban kelt manifesztumban jogigényeit a hannoveri királyi trónra fenntartotta, egyelre pedig a
:

;

Kultusz.
Cumacea (állat), a rákfélék (Grustacea) egyik
rendje, nyeletlen szemekkel, kis hátpaizsos fejtorral, mely a hátulsó 4—5 gyrt fedetlenül
hagyja. A testet alkotó szelvények közül 19-en
végtagok vannak. A végtagok száma a következ két csáppár, egy fels állkapocspár tapogató nélkül, két alsó állkapocspár, két állkapcsi
lábpár, hat torlábpár. A potrohlábak a nstényeknél hiányzanak, a hímeknél megvannak. Fajai
aprók, jelentéktelenek s mindnyájan tengeriek.
Az ismert fajok száma kb. 70.
Cumae, a legrégibb görög gyarmatváros Campaniában (1. o.), melyet a Kr. e. VIII. sz.-ban Kymé
és az enboiai Chaleis kivándorlottjai alapítottak.
C. a görög mveltségnek és isten-kultuszoknak
itáliai földre való átíUtetésóben fontos közvetít
volt. Fekvésénél és lakosai élelmességénél fogva
már a régi idben meggazdagodott és elhatalmasodott, de midn belviszályok megzavarták a pol:

gárok egyetértését, akkor hatalma annyira elgyengült, hogy Kr. e. 420. a számúitok elfoglalhatták. A rómaiak uralma alá a IV. sz. közepe
táján került, eleinte prefektura, azután municipium lett, Augustus pedig kolóniává tette. Mint
római város nem játszott szerepet a IX. sz.-ban
elpusztították a szaracénok. Tekintélyes romjai,
melyeknek rendszeres fölkutatásához csak most
fognak, a mai Baja szomszédságában a Fusaro
és Licoía tavak között terülnek el.
Cumana v. Satita Ines de C, város Venezuela
É.-i partján, a szép és terjedelmes Cariaco-öböl
bejárata közelében, a Manzanares torkolatánál,
(1905) mintegy 15,000 lak. Kakaó-, cukor-, dohány-,
;

:

—

—

;

Ern

Braunschweig-Lüneburg és C. hercegének címét
1878 dee. 21 nül vette IX. Keresztély
dán király leányát, Tyra hercegnt, az (akkori)
orosz cárnó és a walesi hercegné testvérét, kitl
hat gyermeke született. Midn Vilmos braunschweigi herceg 1884 okt. 18. egyenes örökös nélkül meghalt, C. mint aWelf-ház feje egy pátenssel

felvette.

.

kávétermeléssel, kókuszdió- és brkereskedéssel. a braunschweigi hercegséget birtokába vette, kiKözelében San Antonio ersség romjai. Külvá- jelentvén, hogy a német birodalom alkotmánya
rosai: Serritos, Flaya Chica és Guaicaris. Az és törvényei szerint hajlandó uralkodni. De mivel
1522. Nuevo Toledo néven alapított várost a föld- hannoveri igényeirl most sem akart lemondani,
Bismarck keresztülvitte, hogy a braunschweigi
rengések többször elpusztították.
Cumania (Kunország). így nevezték az Árpá- kormánytanács a herceg igényeit mellzte; a
dok idejében a mai Románia területét. C. királya német szövetségi tanács pedig Poroszország indítcímét a magyarok királyai 1248 óta viselik s ványára 1885 július 2. kimondotta, hogy a C.
zászlaját a magyar királysághoz tartozó vagy herceg uralkodása Braunschweigban a szövetségi
^ykor tartozott többi országéval együtt ott vi- szerzdések és a birodalmi alkotmány alapél v^eiv el
szik az újonnan megkoronázott magyar király össze nem egyeztethet. Az elhalt braunschweigi
eltt. Címere oroszlán arany mezben, vörös fél- herceg magánvagyonát, mkincseit stb. azonban
megkapta. 1892-ben a herceg Penzingbl márc.
holddal és csillaggal.
10-én II. Vilmoshoz levelet intézett, melyben beCnmarin, 1. Kumarin.
Cumbal, Azufral
4790 m. magas, örök csületére fogadta, hogy a német birodalom békéje
hóval borított tzhányó Colombiában, az ecuadori ellen irányuló ellenséges vállalatot támasztani
határszólen. Lábánál meleg források fakadnak. avagy támogatni nem fog. A császár erre elrenCnmberland (ejtsd: kömbriend), 1. county Angol- delte, hogy a lefoglalva tartott és a porosz korország ÉNy.-i végben, Skócia, az Ir-tenger, Lan- mány által titkos célokra fordított Welf-alap a
cashire, Westmoreland, Durham és Northumber- hercegnek kiszolgáltassók. Szintúgy V. György
laud county közt, 3996 km« területtel, (i9ii) király magánvagyona, a Welf-könyvtár és mú265,780 lak. A Solway-öböl és az Ir-tenger mellé- zeum (1893 tipr.). Braunschweigi trónját azonban
két, tov. az Eden-völgyet kivéve, hegyvidék. (kétszeres üresedés dacára) mindeddig el nem fog(Cumbrian Mountains; legmagasabb csúcsa a lalhatta, amennyiben Hannover trónjáról lemonScawfell, 965 m.). E hegyekben ÉNy. felé a dani nem hajlandó. C. családjával rendesen
tengerpartig gazdag széntelep húzódik végig. A Gmundenban lakik. Legidsebb fia: Vilmos herhegység közepébl küll alakban kisebb-nagyobb ceg, szül. 1880 okt. 28. Egyik leánya Alexandra

—

tavakban

,

bvelked völgyek ágaznak

szét,

me- IV. Frigyes P'erenc mecklenburg-schwerini nagyherceg neje, aki a német trónörökös sógora. Ern
Ágost fla pedig 1908 óta a bajor hadseregben

lyeket a geológus, a turista és a festmvész
egyarónt elszeretettel keres föl. A hegyek oldaláról számos folyó siet a Solway-öbölbe ós az IrAmely
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Cambria, angol királyság az ókorban, a X. sz.
II. György an1721 ápr. 26., közepéig önálló volt s a mai Cumberland anmegh. 1765 okt. 31. Londonban. 1743-ban mint gol grófságon kívtU magában foglalta még Dumvezérrnagy részt vett a dettingeni diadalban. berton, Renfrew, Ayr, Lanark, Peebles, Sel1745-ben Szász Móric francia marsallal szemben kirk, Roxburgh és Domfries skót grófságokat.
Fontenay mellett vereséget szenvedett. Szeren- V. ö. Fergusoii, History of Cumberland (Loncsésebben harcolt Cullodennél, hol Stuart Károly don 1890).
Cumbrian Motintains, 1. Kambriai hegyek.
Eduárd trónkövetelöt megszalasztotta de e gyCumengit (ásv.), 1. Percylit
zelmét tömeges kivégeztetésekkel mocskolta be.
Crna grano salis (lat.) a. m. egy csipet sóval,
1747-ben Szász Móric által Maastricht mellett
újra megveretett. 1757-ben pedig d'Estrées fran- átvitt értelemben ésszel és megfontolással.
infamia (lat.) a. m. becstelenséggel,
cia marsaitól Hastenbecknél szenvedett vereséget, minek folytán Hannovert a franciák kezébe szégyennel, gyalázattal.
Gluiiinain L. (növ.), az ümbelliferae (Emyöjnttatta. E kudarc miatt a kormány visszahívta.
sök) család génusza egyetlen faja, a C. cymiEletét megírta Maclachan (London 1875).
Cmnberland (ejtsd: kömbriend), 1. Richárd, an- num L. (római v. egyiptomi kömény) a keleti megol moralista, sztil. Londonban 1632., megh. Pe- diterrán vidéken honos Turkesztánig. Egyéves,
terboroughban 1718., ahol püspök volt. Ellenfele 3—4 dm. magas f, szára csaknem az alapjától
voliHobbesnak, kinek elméletét, hogy az erkölcs vUlás ágazatú, levele szálasán szabdalt, ernyje
5 sugarú, virága fehér v. rózsaszín. Magva
alapja az egoizmus, hevesen megtámadta De legi- 3
bus naturae disquisitio philosophica (London 1672, (semina cumini v. cymini) kellemetlen szagú és
angolra ford. 1727, franciára 1744) c. müvében. C. íz olaja offlcinális, izgató hatású és gyomor- és
nézete szerint az erkölcs alapja ama jóakaró méhgörcs ellen ajánlják. Hollandiában a sajt fhajlamok, melyek az emberi természetben ere- szere.
(hun jnre saccefitslonls (lat.), egyházi jadetileg lakoznak. Legfbb törvény a közjó. Ami
a közjót elmozdítja, erkölcsös. Aki mások ja- vadalomra való kinevezés olyképen, hogy a kivára dolgozik, a maga javát is elmozdítja a nevezett a még életben lev javadalmas halála
közjóban saját jólétünk is benne rejlik.
után azonnal a javadalom élvezetébe lép, 1. Koad2. C, Bichard, angol drámaíró, szül.Cambridge- jutor.
laade (lat.) a. m. dicsérettel. Bölcsószetben 1732 febr. 19., megh. Tnnbridge Wellsben
1811 máj. 7. Denison, a kíLmore-i püspök fla és doktori szigorú vizsgálaton az eredmény jelöléBentley híres filológus unokája. Cambridgoben sére használt második fok (dicséretes).
tanult, 1780. diplomáciai utazást tett Madridba
Camming (ejtsd: kamin), John, hittudor, népés Lissabonba, azután visszavonult és egészen szer skót hitszónok, szül. Skótországban 1810
az irodalomnak élt. Legjobb vígjátékai The bro- nov. 10., megh. 1881 júl. 5. Teológiát tanult és
thers (1767) The Westindian (1769). Kevésbbé 1833. a londoni skót templom papja lett, különösikerültek epikus költeményei és regényei. The sen az elkel osztály kedvelte. 1837. lépett elobserver e. lapja együce volt a legutolsó angol ször nyíltabban a vüág elé, mint az egyház állaerkölcsi folyóiratoknak. Utolsó müve Retrospec- mosításának híve. Nagy ervel küzdött a pápai
tion, a poem in familiar verse (1811). Önéletraj- hatalom túlterjeszkedése ellen. Mint a Jelenések
zát tartalmazza a Memoirs (1807).
könyvének magyarázója tett még kiváló névre
Ctunberland-hágó, az északamerikai C.-hegy- szert. Nagyszámú és terjedelm müvei jelentek
8óg legjobb átjárója. 499 m. magasan, meredek meg az említett magyarázati könyvén kívül.
sziklafalak között vezet. A Knoxvüle-Corbin vasút
Ctunmings (ejtsd :kamming8z), WilliamHayman,
rajta halad el.
angol zeneíró és zeneszerz, szül. Sidburyben
Cumberland-hegység, 1. Appdach.
(Devonshire) 1831 aug. 22. Templomi énekes és
Cumberlandi grófok, 1. Clijford.
orgonista volt, azután operai tenor lett, 1879 óta
Camberlandisiuns, a gondolatolvasásnak Londonban él, a kir. zeneakadémia énektanára
az a módja, melyet Cimiberland, a híres gon- volt, 1896. igazgatója lett, amellett 1886. a Sacred
dolatolvasó alkalmazott. L. Gondolatolvasás.
Harmonic Society, majd a Phühannonic Soc. karCtunberland-mártás, disznópecsenyéhez való nagya. Egyházi és egyéb karénekmveket, legenhideg mártás, alkotó részei ribiszke- v. málnaíz, dát (heged és zenekar) szerzett, írt Purcell-életmustár, só, citromhéj és bodzabogyó.
rajzot ( a Purcell- társaság elnöke), Biographical
2.

gol

Vilmos Ágost, C. hercege,

király

harmadik

szül.
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Cainbo, rmérték száraz tárgyaknál, fleg
gabonánál, rizsnél és sónál a keletindiai portugál birtokokon
98*66 1 1.
20 candil á 20 curo
Cumbraeíejtsd kambre), a skótButeshire countyhoz tartozó, mintegy 14 km. hosszú két sziget,
(1911) 17.07 lak., a Pirth of Clyde tenger-öbölben.
Székhelye Millport, látogatott tengeri fürdvel és
világító toronnyal.

=

=

:

Cumbre de Mulhacen,

1.

Pico de Mulhacen.

dictionary of music-ot.

Cummingtonit (ásv.), monoklin vasmagnézium(Fe,Mg)4(Si03)^. Cummington

araflbol képlete
(Massachusetts).

Cunmock

(ejtsd

:

kömnok), Old- és

New-C, két

egymással szomszédos község Ayr skót countyban. Az els Lugar Watemél, (i9iu 3417 lak., a
másik a Nith jobbpartján, 1265 lak., szén- és
vasbányákkal, szöv-fonó iparral és mezgazda-

Cumbre-hágó v. Uspallata, 3960 m. magas
hágó az Andokban Mendoza és Valparaiso között.

sági gépgyártással.

A

1868 jan. 3. Alostban, 1896 óta egyetemi
Philon, de aeternitate
tanár Gentben. Müvei

vasút 3140 m. magasságban, 5065 m. hosszú

alagúttal töri át.

Camont

(ejtsd:

kUmón), Frotifois, belga fllológos,

szül.

:

Anel]r ttó

C

aUtt ninc* meg,

K alatt keresandOI

-

Cumulatio

—

198

Cunha

mundi (Leipzig 1891) Textes et documents flgu- tották. Népessége jelenleg meghaladja az egy
rés relatifs aux mystéres de Mithra (BruxeUes milliót. Hegyeiben arany, ezüst, vas, réz, ólom,
1896—99, 2 köt.) Les mystéres de Mithra (u. o. kszén óriási mennyiségben fordul el s inkább
;

;

1900, németül Leipzig 1911)

;

Studia Pontica

(u.

az egyenlíti klima sajátságait feltüntet termé-

1903—6) Les religions orientales dans le keny talaján a mérsékelt és déli égöv minden
paganisme romáin (Paris 1907, németül Leipzig növénye, fként a búza, kukorica, dohány, cukor1910) La théologie solaire du paganisme romáin nád, indigó, kakaó bségesen megterem. Az ipar
0.

;

;

(Paris 1909). Társkiadója a Catalogus codicum

astrologorumnak (BruxeUes 1898 óta).
Cumnlatio (lat.) a. m. felhalmozás.

Cumulatio actionum

(lat.),

1.

Keresethal-

is gyors fejldésnek indult s a német, angol és
kis részben spanyol farmerek ós gyárosok a természet nyújtotta elnyöket bségesen kiaknázzák.

Fvárosa Bogotá
Canene,

mazat.

CnniulatiT (lat.), lóverseny-propoziciókban a
terhek megállapításánál használt kifejezés, amely
megszabja, hogy a versenyhen résztvev lovaknak különhöz pönalitásukat (1. o.) egyidejleg,
halmozva kell nyergükbe venniök, vagy ellenkez esetben különböz súlyengedményeket
szintén halmozva vehetnek igényhe.
Cumulativ fogadás, 1. Halmozott fogadás.

o.).

(1.

Kunene.
Cuneo V. Coni, 1. Piemonte egyik provinciája
Olaszországban, Torino, Alessandria, Genova,
Portó Maurizio és Franciaország közt, 7428 km*
területtel és (i9ii) 646,489 lak. Nagyobbára a Tengeri Alpok kiágazásai borítják egy része a Pósíksághoz tartozik. A tartomány kerületei Álba,
C, Mondovi, Saluzzo.
2. C. provincia fvárosa
a Gesso és Stura összefolyásánál, 517 m. magasfolyó,

1.

;

—

Cumulit, a kzetekben legegyszerbb szferoképzdmény, gömbös-elliptikus halmazok.
Cumulus (lat.) a. m. rakás a Howard-féle
felhfelosztásban a gomolyfelh, 1. Felhöalakok.
Cunao, 1. Katechu.

ban, püspöki székhely, (i9ii) közigazg. kerületével mint község 27,453 lak., selyemiparral és

keresked (1787—1865) alapította 1840. s
megalakulásakor csak egy kis kerekes gzöse
volt, mely Angolország és Észak-Amerika között
közlekedett. Jelenleg a világforgalomban elsrend helyet foglal el. Flottája különösen az
utolsó években rohamosan fejldött s fleg a világ két legnagyobb és leggyorsabb gzösének, a
«Lusitania» és «Mauritaniá»-nak 1910. törtónt
forgalomba helyezése által emelkedett nagy jelentségre. B két gzös mindegyike 32,000 bruttó
tonnatartalommal bír s óránkint 25 tengeri mórföld vagyis 46 km. sebességgel halad. Az egész
flotta 22 gzösbl áll, kereken 240,000 bruttó

pontból fontos hely.

litos

kereskedelemmel. Kiválóbb épületei: egy gót
egy Ferencreudi (XII. sz.) templom, a városháza magas toronnyal. Az 1382 óta a Savoyai
Cnnard Steamslp Company, liverpooli háznak alárendelt város egykor erd volt. 1741gzhajózási társaság, mely Liverpool és Észak- ben legyzték itt Szardínia királyát a franciák,
Amerika, Liverpool és a középtengeri kikötk, de csakhamar ismét visszavonulni kényszerültek.
valamint Fiume és New York között menetrend- 1796-ban a franciák, 1799. az osztrákok és 1801.
szer járatokat tart fenn. Gunard Sámuel ame- ismét a franciák foglalták el. Hadászati szem;

rikai

regisztertonnával. A magyar kormánnyal kötött
szerzdése alapján 1904 óta a kivándorlási forgalom lebonyolítását Fiume és New York között
kóthetenkinti menetrendszer járatoknak teljesítése által a C. látja el. Jelenleg a Saxonia, Carpathia, Pannónia és Ultonia gzösök vannak erre
a szolgálatra beállítva. A m. kir. belügyminisz-

térium a kivándorlókat szállító C. gzösöket mindenkori indulásuk eltt berendezésük és karbantartásuk szempontjából külön bizottság által megvizsgáltatja, a szállítási viteldíjakat megállapítja,
valamint általában a kivándorlási szolgálatnak
lebonyolítását ellenrzi. L.
hajózás.

még Adria

és

Gz-

Cunctator (lat.) a. m. késedelmez, Quintus
Fabius Maximus római diktátor mellékneve.
Cundinamarca

és

Cunette vagy

cuvette (franc,

ejtsd:

kOnett és

a sáncárkokba jutó es- és hóvizet levezet
kis árkok, amelyek néha megközelítési akadályokul is használtatnak fel, amikor szélesebbek és
mélyebbek.
Cuneus (lat.), az ókori rómaiaknál a hajóhadnak ékalakú harcalakzata, amelyet némelykor
C.-nak nevezték a
rostrumnak is neveztek.
római színházban a néztér egy -egy körszeletét is,
ezek között lépcszetes feljárások voltak, amelyeken a néztér (Cavea) körfala felé mindinkább
kUvett),

—

magasabban fekv üléssorokhoz

lehetett jutni.

A

csapat-éket a görögök embolon-na,k, a színház
C.-át kerkides-nek nevezték.

Cungli Jamen, Kínában régebben a külügyi
hivatal neve; 1901. megszüntették s Vaivu-pu
néven minisztériummá alakították át.

Cunha

(ejtsd:

orientalista,

egy

kunja),

még a

1.

José Gersonda, indiai

régi portugál

idkben

ke-

resztény hitre tért brahman családnak sarja, szül.
Goa-ban, Kelet-Indiánakportugál tartományában,

1844

febr. 2.

Angliában tanult orvostudományo-

kat és Bombayban telepedett meg. Pihenidejét
az indiai régiség tanulmányozására fordította.
Több mvet írt e tárgyban Memoir on the history of the Tooth Relic of Buddha (Bombay
1875) Notes on the history and antiquities of
Chaul and Bassein (u. o. 1876) Sahjádrikánda of
the Skandapurana (u. o. 1877). Firenzében a nemzetközi orientalista kongresszuson bemutatta India kultúrtörténetének rajzát, mely ott elismerést
:

;

;

Columbia
délamerikai állam egyik régebbi departamentója
a Magdolna folyó középs medencéje és a síkság
felé lejtsen húzódó keleti Andok között. Termé- és kitüntetést nyert.
2. a, Nuno da, G. 3. fla, szül. 1487., megh. 1539
szeti kincsekben végtelen gazdag területét (206
ezer km*) az 1905. és 1908. évi közigazgatási márc. Követte atyját Indiába és Rómába, 1528.
keiTiletek rendezésekor 7 departamentóra osz- pedig III. János király India kormányzójává ne(ejtsd:

kandinamarka),
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Cunningliainia R. Br. (növ.), az Abietaceae
elfoglalta s adófizetésre kónyszerítette
Mombasat, 1537. pedig Diu városát, üdvari ár- (Fenyöfélók) család génusza egyetlen, faja, a C.
mányok következtében méltóságától megfosztot- sinensis R. Br. Kínában és KoldJókinában honos,
ták. Camöes az ó nevét is megörökítette müvé- 10—12 m. magas fa. Kelet-Ázsiában, de Európáben. V. ö. Peschel, Gesch. des Zeitalters der Ent- ban is gyakran kultiválják. Ágai többé-kevésbbé
ön-ösen állanak, levele 3— 6 cm. hosszú, sarlódeckungen (2. kiad.).
3. C, Tristm da, portugál tengerész, megh. alakú, fürészes. Toboza 3—4 cm. átmérj, vilá1530 kör. Résztvett Almeida portugál alkirály gosbarna, fényes, csoportosan áll az ágak végén.
hadi vállalatában a kalkuttai indus király eUen A szabadban nálunk csak jól lefödve telel át. Fája
és kincsekkel megrakott hajókkal tért vissza szép, tartós.
Cunnus a. m. hüvelytomác, a hüvelybemeEurópába. Mint a portugál kormány követe, X. Leó
pápánál adománylevelet eszközölt ki Portugália net, másképen vuLva. L. Nemi szervek.
Cunonia L. (növ.), a Cunoniaceae család gészámára, mely mindazon tartományokra szólt,
capensis L.
melyeket a portugálok a hitetlenektl a jövben nusza 6 fajjal a déli földtekén. A
fáját feUu^ználják,
el fognak hódítani. Emlékét Cames a Lusiada télizöld cserje a Fokföldön
nálunk üvegházi dísz.
X. énekében örökítette meg.
Cunoniaceae (növ.), a kétszikek szabadCmui., növénytani neveknél Cunningham
Richárd botanikus nevének rövidítése.
szirmú családja. Mintegy 120 faja, melyek közül
Cunningham (ejtsá-. könainghem), 1. Alexander, a Weinmannia génuszra 70, a többire pedig csak
neves indiai archeológus, szül. 1814 jan. 28. Lon- 1—2 faj esik, a d. sz. 13— 350-a között van legdonban, megh. 1893. 1824-ben lett Indüa kormány- nagyobb számmal elterjedve. Virágszerkezetük
zójának szárnysegédévé 1839. járt Kasmírban, olyan, mint a Saocifragaceae (1. o.) családé, de a
1840. Audh királyának lett a mérnöke 1870. ki- termlevelekben 2 sor magkezdeményük van.
neveztetett India archeológiai ffelügyeljévé, Cserjék v. fák. Viráguk kicsi, virágzatuk fejecske
de állásáról 1885. lemondott, hogy Angliába visz- V. fürtszer, v. összetett buga. Hasznot csak fávezte ki

;

;

C

;

;

;

szatérhessen. Számos régiségtani értekezést írt
folyóiratokban és számoshivatalosjeleutéstÉszakhindosztan régiségeirl. Munkái Archaeological
sur\^ey of India (1871 és köv. években, 23 kötetben); Essay on the arian order of architecture
(1846) The Bilsa topes (1854) Ancient geography
of India (I. köt., The buddhist peried 1871) Corpus tnscriptionum Indicarum (London 1878, 1. és
III. kötete, a második kötet hiányzik) stb.
2. C, Allan, skót költ, szül. 1784 dec. 7. Black:

:

;

;

woodban, megh. 1842 okt. 29. Londonban. Els
(Remains of Nithsdale and Galloway
song ISIO) síkere után elhagyta kmíves foglalkozását és kiadta nagyszámú mveit, melyek
fbbjei: Songs, chiefly in the rural dialect of
Scotland (1813) Traditional tales of the English
and Scottish peasantry (1822) The songs of Scotland, ancient and modern (1825). Különösen népdalai terjedtek el. Kiadta Bums mveit kitn
bevezetéssel s megírta Lives of the British painters, sculptors and architects (1829—33) c. nagy

mvének

;

;

jukkal hajtanak.
untic, adók. Zági'áb vm. petrinjai j.-ban, (i9oo)
514 horvát-szerb lak. ; u. p. és u. t. Ki'aljevcani.
Ctintis, község Pontevedra spanyol tartományban, az Umia közelében, 30 km. az Atlanti-óceántól, (1900) 5866 lak., kénes ásványvízforrásokkal

(170— 570).

CUOCO (Coco), YincemO (qjtsd: kaoko vincsenco),
olasz történetíró, szül. a szamniumi Campomaranoban 1770 okt. 10., megh. Nápolyban 1823 dec.
13. Jogot hallgatott, de amellett a történelemmel és bölcsészettel is foglalkozott. IV. Ferdinánd király kormánya politikai hitvallása
miatt már mint ifjút tüdözte C. ekkor Francia;

országba menekült, ahonnan azonban nemsokára
Müanóba költözött. Itt irta a Saggio storico su

NapoU c. híres munkáját (1800),
melyben az 1779-iki nápolyi forradalmat a szem-

la rivoluzione di

tanú élénkségével, részrehajlatlan toUal, klasszikus nyelven elbeszéli. 1804-ben jelent meg a Platone in Itália c. mve. Murát uralkodása alatt 1806
mvét. V. ö. Hogg. Life of Allan C. (1875).
végével C. visszatért hazájába s állásokhoz és
3.
Péter, angol író, C. AUan fia, szül. Pim- méltóságokhoz jutott.Mint államtanácsos és kincslicoban 1816 ápr. 17., megh. St. Albansban 1869 tárnok jeles mvet írt a közoktatásügjTl s nagy
máj. 18. 1854— 60-ig a számvevhivatal ftitkára tekintélyre tett szert. De midn a Bourbonok
volt. Fbb mvei Songs of Bngland and Scotland 1815. Nápolyba visszatértek. C-t megfosztották
(1835) Handbook of London (1849); Lifeof Inigo állásától. V. ö. D'Apala M., Vita di Vineenzo C.
Jones (1848) Memoirs of J. M. W. Tumer (1852). (Firenze 1865).
Kiadta atyjának és több angol költnek s írónak
Cnon (állat), 1. Vadkutyák.— C. alpinus, 1. Alpi
(Drummond of Hawthomden, Campbell, Johnson, vadkutya.
Hor. Walpole stb.) müveit is.
Cnorgne (ejtsd knornye), fala Torino olasz tar4. C, Richárd, angol botanikus, szül. Windble- tományban, az Orco jobbpartján, (iwi) 5313 lak.
donhan 1793 február 12., meghalt egy ausztrá- gyapotfonással.
liai expedíció alkalmával, 1835 április 24. A kerCup (ang., ejtad: kap) a. m. csésze, pohár, serleg.
tészetben képezte ki magát
1832. Sydney- Versenyben tiszteletdíj, átvitt értelemben tiszteben az ottani füvészkert felügyelje lett s ott letdíj-verseny, amelynél a díjat nem pénzben,
több új növényt meghonosított; 1833. Uj-Zé- hanem tiszteletdíj alakjában adják
land belsejében tett utazásokat, majd 1835. MitCápa, kupa, 1. Kehely.
<'hel rnagy expedíciójához csatlakozott az auszCupania L. (növ.), a Sapindaceae család gétráliai benszülöttek áldozata lett. Mve Two years nusza 32 faja Amerika tropikus és szubtropikus
in New South Wales (London 1827) címet visel. tájain honos. Fák v. cserjék, levelük szárnyas,

C

:

;

;

:

;

;

:
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Más nevezetesebb fajai a G. funebris Endl. (G.
viráguk csomósodva dúsan elágazó bugában áll.
A G. tomentosa összehúzó kérgével és levelével pendula Staunt., szomorú ciprus, Qoa-ciprus), faalakú, hosszú, lecsüng mellékágakkal. Díszfa,
hasznos.
Capar Angus (ejtsd: kjapar angösz), város Perth koronája meglehets ritkás, világosszürke, piraskót countyban, az Isla balpartján, egy része misforma, toboza apró. Kínában honos, itt és
Porfar couutyba nyúlik be, (1911) 2095 lak., vá- Kelet-Indiában sírokra ültetik. 1848-ban került
szonfehéritkkel római tábor maradványaival. Európába. A G. thurifera H. B. K. (tömjónes C.)
Cupar Fife (ejtsd.- kjupar-fejf), Fife angol county felntten a thujdhoz hasonló magas fa, ágai szétbalpartján,
székhelye az Bden
4380 terpednek; toboza apró. Mexikó magasabb ter(1911)
lak., vászon- és kaUkószövéssel, sör- és brgyár- raszairól való, jó illatú gyantát izzad s tömjén
gyanánt használják. Ciprusnak nevezik néha hibásan a thujafát is.
Cupedíae, orvosi gyógyeukorkák.
A C. fája kemény, tartós, szép szín, könyCnpliea P. Brown (növ.), a Lythraceae (Fiizényfélék) család génusza 200 faja Amerika tro- nyen csiszolható, a legfinomabb munkára alkalegyiptombeüek a múmiák koporpikus részén és részben a Sandwich-szigeteken matos. Az
honos. Füvek v. cserjók, levelük rendesen átelle- sóit ebbl csinálták, Plutarchos szerint meg a törnes, viráguk bíborszín piros v. fehér, a csésze vényeket írták rá. A régiek (nülatos cédrusfájay>
alján dudor vagy sarkantyú van. Virágzatuk fürt, bizonyára ciprusfa volt. Bven folyó gyantája
vagy buga, vagy a virágok magánosak. Sok faja kellemes, balzsamos illatot áraszt, azért orvoskedvelt nyári dísznövényünk. Igen háládatos a ságnak, elillanó olaját pedig bebalzsamozáshoz
C. platycentra Benth., igen szép a mexikói G. használták. A C. gyümölcsét és kérgét Törökorlanceolata Ait. Több délamerikai faj, mint a szágban összehúzó orvosságnak használják.
A C. hazájából az irán nép tüzimádásával terG. balsamona, G. ingrata Cham. et Schleeht.
bujakór ellen használatos és sok más faj más jedt Ny. felé. Kemény, illatos s égetve is kellemes szagot árasztó fáját örökkévalónak s elpuszirányban offlcinális.
Cupica, a Csendes-tenger egy kis öble Colum- títhatatlannak tartották. C. törzsébl építették a
bia állam partján. Egykoron innen terveztek egy f eniciabeliek kereskedelmi hajóikat, a rómaiak és
csatornát a Napipiig, az Atrato mellékfolyójáig. görögök a templomajtót, emléktáblát, koporsót, az
Cupiditas (lat.) a. m. sóvár vágy.
istenek szobrát stb. csináltatták belle, ezért a C.
Cupido (lat. a. m. vágy), így nevezték a ró- általában elterjedt. A C-t már Homeros ismeri a
maiak a szerelem istenét, kinek alakját a költk C. ligetj ét gyakran emlegetik. A C. csak késbb
és mvészek a görög Ers hatása alatt honosí- jutott Olaszországba s itt, miat Keleten is, sötét
tották meg a rómaiak képzeletvilágában. A val- színe következtében a gyász és szomorúság jellásos érzéstl természetesen mindig távol állt ez képe lett. Augustus császár idejében a halottak
az íjas, szárnyas gyermek, míg Bros alakjához oltárai és máglyái a C. ágaival voltak körüldleredetileg komoly vallásos képzet kapcsolódott. szítve. Konstantinápoly ázsiai oldalán nevezetes
a sírkertek számos és magas C.ja. Dahnáciában
C. más neve Ámor.
Cnpra dea v. Gupra mater, az ókori Umbriá- meg Fiume körül még jól megél.
ban tisztelt istenn, kinek lényege valószínleg
Cupri . . . , cupro . . . összetételekben a. m.
a latin Bona deá-hoz (1. 0.) volt hasonló (mert a réz (vegyület, só, stb.), 1. Kupri ... és Kupro
neve ez istenn nevének umbriai megfelelje).
Cuprija (ejtsd C8U— a Morava kerület fhelye
Cnpressineae (növ.), 1. Fenyöfélék.
Szerbiában, a Morava jobbpartján, a belgrád
Cupressocrinus (állat), a tengeri liliomok nisi vasút mellett, (1901) 5182 lak. Közelében Ra(Grinoidea) osztályába tartozó tüskésbör nem, vaniea kolostor.
melynek fajai a devonban éltek.
Caprismus, 1. Rézmérgezés.
Cupram (lat.), réz (1. 0.).
Cnpress powder (növ.), 1. Arisaema.
Cnpressus L. (cijjrusfa, növ.), az Abietaceae
Cuprum alnminatnin és cuprum sulfn(Fenyöfélék) család génusza, melynek 12 faja a ricum, 1. Rézkészümények.
Cupula (növ.), 1. Kupacs.
mediterrán vidéken, Ázsia mérsékelt részében,
Észak-Amerikában és Mexikóban honos, örökCapnliferae (növ.) a. m. Kupacsosak, 1. Fazöld fák V. cserjék. Tjök apró, alsó része lentt, gaceae.
Cura (lat.) a. m. gond, ápolás, gyámság pro
csak a pikkelyszer csúcsa szabad, az ágakat
sren ellepi, rendesen 2-es örvökben. Viráguk G., munkadíj G. pastoralis, lelkészség.
egylakú, külön-külön ágacskákon a porzós virág
Cura, város Venezuelában, 6 km.-nyire a
apró, barkaszer a terms virágból gömbölyded Valenciai-tótól, 497 m. magasban, egy fontos
toboz lesz. Tobozpikkelyei fásak és keresztben útul szolgáló hágó alján, (1904) 5000 lak., élénk
átellenesek, sokmagvuak. Magva szárnyas. Leg- kereskedéssel, közelében a San Jüan de los Morros,
ismeretesebb faja a G. sempervirem L., Perzsia, meleg forrásokkal.
Kis-Ázsia és Görögország tájain honos, de mediCura9ao (ejtsd: kurasszao) Hollandia birtokában
terrán vidéki országokban és másutt is már rég- lev 6 szigetbl (C. Bonaire Áruba St. Martin
óta ültetik. Négy él ágakkal btró cserje v. egész D.-i része St. Bustach és Sába) áUó gyarmattelep
30 m. magas fa, ilyenkor tornyos növés olyan a nyugatindiai Kis- Antillákon. C, Bonaire és
fajtája is van, amelynek ágai meglehets víz- Áruba, a három jelentékenyebb sziget Venezuela
szintesek, amely tehát inkább piramis alakú. A partjaitól É.-ra, mintegy 75 km.-nyire a Winddélvidék tájképeiben jellemz fa, kora állítólag ward szigetek közt, a többi három emezektl kb.
2000 év is lehet.
900 km.-nyire (ÉK. -re), a Leeward szigetek közt
:
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van. Összes területük 1044: km« (1908) 52,874 lak.
éghajlat meleg és nagyon száraz némely évben es alig esik mindamellett a föld terem kukoricát, hüvelyeseket, déligyümölcsöket és cukornádat. Bevitele (i908) 2.811,538, kivitele 874,854
hollandi forint. Kiköt<3ibe érkezett (leos) 3460 hajó,
(494.898 t. tart.) A fö kiviteli cikk a tengeri, só és
foszfát, továbbá az a narancshéj, melybl a C. v.
Gurassao néven ismeretes kitn likrt készítik
Hollandiában. Fvárosa Villemstad, C. szigetén.
A szigetet 1499. Ojeda fedezte föl, 1632. a hollandiak szerezték meg. A napóleoni háborúkban
az angolok elfoglalták, de 1814. ismét visszaadták. A sziget 1911. évi kiadási elirányzata
1.005,997, bevétele 677,934 hollandi forint.

Az

;

;

Carae posteriores

(lat.) a.

Cnrare (urari, woorara), délamerikai benszülöttek nyílmérge, melynek származásáról ma
csak annyit tudunk, hogy különböz Strychnos
(Leganiaceae) kérgébl és gyökereibl
vízzel kivonás útján készül. Hol bambuszcsövekbe
töltve (cíó'-C. az Amazon tájékáról), hol kis agyagfazekakban (fazék- G. a Japura mentérl), hol
pedig apró, kivájt tökökbe gyömöszölve (tök- v.
calébasse-G. Orinokóból és Brit- Guineából) kerül
hozzánk. A fegyver kiszorítván a nyilat, egyre
ritkább cikké lesz és hatása is gyengül. A C. alaktalan, földes-barna, széttöredez, keser íz, vízben nagyrészt oldódó kivonatanyag, melynek
hatóanyaga egy curarin nevú kristályos bázis
(Böhm). A tök-C.-ban van legtöbb (5OV0)) ^ fazékC.-ban pedig a legersebb hatású (protocurarin).
A C. br alá fecskendezve gyorsan bénítja az
összes mozgató idegvégzdéseket; a mérgezett
állatok összeesnek, teljesen mozdulatlanok és a
légzizmok bénasága miatt megfulladnak. Mesterséges lélegeztetéssel az állatok életben tarthatók és bels szerveik a legrendesebben mködnek, mert azokat nem támadja meg a C, csak
igen nagy adagban. Ezért a C. becses anyag a
kísérletezk kezében. Békák igen érzékenyek, de
nem fulladnak meg, mert brlégzésükkel tovább
élnek. A C-t ers és megbízhatatlan hatása miatt
nem lehet gyógyszer gyanánt használni, pedig
görcsös állapotoknál gondolni lehet hasznos voltára. Belsleg véve a C. csak sokkal nagyobb
adagban hat, mert a belekbl lassan szívódik fel,
a vesék pedig gyorsan ürítik ki. Egy részét a
is

fafélék

is

CnraNsao,

elbontja.

Guragao.
Carassao-f oszfát (a. m. guanó). Nagy mennyiségben felhalmozott állati
jobbára madár
ürülékbl jelenleg is képzd finom kristályos
szövet foszforsavas mész.Vegyi összetétele változó tartalmaz 85—
877o bázikus foszforsavas
meszet, 6— 77(, raészkarbonátot, V/^ mészszulfátot, tov. még magnéziurafoszfátot, alumínium- és
vasoxidot és vizet. Használják mtrágyagyár1.

—

—

Curcuma

alkalmasak. Kérgével brt cserzenek

s f orrázatá-

ból összehúzó és sebgyógyító szereket készítenek.

—

Cnrator (lat.) a. m. gondnok, felügyel.
G.
absentium, a távollevk képviselje.
G. bonorum, tömeg-gondnok.
C. litis, perügyel.
Mossa G., tömeg-gondnok. L. még Kurátor.

—

—

—

Cnrcas

(növ.), 1. Jafropha.
Cnrci (ejtsd: kurcsi), Garlo Maria, olasz jezsuita,
szül. Nápolyban 1810., megh. Careggiben, Firenze
mellett, 1891 jún. 9. Gioberti Vince által közzétett
Prolegomeni c. munkában foglalt jezsuita-ellenes
támadásokkal szemben Fatti ed argomenti
vével a rendet védelmezte. Giobertmek további támadásaira, melyeket Jesuita modemo munkájában Curci személye eUen intézett. Parisban írt két-

m-

m. jövend gon- kötetes

dok.

gyomoniedv

—

201

mvében

válaszolt. Olaszországba való

visszatérése után Nápolyban megalapítá a Civiltá
Cattolica folyóiratot, melyet nemsokára Rómába
vittek át. A Civiltá Cattolicában közlött értekezésein kívül még a következ munkákat írta La
quistione romána neU' assemblea francosé (Paris
1849); La demagógia italiana ed ü Papa Re (u. 0.
1849) La natura e la grazia Lezioni esegetiche e
morali sopra i quattro evangeli (Firenze 1874—76,
I—V.kötetben) Lezioni sopra ü libro di Tobia (1877).
:

;

;

;

Ugyanezen évben egy másik munka is megjelent
tle, ily címmel: 11 modemo dissidio tra la chiesa e
l'ltalia, considerato per occasione di un fatto particolare (Firenze 1877), amelyben a pápának azt
ajánlotta, hogy mondjon le a függetlenségét biztosító világi birtokáról és béküljön ki Olaszországgal emiatt a jézustársasági rendbl kiutasították. Ezt követte egy másik munkája, amelyben
határozottan kikel a Jézustársaság ellen és az
elbbi munkában védett álláspontját fenntartja:
La nuova Itália ed i vecchi zelanti (1881) címmel,
amelyben az egyház gyökeres reformját sürgeti.
Ezen, nemkülönben II vaticano Regio torló superstlte della Chiesa Cattolica (1884) cím
Indexre kerültek és C-t azok visszavonására uta;

mve

sították.

Újabban megjelent neve alatt Di un
:

cialismo cristiano (Torino 1885).

egyház egyik elfutára

Curcnligo Gártn.

A modem

sokat.

volt.

az Amaryllidaceae
család génusza 12 faja tropikus és szubtropikus
tájakon honos. Rhizomás növények, hosszú lándzsás, reds levelekkel
virágzatuk nyele levéltelen, tetején
fürtöt v. füzért visel, viráguk
kicsi, sárga. A G. recurvata Dryand. meg a C.
sumatrana Roxb. igen kedvelt dísznövény, mindkett Délkelet-Ázsiából és Észak- Ausztráliából.
(növ.),

;

sr

L.

;

Díszlomb.

Cnrculíonidae (iüat), 1. Orrmány OS bogarak.

Cnrcuma L. (növ.), a Zingiberaceae (öryömbérfélék) család génusza 42 faja Afrika, Ázsia
és Ausztrália (1 faj) tropikus részén honos. Vastag rhizomájú növények, a rhizoma végén gumósán megvastagodott gyökerekkel, nagy levelekkel, tobozhoz hasonló virágzattal, melyben öblös
tásra.
murvalevél hónaljában áll a virág. A G. longa
€araftell» (lat.) a. m. gondnokság, gyámság. L.-t Dél-Ázsiában, Kínában, az indiai szigeteken
Curatella L. (növ.), a Dilleniaceae család gé- mindenütt termesztik,vadon nem is ismeretes. Ennnsza 3 faja Amerika tropikus részén honos. nek gumója a rhizoma curcumae, gumó - iígai pedig
Kis fák. A C. americana L. (sambaibinha) szép, a hosszú kurkuma. Kurkuma
festanyag és kurnagy, bómom igen érdes leveleivel tnik ki, kuma-olai tartalmánál fogva nagy mennyiségben
melyek kovasavtartalmuknál fogvapoliturozásra exportálják, különösen Londonba. A hosszú kur;

;

:

Amely

ssó

C aUU

nincs meg,

K alatt keresend!

;

:

Curó
kuma

V. sárga gyömbér (radix curcmnae longae)
Dél- Ázsiában orvosság, mely curry-powder neve
alatt is ismeretes. A kurkumin (1. o.) gyógykészítmények, likrök megfestésére használatos.

Kurkuma-papiros (1. o.). A C. zedoariea Roscoe
gumója (rhizoma zedoariae, citvorgyökér) szintén offlcinális. Kámforszagú olaja (dtvorolaj)
emésztési zavarokat szüntet meg. A magyar
gyógyszerkönyvben elírt illatos ecetnek (acetum aromaticum) i& egyik alkotó része. KeletIndiában termesztik. A G. angustifolia Roxb. és
a G. Imcorrhiza Roxb., mindkett keletindiai,
keményít tartalmú gumójával a keletindiai
arrow-root-ot (1. o.) v. tikhur-t adja. Több faj
dísznövény.

Cnré (franc, ang. curate) a. m. plébános, lelkipásztor.

Curée (ejtsd: küré), a fraucia falkavadászatban
használt az a kifejezés, mely a leszúrt szarvas
bels részeit jelöU ós azt az eseményt, midn a falkát nekieresztik ezek felfalására. A «kapzsi»-ra
eresztés «Halali» kiáltás és vadászkürtszó mellett
történik, az egész vadásztársaság jelenlétében. L.
Falkavadászat.
Curel (ejtsd: kürei), FranQois de, francia drámaíró, szül. Metzben 1854 jún. 10. Mérnöki oklevelet szerzett, de kizárólag az irodalomnak él. Drámáiban, melyeket elbb a Theátre libreben, majd
a nagyobb színpadokon is eladtak, megveti a
színpadi technika rég bevált fogásait, hanem érdekes, st merész problémákat állít fel s fejt ki
vaskövetkezetességgel. Rendesen egy-egy falak
érdekli, akinek szögletes, sokszor ellenmondásokban gazdag lelkivilágát érzékíti meg. A nagy
közönség hvösen, néha ellenségesen fogadta, a
napi kritika sem igen melegedett fel érte, de a
mismerk a modem francia irodalom egyik legjelentsebb képviseljének tartják. Legérdekesebb
szinmüvei L'envers d'une sainte (1892) Les fossiles (1892); L'invitée (1893); L'amour brode
(1896) Le repas du lion (1897) La nouvelle idolé
La íllle sauvage (1902) Le coup d'aile
(1899)
:

;

;

;

;

;

Le Brun,

F. de C. (Paris 1905).
Cares, a szabinok régi városa Itáliában,a monda
szerint Titus Tatius és Numa királyok szülfölde.
Róma fölvirágzása után jelentségét elvesztette.
Romjai Correse falu szcmszódságában.V. ö. Lanciani a Commentationes philologae in honorem
(1906). V. ö.

Mommseni-ben (411—16. 1., Berlin 1877).
Cíireton (ejtsd: körtn), WiUiam, angol orientaWestburyben, Shropshireben 1808.,
megh. 1862 jún. 17. Oxfordban tanult s pappá
szenteltetvén, a Bodley-féle könyvtár alkönyvlista,

—
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szül.

Curio

ken kívül kiadta Al-Sáhrasztáni Vallási szekták
és bölcsészeti iskolák (2 köt., u. o. 1842—46) cím
mvét Tanchum rabbi Kommentárjait Jeremiás
:

;

siralmairól (u. o. 1843) és Al-Nasafl A szunniták
hitének oszlopa (u. o. 1843)
munkáját.
Cnrette (franc, ejtsd kürett), hosszunyel eszköz, a végén élesszélü keret van olyan, mint egy
hosszunyel lyukas kis kanál. Idegen testeknek a
testüregekbl való eltávolítására is használják,
pl. kmaradókok eltávolítására a hólyagból, de
fleg kóros nyálkahártyaburjánzásoknak a méhböl való kikaparására használják.
:

cím
;

Curia (lat.).Bgyike azon 30 osztálynak,melyre
Róma legrégibb polgárai, a patríciusok osztva
voltak. Minden C.-nak külön istentisztelete s külön gyülekez helye volt s azt a tért v. épületet,
hol a C. összegylt, szintén C.-nak nevezték. G.
M. kir. C, 1. Kúria.
Romána, 1. Római G.

—

Curiae regiae magister,

1.

Fudvar-

mester.

Curiatiusok, a római monda szerint

alba-

longai család, melynek három tagja (hármas
ikrek) párbajt vívott a Tullus Hostilius ellen indított háborúban a szintén hármas iker Horatiusokkal és mind a hárman elestek. L. Horatiusok.
Curicó, 1. provincia Chile köztársaságban,

Colchagua és Tálca közt, 7713 km« területtel, (i907)
107,217 lak., hegyes, de nagyobbára termékeny
2 departamentóra oszlik ezek C. és Vichuguen.
2. G. v. San Jósé de C., az ugyanily nev provincia /ovíírosa 185 km.-nyire Santiagótól D.-re,
vasút mellett 228 m. magasban, (1907) 17,573 lak.
Az 1742. alapított város a Planchon hágón ke-,
Argentínával.
resztül élénk kereskedést
Curie (ejtsd kürí), Pierre, francia fizikus, szül.
1859 máj. 15. Parisban, megh. 1906 ápr. 19. u. 0.,
tudományos sikerei tetpontján, baleset (elgázolás) következtében. Preparator a Sorbonne-on s
egy ipariskolában a fizika tanára volt az elek:

;

—

z

:

;

tromosságra s mágnességre vonatkozó vizsgálatai, fleg a kristályok piezoelektromosságának
(1. 0.) felfedezése révén már ismert nev fizikus
volt, világhírre azonban a rádiumnak feleségével közösen tett felfedezése (1898) s a radioaktivitásra vonatkozó vizsgálatai juttatták, amelyekért 1903. H. A. Becquerellel közösen á Nobeldíjat is megkapták. 1904-ben tanszéket állítottak
fel számára a Sorbonne-on, amelyet haláláig betöltött, összegyjtött munkáit a Société frangaise
de Physique adta ki (Paris 1908).
Neje: G.
Marié, leánynevón Sklodowska, szül. Varsóban
1867 nov. 7. A párisi egyetemet látogatta Recherches sur les substances radioactives (Paiis
1898, magyarul Budapest 1904, Zemplén

—

;

Gyz

tárosa lett, 1837. pedig a British Museumhoz hívták meg. Hímevét fleg régi szír iratok kiadá- fordításában) c doktori értekezésében foglaltatik
sával alapította meg, melyek fleg a keresztény a rádium és a radioaktivitás felfedezése s vizsgáegyház régi történetére nézve fontosak. Ilyenek
lata. A sévres-i felsbb leányiskolán a fizika
Ignatiusnak Polykarphoz, az efezusiakhoz és a tanára, férje halála után annak utóda lett az
rómaiakhoz írt leveleinek szír fordítása (Lon- egyetemen. A radioaktivitásról
arra vonatkozó
don 1845); Athanasius ünnepi levelei, kri- számos dolgozatán kívül
nagyobb összefoglaló
tikai bevezetéssel (u. o. 1848) efezusi János egy- munkát írt: Traité de radioactivitó (Paris 1910).
háztörténetének harmadik része (Oxford 1853) és 1911-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat.
a Spieilegium Syriacum (London 1855), mely töreCurio, Gaius Scribonius, kiváló római szónok
dékeket tartalmaz Bardesanesból, Melitoból ós (Kr. e. 84-^9), 54. questor Kis-Ázsiában, 50. népAmbrosiusból. Továbbá a szír evangélium egy tribunus. Addig Pompejusnak és a szenátusi pártrégi szövegének maradványai (u. o. 1858). Eze- nak volt a híve, de új méltóságában Caesarhoz

—

;

Amely

saó

C

alatt nincs

meg,

K

alatt

keresendi

—

:

—

Curiosa

kinek a szenátussal való perpatvarát néptribunátusa végéig sikerült kihúznia csak 49 elején szökött Rómából Caesarhoz, mikor a szenátus
pártolt,

;

minden alkudozásnak véget

vetett.

Curroz Enriquez
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Caesar meg-

bizásából birtokba vette Szicíliát, majd átkelt
Afi-ikába, hol a Pompejus-pártiakat többször megverte, de Juba király váratlanul megtámadta és
C. a küzdelemben meghalt. Neje volt Fulvia,
ki késóbb M. Antoniusnak lett a felesége.
Curiosa (lat.) a. m. ritkaságok, látnivalók,
melyek kiváncsiságot és figyelmet keltenek.

nem

tenne eleget beváltási kötelezettségének, a
fedezetlen maradt bankjegyeket az eUenrz hivatal a letétbl fedezi. A (7.-Si7Z, magában foglalja
az északamerikai Egyesült-Államoknak kongresszusa által elfogadott azon Intézkedést, hogy
az összes forgalomba hozható papírpénz értéke
382 millió dollár lehet csak. A papírpénzeknek
készpénzre való kötelez beváltása csak 1879-

mondatott ki.
Carrency- elmélet. Már Rícardo elmélete volt
az, hogy a bankjegyek éppen úgy, mint minden
Curiositatis causa, kíváncsiság v. a dolog ritka- papírpénz, csak arra szolgálnak, hogy az ércpénzt
helyettesítsék. Ennek az elméletnek az volna
sága okából.
Curiosus, furcsa, csodálatos.
Cariosmn nrbis Romae, Róma városa 14 következménye, hogy csak annyi bankjegyet
régiójának (kerületének) részletes leírását tartal- szabad és célszer kibocsátani, amennyi ércfemazó munkácska, mely az épületek, helyiségek dezet van és eszerint a bankjegyforgalomnak az
fölsorolásában és statisztikai adataiban a Kr. u. ércfedezet nagyságához kell idomulnia. Ha ezt
az elmélet hívei
IV. sz. második felének viszonyait ismerteti meg nem tartjuk szem eltt, akkor
velünk. A VIII— X. sz.-ból való kódexben jutott szerit
a kibocsátott bankjegytöbblet, a forgaránk. Kiadta Jordán a Topographie der Stadt lomban lev pénz mennyiségét emelvén, annak érRom (Berlin 1871) 2. kötetében és a Forma urbis tékét csökkenti és így közvetve az áruk árát emeli,
Romae (u. o. 1874) c. mvében.
ami természetesen élénk változásokat fog okozni
Curitiba, Paraná brazíliai áUam fvárosa, az az egész gazdasági életben. Hogy tehát a gazdaIguassu által öntözött termékeny síkságon, kb. sági életet ily mesterséges módon ne lehessen be50,000, többnyire spanyol és német lak. Az 1654. folyásolni, szükséges, hogy a bankjegyforgalom
alapított és rendesen épült város környékén sok automatikusan nyomon kövesse az ércpénzfedematét, azonkívül európai gabonanemüeket és zet nagyságát. Ezt az elméletet nevezik C-nek,
gj'ümölcsöt termesztenek közelébenVatuveravá- azaz forgalmi elméletnek. A neve valószínleg
ban aranyat bányásznak.
elször 1840.^orwann könyvében szerepel s utána
Corius Dentatus, Manius, kiváló jellem ró- Lord Oversione, Macculloch, Torrens és mások
mai plebejus. Kr. e. 290. mint konzul befejezte a voltak hívei. Vele szemben fel keU említenünk
harmadik szamnit háborút. 275-ben mint másod- az ú. n. hankelméletet (banking principle), mely
szor megválasztott konzul Beneventumnál le- a bankjegyek kibocsátását a forgalomban lev
gyzte Pyrrhus királyt, aki erre kivonult Itáliából. ércfedezettl független hankmveletnek tekinti
A hálás nép 274. harmadszor is megválasztotta és biztonságát a kibocsátó bank fluaneíáüs
konzullá s ez évben legyzte a délitáliai Lukania veleteinek megbízhatóságában keresi. A kiboés Bruttium fellázadt lakosait. Cenzor is volt csátó banknak az elmélet szerint amúgy sincs
272:, ezután szerényen visszavonult kis birtokára, módjában a bankjegyek mértékén túl való szaa szamnit háborúban szerzett egyetlen zsákmá- porítása, mert a felesleges bankjegyek önmaguknyára. A Pyrrhustól elvett zsákmányból is csak tól a bankhoz visszafolynak. Ennek az elméletegy áldozó edényt tartott meg. A becsületesség és nek legfbb hívei Bosanquet, Tooke, Fullarton
az önzetlenség mintaképe gyanánt tisztelték, ki és mások. Tulajdonképen mindkét elmélet véglea szabinoktól felajánlott ajándékot e szavakkal tet képvisel, mert amennyire bizonyos az, hogy
u tasította vissza c Szívesebben vagyok gazdagok- a bankjegyek kibocsátása nem helyezhet egy
nak az ura, mint hogy magam legyek gazdag». sorba a bank többi hitelmveleteível, éppen anyCnrling (ang., ejtsd: köriing), téli sport. Skót nyíra hibás volna az, ha a bankjegyforgalom
játék, mely abban áll, hogy 126 láb hosszú, 30 egyetlen szabályozójául az ércfedezetet tekinteláb széles jégpályán 30—50 font súlyú gömbö- nk, mert akkor más pénzhelyettesít eszközt
lyre csiszolt követ csúsztatnak a kitzött helyre. (pl. a csekket) is hasonló korlátok közé kellene
Két párt játssza egymás ellen.
szorítanunk.
Cnro, 1. Gumbo.
Currer Bell, l. Bronte.
Currachee, I. Karacsi.
Carricalmn (lat.), a rómaiaknál cii-koszi
Cnrreney (ang., ejtsd körrenszi), AngUábau és kocsiverseny vagy maga a versenypálya.
Amerikában a forgalom tárgyát tev minden vitae, életpálya.
érc- vagy papÚT)énz, melynek folyópénz jellege
Corrie-Liine, a Gastle-IAne- féle angol havan, vagyis elfogadása meg nem tagadható. C.- józási társaságnak más elnevezése, 1. Gzhajózás.
Act az északamerikai Egyesült Államokban
Curroz Enriquez (ejtsd enrikesa), Manoel, a
1862. megalkotott banktörvény a bankjegyek ki- spanyol Galícia tartományban dívó nyelvjárást,
bocsátása tárgyában. E törvény a bankszabadság mely közelebb áll a portugálhoz, mint a spanyol
elve alapján minden banknak megengedi a bank- nyelvekhez, alkalmazta bölcseleti költeményeijegyek kibocsátását azzal a kikötéssel, hogy az ben. Ezekben korunk e tehetséges költje oly szaillet bankok alaptkéjük »/, részét állampapí- bad és merész eszméket hangoztat, hogy miattuk
rokba fektetik és azokat az e célra rendelt állami az Orensei püspök indíttatva érezte magát
ellenrzhivatalnálletétbe helyezik^CamíJÍroííor kiközösíteni. Ez a körülmény is nagyban hozzáofOurrency), ahol azok értékének SO^/o-áig bank- járult hímeve gyarapításához. Érdekesebb verjegyeket kapnak. Amennyiben valamely bank seit a következ két kötet foglalja magában

—

—

—

—

:
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:
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:

:
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divino
Aires da minha terra (Coruna 1879)
Sainete (u. o. 1888).
Carras (lat.) a. m. kocsi, részletesebben
1. C. arcuatus, vászonnal bevont fedeles szekér,
melyen különösen a flamen nev papok jártak
2. C. falcatus, a keleti népektl átvett hadi szekér, mely a tengelyétl két oldalt kiálló hosszú
éles kaszákkal volt ellátva, hogy az ellenség közé
hajtva, annak sorait összekaszabolja
sarlós
szekér 3. C. triunlphalis, 1. Diadalkocsi.
;

Curtius

1862), majd

Mvei

New Yorkban mint ügyvéd mködött.

Digest of English and American Admiralty decisions (Boston 1839) Law of patents (4.
Commentaries on the jurisprudence
kiad. 1873)
of the United States (u. o. 1854—58, 2 köt.) History of the origin, formation and adoption of the
constitution of the United States (New York
1855—58, 2 köt., új átdolg. kiad. 1889—96) Life
of Dániel Webster (u. o. 1870) Life of James
Buchanan (1883) Life and character of General
Curry powder (növ.), 1. Gurcuma.
G. B. Mac Clellan (1887).
Corschmann, 1. Reinrich, német orvos, szül.
amerikai író, szül.
2. G., George William,
'Giessenben 1846 jún. 28., megh. Lipcsében 1910 1824 febr. 24. Providenceben, megh. 1892 aug.
máj. 6. A berlini Moabit kórház igazgatója volt, 31. West-New-Brightonban. Kereskedinas volt,
s innen 1879. Hamburgba hívták kórházigaz- késbb Európába került, egyetemi eladásokat
gatónak, hol 1888-ig mködött, ekkor a lipcsei hallgatott Berlinben, hazatérve több elkel lap
egyetemre nevezték ki a belgyógyászat tanárává. munkatársa, s késbb a Cornell Universityn az
C. nemcsak nagy tekintély volt a kórházépítés kö- angol nyelv tanára lett. Kiválóbb mvei: Útrül kifejtett nagy munkásságánál fogva, hanem leírásai (The Howadji in Syria, 1852 Nüe notes
kiváló és nagyszámú irodalmi dolgozata révén of a Howadji, 1859) szatirikus müvei (Potiphar
is halhatatlanná tette nevét. AUg van a belgyógyá- papers, 1853 stb.); írt regényeket (Trumps, 1861);
szatnak olyan fejezete, amellyel nem foglalkozott. novellákat (Prue and I., 1856) és életrajzokat (W.
Sok monográfiát írt nevezetesen a himlrl, a C. Bryant, 1879 J. R. Lowell, 1892) is. Összes
kiütéses és hasi tífuszról kiadott egy atlaszt is mveit Norton adta ki.V. ö. Gary, Life of C. (1894).
Klinisehe Abbildungen cínáen (1895) évekig szer3. C, William, angol botanikus, szül. Alstonban
kesztette a Portschritte der Medizin cím orvosi (Hampshire) 1746., megh. Bromptonban 1799 júl.
folyóiratot.
7. Gyógyszerészetet tanult, de csakhamar kizáró2. G., Kari Friedrich, német dalszerz, szül.
lag a füvészetre szánta magát, füvészkertet alaBerlinben 1805 jún. 21., megh. Langf uhrban (Dan- pított és felolvasásokat tartott. Számos
közig mellett) 1841 aug. 24. Jogászból lett zenésszé, zül nevezetesebbek Plora Londinensis (London
Hauptmann és Spohr tanítványává. Operáját is 1777—87, újra 1817—28. Graves és Hooker adadták (Abdul és Erinnieh), de könnyen énekelhet ták ki, 702 színes táblával); Practical observations
dalai tették nevét európai hírvé.
on the British grasses (2. kiad. u. o. 1790 6. kiad.
Curschmann-iéle spirálisok, 1. Asztma.
Lawrencetl 1824) Lectures on botany (kiadta C.
Cnrsores, 1. Futómadarak.
Sam., u. 0. 1805, 3. köt. 2. kiad. 1807). C. alapíCnrsoria (állat), az egyenesszárnyúak {Ortho- tója az 1787 óta megjelen Botanical magaziné
ptera) rendjébe tartozó rovaresoport.Lábaik gyors c. képes botanikai folyóiratnak.
futásra alkalmasak. Ide tartoznak a csótányfélék
Curtiss, Glenn H., mérnök, szül. 1878. New
(Periplaneta, v. Blattá) és a fülbemászók (Porfl- York államban. Kerékpárok és motoros kerék:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

mve

:

;

;

;

párok szerkesztésével foglalkozott, késbb Hamm. tanfolyam, árfolyam a mondsportban gépgyárat alapított. A Wrighttzsdén.
testvérek sikerei után 1908. aeroplánt szerkeszCárt., Gurtis J. H. angol fest és bogarász tett, melyet saját gyártmányú motorával szerelt
(szül. 1761., megh. 1861.), továbbá Cwríw William fel és mellyel 1909. az els reimsi repülversebotanikus (1. o.) nevének rövidítése.
nyen megnyerte a Gordon-Bennett sebességi díCurtatone, község Mantova olasz tartomány- jat. Pfltzner Sándor hazánkfia munkatársa volt.
ban, Mantovától 5 km Ny.-ra, (i90i) 7271 lak.,
Curtius, 1. Marcus G., egy római népmonda
Gonzaga Perene által alapított templommal. hse. B monda szerint egykor a fórumon mély
Radetzky 1848 máj. 29. a nápolyi-toscanai had- hasadék támadt, s a jósok kijelentették, hogy ez
sereget itt megverte.
a rejtélyes földnyílás csak akkor fog bezárulni,
Cvati,Theodor, német hírlapíró, szül. Rappers- ha Róma feláldozza legdrágább kincsét. C. erre
wilben 1848 dec. 24. Elbb svájci hazájában azt vaUva, hogy Rómának legdrágább kincse a
mködött mint politikus és hírlapíró, 1902 óta a fegyver és a vitézség, fegyveresen beugrott a
Frankfurter Zeitung igazgatója, melynek már mélységbe, mely mögötte bezárult. B monda ere1870 óta levelezje volt. Számos alkalmi iraton detileg nyilván a fórumon lev Lactis Gurtius
kívül fmvei Geschichte der schweizerischen nev tóhoz fzdött.
2.
Quintus C. BuVolksgesetzgebung (1882) Die schweizerischen fus, római történetíró az I. sz.-ban (Kr. u.), ki
Volksrechte (1900) Geschichte der Schweiz im Históriáé Alexandri Magni címen 10 könyvben
Geschichte der Prank- megírta Nagy Sándor életrajzát. Minden kritikai
19. Jahrhimdert (1902)
furter Zeitung (1906). Költeményei!: Stimmungen szellem nélkül, alapos tudás híján készült munka,
und Gedanken (1889). Drámái Hans Waldmann mely leginkább Kleitarchos (1. o.) regényes Sán(1883); Catilina (1892); Paracelsus (1894); Das dor-életrajzát vette alapul, s általában inkább regény, mint történelem. Legjobb kiadása HedickéPest des Bmpedokles (1909).
Curtis (ejtsd: körtisz), 1. Geovge Ticknor, ame- tl való (Leipzig 1908).
rikai államjogi író, szül.Watertownban 1812 nov.
Curtius, 1. Ernst, kiváló régiségbuvár és tör28., megh. 1894márc. 28. Elbb Bostonban (1836— ténetíró, szül. Lübeckben 1814 szept. 2., megh.
culida).
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Curtius

A

bonni, göttingeni s ber-

egyetemeken tanult s 1837. Görögországba,
majd Olaszországba utazott, s onnan visszatén'e
1844. a berlini egyetemen magántanár lett.
1843— 49-ig rendkívtüi tanár volt a berlini egyetemen és egyúttal a késbbi III. Frigyes császár
nevelje. 1856-ban a göttingeni egyetem hívta
meg tanárnak, 1868. a berlini egyetemen az ókori
mvészet-történelem tanára s a kir. múzeum rélini

giségi osztályának igazgatója s egyúttal tagja
lett a berlini tudományos akadémiának. Ismételt
görögországi és kisázsiai utazásainak eredményei a göttingeni tudóstársaság és a berlini akadémia értekezéseiben jelentek meg. Külön is megNaxos (Berün 1846J ; Olympia (u. o.
jelentek
1852) ; Die Jonier (u. o. 1855) Über den reUgiösen
Charakter der griechischen Münzen ; Beitráge zur

ki

:

B.

Curzola
C, ein Lebensbild

in Briefen (Berlin 1903)

C. Fiedr., E. C. (1906).

C

2.
Georg, az elbbinek öccse, kiváló összehasonlító nyelvész, szül. Lübeckben 1820 ápr. 16.,

megh. Hermsdorfban, Warmbrunn

1885

mellett,

aug. 12. Bonnban és Berlinben tanult, azután középiskolai tanár volt Drezdában, majd docens
Berlinben és 1849. prágai, 1854. kiéli, 1862-tl
haláláig lipcsei egyetemi tanár. Fmunkái
Grundzüge der griechischen Etymologie (5. kiad.
Leipzig 1879); Das Verbum der griechischen

Sprache (2 kiad., u. o. 1877-1880) Die Spraehvergleichung in ihrem Verháltniss zur klass.
Philologie (Dresden 1845, 2. kiadás 1848) Sprachvergleichende Beitráge zur griech. und lat.
Grammatik (Berün 1846); Zur Chronologie der
indog. Sprachforschung (Leipzig 1873). Iskolai
Geschichte und Topographie Kleinasiens (u. o. görög nyelvtana (melyhez külön kötetben magya1872) Ephesos (u. o. 1874). Ünnepi beszédei, me- rázatokat is írt Erláuterungen) 1852-tl fogva
lyeket mint göttingeni tanár tartott, 1864. Ber- számos kiadásban megjelent, sok nyelvre lefordílinben jelentek meg Berlinben tartott beszédeit
tották, s magyar kiadása is nagyon elterjedt. MaAltertum u. G^genwart c. alatt 3 kötetben u. o. adta gyarul Kiss Lajos, Háberem Jonathan, Dávid
ki 1875., 5. kiad. 1903. Fmunkái Der Pelopon- Ist\"án, Ábel Jen dolgozták föl. Kisebb iratainak
iiesos, mely a görög föld e fontos részének törté- egy gyjteményét Windisch C. adta ki (Xioipzig
netét, mondáit s mvészeti emlékeit tárgyalja
1886, 2 köt.), a ki C. életrajzát is megírta íBertov. Griechisclie Geschichte (Berlin 1857—1861, Un 1887).
eddig 6 kiadás), magyarul Fröhlich
6 köt.
3. C, Theodar, német kémikus, szül. DuisburgRóbert és Szilasi Mór fordításában (Eudapest ban 1857 máj. 27., elbb erlangeni, 1890. kiéli,
1875—1880, 6 köt., le van továbbá fordít\^a fran- 1896. bonni és 1897. heidelbergi egyetemi tanár.
ciára, olaszra és spanyolra) e nagyszabású, elra- Organikus kémiai buvárlatai (gUkokoIlal, amidogadó tollal írt munkában különösen a míveltség- savakkal) tudományos értékek. A ketonéterek
történeti mozzanatokra van tokintettel. A
és az amidoamin szintetikus elállítási módenem fejezetei sikerültebbek is a történetieknél. ját közölte. A nitrogénhidrogénsav (NgH) felfeC. felfogása és alapnézete sokáig dominált a mo- dezje. Koch Ferenc kolozsvári tanár társaságádem görög hisztoriográfla terén és nagyszámú ban a zstmemü testek azo és diazo vegyületeit
tanítványai sokáig hirdették a mester tanait, tanulmányozta.
ujabban azonban eUenmozgalom támadt, melyCurtze, Maximüian, német matematikus,
nek vezérei, mint Pöhlmann, Beloch, Hohn és szül. Ballenstedt a. Harzban 1837 aug. 4., megh.
különösen Busóit, C.-nak nem egy kedvelt sark- Thomban 1902 jan. 3. Mint gimnáziumi tanár
tételét megingatták. így a jónok vándorlásáról mködött Thomban 1864— 1894-ig. Cremona
szóló nézetét. Perikies és ellenfeleinek elfogult veinek fordításán kívül
szerkesztette a Nie. Comegítélését, az athéni politikai institúciók fejl- pemici de revolutionibus orbium coelestium libri
désérl szóló tanát stb. Mindez azonban semmit VI. jubileumi kiadását (Thorn 1873) s azonkívül
sem von le a nagy tudós érdemeibl. Mvei közül több önálló mvet írt, fkép a középkori matemég említendk Sieben Karten zur Topographie matika történetére vonatkozólag. Ilyen pl. Der
von Athén mit erláuterndem Text (Gotha 1868). Algorithmus proportionum des Nicole Oresme
Kaupert társaságában adta ki az Atlas v. Athén (Berlin 1868) Urkunden zur Geschichte der Mac. müvet (Berlin 1878) és Karten von Attika
thematik im Mittelalter and der Renaissance
(6 füz.). A porosz kormány nevében Olympiában (Leipzig 1902).
rendezett ásatásokról Adler- és Hirschf elddel szöCnrulis sella, 1. Sella.
vetkezve a következ díszmunkát adta ki Die
Cárra (lat.) a. m. görbe, görbe vonal.
Ausgrabungen von Olympia (Berlin 1877—78, 3
Curveometer, 1. Görbemérö.
köt). ÜberWandgemalde in Athén stb. (u.o.) Die
Curripetalis, így nevezzük azt a szervet,
Palástra von Olympia (u. o.); Topographie von amely autonóm, bels okokból görbül meg. L.
Olympia (u.ö. ); Wie die Athener Jonier wurden(Her- Redipetalis és Carpotrojnsmus.
mes 1890) Studien zur Gesch. d. griech. Olymps
Curzola (szlávul: Korcula,83. ókorban Corcyra
íBerUni akad. értek. 1890) Über d. Hekatompe- nigra), 1. sziget a dalmát partokon. Lesinától
don (Rég. társ. 1890) Der eonservative Zug im és a Sabbioncello-fólszigettl a C. -csatorna váVolkscharakter der Athener. Ünnepi beszéd (Ber- lasztja el. Területe 276 km», {1910) 29,489 horvát
lin 1890) Gráf Moltke (berlini akad. értek.
lak., szU- és olajbogyótermeléssel, bányászattal,
1891)
Athén u. Rom (u. o. 1891); Die Stadtgeschichte hajóíépítéssel és halászattal. Partjain több kiköt
von Athén (Milchhöfer ós Kaupert közremködé- van.
2. C, város, ker. kapitányság székhelye,
sével, n. 0. 1891). Összegyjtött tanulmányai a hasonnev sziget ÉK.-i részén a SabbionceUo1894. jelentek meg 2 kötetben, V. ö. Emlékbeszéd csatornában, (1910) 7144 lak., hajóépítéssel és kiiTöWer-tl (Berlin 1897) Broicher, Erinnerungen kötvel. Említend gótikus S. Marco temploma
an E. C, (u. o. 1897) Gurlüt (1902). Fia adta (XV. század), a várfalak maradványai (tornya
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Cusset

a genovaiak gyzelmet arattak már a föld mozgását vitatta. Fennmaradt mvei
a velenceieken, akik közül Marco Polo utazó közül nevezetesebbek a következk De concor-

1420-ból). 1298.
itt

Í8

:

fogságba

dia eatholica De auctoritate praesidendi in conciDe reparatione calio De cribratione Alcorani
lendarii; De docta ignorantia; De conjeeturis; Dialógus de Genesi Idiotae de sapientia De experimentis statiris De ludo globi. Liber de Beryllo.

esett.

;

CuTzon (ejtsd körsz'n), George Nathaniel, lord,
angol államférfiú, Scarsdale lord legidsebb fla,
szül. 1859. 1886-ban a képviselházba választották, hol a konzervatív párttal szavazott. Két els
müvében (1. alább), mint az imperializmus híve De mathematicis complementis; Dialógus de Posannyi szakismeretet tanúsított és Oroszország sessionib. Több müve elveszett. V. ö. Gloszner,
iránti ellenszenvének annyi jelét adta, hogy Nikolausv.C.u.Marius Nizolius als Vorlauf er der
mintegy predesztinálva tartották Kelet-India neuerenPhilosophie(Mün8terl891); Schmitt Chr.,
kormányzására. 1891— 1892-ig indiai helyettes Kardinal N. C. (1907) Ehees, Der Reforment'államtitkár, 1895. pedig külügyi helyettes állam- wurf des Kard. C. (München 1911).
Cuscatlán, régi, a Cuzcatec indián törzs által
titkár lett. 1898 aug. 11. India alkirályának nevezték ki és Lord G. of Kedleston címen peerré alapított ország, melynek emlékét Salvador
tették. 1905 aug. 16. állásáról lemondott és vissza- középamerikai köztársaság C. nev departamentért Angliába, ahol nagy kitüntetéssel fogad- tója és városa rzi. Székhelye Cojutepeque.
Cuscuta Tourn. (böv.), 1. Aranka.
ták. A City díszpolgárának választotta, az angol
Cu-sima, ketts japáni sziget a Korea-szorosföldrajzi társaság pedig elnökének. Utolsó reformja, Bengália kettéválasztása elégületlensé- ban, Simonoszekitl Ny.-ra 140 km, a koreai
get keltett. A konzervatív párt egy része (Bal- Mazampotól DKre 80 km. Fvárosa Idzuhara. A
óhajtotta pártvezérül, C. azon- világtörténelemben 1905 máj. 28. lett nevezetessé
four helyett)
ban egyelre a felsházban érvényesítette szava- az orosz-japán háborúban a japán hajóhad gyzatát. 1911 jún. V. György király koronázásakor zelmérl.
Cnsir (franc, ejtsd kUzir, soie a coudre). nyers
indítványozta
grófi rangot nyert. 1911 aug. 8.
a konzervatív ellenzék nevében az Asquith-kabi- gubófonalakból sodrott varró-selyem, csipkék s
net ellen kimondandó bizalmatlansági indítványt, finom paszomány céljaira.
Cnsparia Humb. (növ.), a Rutaceae család
melyet a lordok háza 282 szavazattal 68 ellenében
el is fogadott. V. ö. Lipsett, Lord C. in India (Lon- génusza; 20 faja Braziliában és Colombiában
don 1903). Müvei Russia in Central- Asia and the honos cserje v. fa. A G. trifoliata Bngl. (Galipea
Anglo-Russian question (1889)
Persia and the offlcinalis Hancock) 20—25 m. magas fa, kérge
Persian question (1892, 2 köt.) Problems of the bamásszürke, levele hármas, bugája fehér vifar east Japán, Korea, China (1894, 4 kiad. 1896). rági'i. Uj-Granadában angostura-kéreg (1. GaliNeje a chicagói «búzakirály»-nak, Leiter mil- pea) lesz belle. Ez gyengén fszeres szagú, soká
tartó keser, kissé zamatos íz. A múlt század
liomosnak leánya (megh. 1906.).
Curzon (ejtsd kürzón), Henri de, francia zene- vége felé hideglelés ellen használták. Ma angosbuvár, szül. Havreban 1861 júl. 6. Parisban ál- tura-likört csinálnak vele s gyenge emésztés-,
lami levéltári tisztvisel, a Gazette de Francé és hasmenéskor isszák.
Cnspidin, 1. Kuszpidin.
elkel zenei lapok munkatársa; Piccinni, Grétry
Cuspinianus (voltakép Spiesshammer)JohanMozart és Schubert ihlették egy-egy könyvre.
Fordította Mozart leveleit, Schumann iratait, nes, német diplomata ós humanista író, született
Schweinfiu'tban 1473., megh. Bécsben 1529 ápr.
B. T. Hoffmann elbeszéléseit.
19. 1500-ban Bécsben egyetemi rektor, 1508.
Cosa, román fejedelem, 1. Guza.
Ctisa (másként Gues, latinosan Gunanus), Niko- Celtes utódja lett a tanári széken. I. Miksa csálaus, bíboros, a XV. sz. egyik híres tudósa és egy- szári tanácsossá nevezte ki. Gyakran járt köházi fértta, szül. Cuesben (Cusa) Trier mellett 1401., vetségben Cseh- és Lengyelországban s 1514—
megh. 1464 aug. 11. Családi neve Khrypffs (Krebs) 1526-ig 24-szer Magyarországban. Jó barátságvolt. Elbb ügyvéd, 1430. pedig pap lett. Egykori ban élt Bakócz Tamás esztergomi érsekkel s kettanára, Caesarini Julián meghívatta a baseli zsi- ten fzték ki az 1515. évi ketts házasság tervét.
natra, melyben, valamint késbb a firenzei zsinat- Mvei Naplója (Fontes rer. austriac. I. kötet
ban élénk részt vett. Baselben fejezte be De con- Az 1515. évi fejedelmi találkozás leírása (némecordia cathoUca cím munkáját,melyben,valamint tül, Wien 1515, 16 levél) De Caesaribus atque
egyéb korábbi munkáiban is az egyetemes zsinat- imperatoribusromanisopus insigne (1540. Kiadta
nak a pápa felett való hatalmát védelmezi. Késbb Gerbel (ius), németül 1541) De turcorura origine
azonban a baseli zsinat lázadása és szenvedélyes- (Antwerpen 1541). Kiadta Magyarország több
sége elidegenítette s ettl fogva szintén a pápa térkópét. II. Ulászló az követi fáradozásait egypártjára áUott. 1448-ban bíboros, 1450. brixeni ér- egy Korvin-kódexszel szokta volt jutalmazni. V. ö.
sek lett, hol a lazult egyházi fegyelem reformálá- Penck, Arbeiten des geogr. Institutes der k. k.
sán fáradozott. Az emberi tudománynak csaknem Universitat Wien (IX.). Síremléke a bécsi Szt.
minden ágában kitnt a keleti nyelvekben, jog- István-templomban van.
Cusset (ejt8d: küsszé), város AUier francia départudományban, bölcseletben, teológiában, fizikában, mennyiségtanban, csillagászatban, nagybecs tementban, a Sichon és Joland összefolyásánál,
müveket írt. bizonyította be az ál-izidori pápai 2Va km. K.-re Vichytl, amellyel közúti vasút
levelek s a Konstantin-féle adományozás hamis- köti össze, (i90(i) 6719 lak., vastartalmú, alkaUkus
ságát és kardoskodott a Julián-féle naptár javítása ásványvízforrásokkal, mészégetéssel, papir-, olajmellett. Érdekes, hogy Coppernicus és GaUlei eltt os Vichy-koLme gyártással. Régi erdítményei;

;

:

;

;

;

;

t

:

:

;

;

:

:

:

:

;

;

;
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Ml

csak a XI. Lajos korából való torony (Grosso
Toüt) maradt fenn.

Cust (ejtsd kost), Róbert Needham, orientalista
és nyelvtudós, szül. 1821. Tanult Eton-ban és a
keleti nyelveket Haileyburyben és ISiS— 69-ig
Indiában volt civil-hivatalnok igen magas állásban. Visszatérte után adta ki következ mveit
Modem Languages of the East Indios (London
1878) Picturs of Indián Life (1881); Modem languages of Africa Í1883, 2 köt.); The shrines of
:

—

Custozza

dik (franc, réclame, ang. catchicordj, mely azon-

ban már nem használatos.

Castos nessiom, elavult, ma már nem használatos csillagkép a Perseus és az ég É.-i sarka
között.

Custozza, kis falu Olaszországban, Veronától
Két fontos csata színhelye. Az elsben 1848
júl. 25. az osztrák sereg Radetzky alatt legyzte
Károly Albert szardíniái királyt, ki a forradalom
segítségével a Radetzky által odahagj^ott Milánót
elfoglalván, a híres vámégyszög visszaszerzésére
Lourdes, Saragossa, Loretto and Jerasalem (1885)
The Languages of Óceánia (1886). Tiszteletbeli törekedett. Radetzky azonban nem várta be ellenfele támadását, hanem szintén ellentámadással
doktora az edinburghi egyetemnek.
felelt, mely elöl a szard balszárny júl. 23. a Mineio
Castard apple (növ.), 1. Cimetalma.
Custine (ejtsd: ktisítin), Adam Philippe, gróf, mögé vonult vissza. Júl. 24. mindkét fél ismét táfrancia tábornok, sztíl. Metzben 1740 febr. i., madólag lépett fel. A szórd sereg zöme elnyomukivégeztetett Parisban 1793 aug. 28. A hétéves lása közben Villafranca és Sommacampagna
háborúban annj^ira kitüntette magát, hogj' Choi- között az osztrák tartalékhadtestnek teljesen elseul egy dragonyos-ezredet adományozott neki. szigetelten álló Simbschen dandárára bukkant,
Észak-Amerikában különösen Yorktown ostro- melyet majdnem teljesen széjjelvert. A tulajdonmánál tnt ki. Midn Franciaországba %nsszatért, képeni csatát azonban csak júl. 25. vívták. DélToulon kormányzójává nevezték ki, 1789. mint a után 3 órakor indult meg a dönt roham s a
lotaringiai nemesség képviselje a nemzetgj'- szárdok jobbszárnya a nagy túler által visszalésbe jutott. 1792-ben a Fels- Rajnánál vezényelt, nyomva, csakhamar hátrálni volt kénytelen. A
hatalmába kerítette Landau városát, a weissen- jobbszárny veresége a közép hátrálását is maga
burgi sáncvonalat, Speier, Worms, Mainz és után vonta, úgy hogy az est beálltával már az
Frankfurt városokat. 1792 dec. 2. azonban a po- egész szard vonal teljes visszavonulásban volt.
roszok megverték Frankfurtnál, majd Hochheim E csate kimenetele és a másnap szintén balul végtáján, mire Mainzba, késbb pedig Landauba kel- zdött voltai ütközet Károly Albertet Milano fellett visszavonulnia. Ezért a gyanakvó jólétbizott- adására és fegyverszünet kötésére kéuyszerítette.
ság Parisba hívta s az állítólagos hazaánüót haA másik csatát, körülbelül ugyanazon helyen,
lálra ítélte. Fiát, Benaud Philippe^X. szintén kivé- 1866 jún. 24. vívták. OlaszországVelence visszaD.-re.

:

gezték (1794 jan. 3.). Leveleit, melyekbl ártatlansága teljesen kiderült, C. hadsegéde, Paraguay
d'HiUiers, adta ki MémoLres posthumes du generál fran^ais comte de C, rédigés par un de ses
aides de camp. (1795). NémettÜ is megj. (Berlin
1795. 2 köt.)
Cnstodla (lat.) a. m. vigyázat, rség ; a kat.
egyházban az az edény, melyben a megszentelt
oetj'át rzik, tov. a keresztel medence födele.
a hflbérjogban jelenti a höbérbirtoknak a hbértnlajdonos által való kezelését a hbéresnek
kiskorúsága alatt.
Castodia bonesta (lat.). Szabadságvesztésbüntetés a nem aljas rugókon alapuló bncselek:

—

C

ménvek

esetében. Ilyen nálunk az

áUamfogház

;

a német btkvben a Festungshaft, az olasz btkvben
a detenzione.
CiurtoB (lat.) a. m. r, felügyel. A rómaiaknál az az egyén, ki a népgylésen (comitia) a
szavazóvedrekre felügyelt: a császárság idejében
Gustodes corpon-nak hívtók a Július— Claudiusi
házból származó római császárok germán testörségét ; C. urbis a praefectus urbi-nak másik
neve.
C, a görög egyházban Ecclesiarcha a. m.
örkanonok, hazánkban a négy els állomású ú. n.
oszlopos kanonokoknak (canonici columnares) ne-

—

g>edike.
edényei

Az egyház

ékszerei, kincstára, szent
stb. felett rködik.
C. & külföldi
muzeumok tisztvi.«elinek hivatalos címe.
G.

a zenében annak az

—

ela^nilt jelnek

—

a neve, amelyet

szerzésére 1866. Poroszországgal szövetségre lépett, melynek értelmében mindkét félnek egyidejleg a leghatározottabb támadásba kellett átmennie. Ausztria Velence védelmére Albrecht

fherceg

alatt

a mintegy 75,000 fnyi déli hadmely a vámégyszögre támasz-

sereget alakította,

kodva védleg

volt hivat\'a viselkedni.

Az

ola-

szok a Viktor Emánuel olasz király parancsnoksága alatt álló, mintegj' 130,000 harcost számláló
fervel a Mineio vonal és a vámégyszög eUen,
a Gialdini parancsnoksága alatt 90,000 harcosból
áUó melléksereggel pedig a vámégj'szög oldalába
szándékoztak támadni. Mihelyt Albrecht fherceg a két ellenséges hadsereg közeledésérl értesült, a neki szánt védleges magatartás helyett
az olasz fsereg megtámadását határozta el. Az
olasz fsereg jún. 23. Mantua és Peschiera között átkelt a Minción és másnap azon hiszemben,
hogy Veronáig úgy sem kerül harcra a dolog,
széles tagozásban indította tovább seregrészeit
az Etsch, illetóleg Verona felé elre. Ily készületlen állapotban ütközött össze Viktor Emánuel az
idközben teljesen harcrafejldött osztrák sereggel. Az olasz oszlopok köztÚ reggel 6 óra tájban
legelször a Humbert és Bixio hadosztályok fejldtek Villafrancánál harchoz ellentik a Pnlz és
Bn janovics lovasdandárok remek rohamokat hajtottak végre. Reggel 7 óra tájban a Cerale hadosztály Alzareánál az osztrák tartalékhadosztálylyal ütközött össze, melynek csakhamar azV. had;

egy sor végén a vonalrendszerbe írtak, s mellyel testbeii Piret-dandár is segítségére sietett, minek
a következ sor els hangjegyét már elóre jelez- folytán Cerale a Monté Ventóra vonult \Í8Sza, de
ték.
C. a nyomdászatban rszó, vagyis a lap ott újból szívós ellentállást fejtett ki. Körülbelül
végére írt szótag, mellyel a következ lap kezd- ugyanezen idben a Sirtori hadosztály S. Luciá-

—
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a harcban tevékeny részt nem vettek. Ily körülmények között délután 5 órakor a Cugia és Govone hadosztály, majd pedig az olasz jobbszárny
is visszavonulni kényszerült. Ezzel a csata sorsa
Utóbbitól K.-re a Cugia hadosztály a Monté Tor- az osztrákok javára eldlt. A veszteség oszti'ák
rén egyelre még sikerrel tartotta magát az osz- részen 8000, olasz részen 8200 ember és 14 löveg.
trák IX. hadtest zöme ellenében. Délután 2 óra- Ámde a königgrátzi csatavesztés a C.-i fényes
kor a tartalékhadosztály részeinek a Piret dan- gyzelmet is semmissé tette, amennyiben a prádár közremködésével sikerült a Cerale hadosz- gai békekötés értelmében Velence területe a vártályt a Monté Ventóról leszorítani, de mert ezt négyszöggel együtt Olaszország hatalmába jutott.
az 1866-iki
a Minción átvont Pianelli hadosztály támogatta, V. ö. Az osztrák vezérkar
az osztrák jobbszárny további támadása újból háborúról Szécsi, az osztrák-olasz háború (Budafennakadt. A Cerale hadosztállyal együtt a Sir- pest 1894) Stróbl, C. (Wien 1897).
uál az osztrák V. hadtest, a Brignone hadosztály pedig C.-tól É.-ra a IX. hadtestbeli Böck és
a VII. hadtestbeli Scudier dandár által támadtatott meg és csakhamar C.-ra vettetett vissza.

mve

;

;

A

custozzai csata, 1866 június 24-én.

tori hadosztály is hátrálni kényszerült, ellenben
Cusum, római katonai állomás Alsó-Pannoniáa Brignone hadosztály, a Govone hadosztály ban a Taurunumból(Zimony) Mursába (Eszék) viv
egy része által támogatva, a C.-tól É.-ra fekv dunaparti útvonalon, a mai Péterváxad helyén.
Belvedere magaslatot kétszer is visszafoglalta,
Cusumano, Vito, nemzetgazdasági író, szül.
amin az osztrák VII. hadtest zömének harcba- Partannában (Szicília) 1843nov.24. 1872-ben a pavetése sem igen változtatott. Délután 4 óra- lermói megyetemen a nemzetgazdaságtan taníkor a Govone hadosztály az osztrák felállí- tásával bízták meg 1883. a palermói egyetem
tásnak Sona irányában való áttörését kísérelte tanárává lett s amellett a mérnöki iskolán is tart
meg, ez a támadás azonban a Berettara magas- jogtudományi eladásokat. Munkái közül emlílaton csakhamar fennakadt. Idközben az osz- tést érdemelnek DeU'economia politiea nel Medio
trák VII. ós IX. hadtestbeli csapatok a Brignone Evo (1876) Le Teorie della scienza doUe finanze
hadosztályt ismételten visszanyomván, délután (1877) La scienza delle íinanze (1879) Le polizze
5 órakor C-t is rohammal bevették. A Villa- dei banchieri nel secolo XV.etXVI. (1886) Saggi
francánál volt Bixio és Humbert gyalog- és a di economia politiea (1887).
Sonnaz lovashadosztály az osztrák lovasság isCusus, ókori folyó Pannoniában, melyet a mamételt rohamai által egész napon át leköttetvén, gyarázók különféle vizekkel azonosítanak. Nem
;

:

:

;

;

;
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—

Cutch

sejtek felületét borító, szilárdabb konszisztenciájú
réteg, melybe esetleg mész, chitin, conehiolin stb.
le.

Catis ilat.), 1. Br.
Catís anserina (libahr. lat.), az az állapot,
amikora bór szórtüszóit szolgáló apró izmocskák
(arrector pili, 1. B&r) mind összehúzódnak és a szórtszóket kifelé nyomva, a brnek érdes, a liba
brére emlékeztet felszínt adnak. Az izmocskák
ez az összehúzódása a kormányzó idegek ingereltetese következtében jön létre, ezt az ingereltetést pedig többnyire a hideg, máskor ideges zavar, borzongás, félelem stb. okozzák. Ez az álla-

pot egyetlen példája az ideges bórbajok ú. n. motorikus csoportjának rendesen csak pillanatokig
tart és nem igényel kezelést.
Cnttack, K.-indiai disztriktus, 1. Kotok.
€otter (ang., (ejtsd: kótter), Angliában és Amerikában egy ember számára való, egj'fogatú, kicsiny, könnj"ú szán. L. még Kutter.
;

Cav-, az áUatok

latin neve után Cuvier G.
híres francia zoológus és anatómus és Cuvier
F. (1. o.) nevének rövidítése.

(1.0.)

;
:
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tudjak biztosan, vájjon a Vás, Ipoly vagy Garam
folyóval kell-e azonosítanunk.
Cutch, állam Brit-Indiában. 1. Kacs.
Catcli, 1. Eatechu.
Cnticnla a. m. böröcske, brke, egyes epithel-

rakódbatik

—

—

Össze az
hatatlan

Cuvilliés

els kövült emls csontvázakat. Fáradtevékenys^, mély belátása és élesel-

müsége a tudománj'os állattannak elévülhetetlen
szolgálatot tett s azt nagyszabású munkákkal
gaz^gította. Nagyobb mvei Le^ns d'anatomie
comparée Paris 1800—1805., 5 köt. ; új kiadás
Paris 1835 - 44., 9 köt.) ; Recherches sur les ossements fossiles (Paris 1812., 4 köt. : 4 kiad. 1835)
Discours sur les révolutions de la surface du
globe et sur les changements qu 'elles ont prodnits dans le régne animál (8. kiad. Paris 1840)
Le régne animál distribué d'aprés son organisation (Paris 1817., 4 köt.; újabb kiadás 1849.rilköt.,
1000 táblával, egy része megjelent magyar fordításban Vajda Pétertól,Pest 1841 i:Histoire nattirelle
despoissons (folytatta Valenciennes, Paris 1829
1849, 22 kötet) Histoire des sciences naturelles
(kiadta Saint-Agy, Paris 1841—45, 5köt.);Recueil des éloges historiques lus dans les séEUioes
publiques de l'Institnt de Francé (1819, 2. kiadás
1861,3 köt.; kiadta Flourens 1860); Lettres a
M. Pfaff SUT Ihistoire naturelle, la poUtique et la
littérature (1788—92). V. ö. Lee, Memoirs of
báron C. (London 1833) Pasquier, Éloge de C.
(Paris 1833) : Ducrotay de Blainviüe, C. et G«offroy Saint-Hilaire (Paris 1890) K. E. v. Baer,
Lebensgeschichte C-s (Braunschweig 1897).
2. C, Frédéric, C. Georges testvére, francia természettudós, szül. Mömpelgardban 1773 jún. 27.,
megh. Strassburgban 1838 jL 25. A párisi Jardin
des Plantes-nak re és az összehasonlító boncolástan tanára volt. Mvei közül felemlítjük Sur les
dents des mammiféres (Paris 1823) Histoire naturelle des mammiferes (Geoflroy de Saint-Hilairerel, u. 0. 1824). Azonkívül számos állattani cikket
írt a Dictionnaire des sciences naturelles-be
(Strassburg 1816).
Cuvier-féle szerv, némely tengeri ugorkáknál
(Aspidochirota) a kloakába nyíló mirigyes csö:

i

;

;

;

Cavaj, Slavko (Ede), horvát politikus, szül. Be1851. Jogi tanulmányait Bécsben elvégezvén, HoiTátországban közigazgatási szolgálatba lépett. 1878-ban a boszniai okkupáció tartaina alatt Bród város kormánybiz*08a volt. 1881ben a hor\-át országos kormányhoz került 1885—
1905-ig pedig Vercze és Pozsega vármegyék alispánja volt. 1897-ben megkapta a magyar nemcvsséget ivanskai elnév\-el. 1905-ben LikaJbava vra. fispánja lett, 1906. nyugalomba vonult. 1907-ben Zágráb fpolgármestere, 1909
1910-ig a hónát országos kormány belügyi osz- vek neve.
tályának fnöke volt. 1912 jan. 19. horvát bánná
Cuvier-féle vezeték, l.^Dudus Cuvieri.
nevezték ki.
Cuvier rendszere, 1. Állatország.
CuTée (franc, ejtsd: küvé), a. m. puttonj-:
CuviJlier-Fleury (ejtsd tttviuyé-flön), Alfréd Autov. különböz borfajták keveréke.
guste, francia író, sztü. Parisban 1802 márc. 18.,
CuTette (franc, ^tsd: MTett), várépítéenél a. megh. u. o. 1887 okt. 18. 1834 óta a Journal des
m. cunette (1. o.); zsebóráknál a bels érclap, Débats c lapot szerkesztette, melyben buzgón
mely a szerkezetet bezárja, a por és egyébnek védelmezte a júliusi dinasztiát. 1866 óta tagja
behaíolásától megvédi; &fogásmtban félig göm- volt az akadémiának. Különböz cikkei a követböly csatorna, a mellyel az állkapocs méretét kez címeken jelentek meg Portraits politiqnes
nyerik, erre a mértékre állítják azután el a mü- et révolutionnaires (1851)
Études historiques et
fogakat.
littéraires (1854, 2 köt. újabb sorozatok 1855 ós
Cuvier, 1. Georges, báró, francia zoológus, 1856, 2 köt.i: V^oj'ages et voyageurs(1854); Hisszül. Mömpclgardhan 1769 aug. 23., megh. Paris- toriens, poétes et romanciors (1863, 2 köt.)
Étuban 1832 május 13. Elbb nevel volt, 1798. az des et portraits (1865—78, 2 köt.) ; Posthumes et
InstitDt tagja, 1798. az összehasonlító boncolás- revenants (1879)
Journal intimé (1900—03, 2
tan tanára lett ée 1800. átment a Collége da köt.).
Francéba. 1802-ben a nyilvános oktatás ffelCuvilliés (^jtsd: kttviiiyé, Cuvülier), FraiiQois
ögyelyjévé és 1808. a császári egyetem tanácso- de, francia építész, szttl. Soissonshan 1698., megii.
sává nevezték ki. 1811-ben beutazta Hollandiát. Münchenben 1768. Róbert de Cottenak volt ta1820-ban báróságot nyert.l822-ben mint egyetemi nít\ánya. 1725-ben bajor udvari szolgálatba létanácsos nyugalomba vonult s mint államtanácsos, pett és Dél-Németországban a francia rokokó lega tud. akadémia titkára, a természetrajz tanára kiválóbb, legbefolyásosabb terjesztje lett. Néé» 1831 óta mint Franciaország pairje élt Paris- met mesterek közremködésével páratlanul pomban. Az összehasonlító boncolástant tulajdonképen pás módon képezte ki a müncheni Residenzschlosa
* teremtette meg. Fiatal korában a puhatestek ú. n. gazdag szobáit (1729 —30), tle való a münanatómiai viszonyaival foglalkozott. Ó állította cheni Residenztheater is, legkiválóbb
azon-

l váron

:

;

:

:

:

;

:

;

;
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;
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Cuza

(ejtsd: knzá) Sándor, moldvai fejedelem,
Husiban 1830 márc. 20., megh. Heidelbergben 1873 máj. 15. Tanulmányait Parisban, Páviában és Bolognában végezte. 1848. a hazafias
pártnak egyik kiváló tagja volt s ezért menekülnie kellett a betör oroszok ell s egy osztrák gzösön Bécsbe ment. Az oroszok kivonulása után Vogorides herceg hadsegéde lett, késbb pedig ezredes. 1857. a díván tagjává választották,Vogorides
a C.-folyó partján, kb. 34,000 lak., fegyvergyár- távozta után pedig hadügyminiszternek nevezték
tással, katonai kórházzal, élénk kereskedéssel. ki. 1859 jan. 17. megválasztották moldvai, febr.
5. pedig havaselvi fejedelemnek s mint I. Sándor
1720-ban alapították.
Cuyp (ejtsd: kajp), 1. AeZ&erí, hollandi fest, szül. János kezdte meg uralkodását; a porta azonDordi'echtben 1620 okt., megh. 1691 nov. Atyjá- ban csak 1861. ismerte el. Alatta proklamálták a
nak, C. 3.-nak volt tanítványa. Kezdettl fogva két fejedelemség unióját Románia név alatt s tö-

lian a nymphenburgi (München m.) Amalieuburgnak nevezett kerti lak (1734—40), mely mind
építészeti szempontból, mind bels berendezésére
nézve a rokokómvészet legkiválóbb alkotása
Németországban. V. ö. Trautmann, Die Amalienbnrg im königl. Schlossgarten zu Nymphenburg
(München 1895).
Cuxhaven, 1. Kuxhaven.
Cuyabá, Mato Grosso brazíliai állam fvárosa

szül.

különböz mfajokkal

foglalkozott, igénytelen rülték ela jobbágyságot. Abszolutisztikus törekvétájképek mellett bibliai képeket és képmásokat sei, különböz intrikák s a mindinkább nyomaszfestett. 1650—69 körül mvészete tetpontján tóvá vált financiális állapotok összeesküvésre veáll ekkor festi nagyszer, napos, aranyos fény zettek, amelynek eredménye az lett, hogy 1866
tájképeit, melyek rendesen Dordrecht környéké- febr. 22. este többen az összeesküvk közül benek egyes pontjait ábrázolják és többnyire ha- nyomultak a bukaresti fejedelmi palota hálótalmas rajzú legel állatokkal vannak élénkítve. szobájába 8 lemondásra kényszerítették.
Cuzco (ejtsd: knszkó), 1. departemeuto Peru közNagy tekintélyben állott szülvárosában és elkel polgártársairól sok lovasképet festett, azon- társaságban, Loreto, Puno, Imim és Ayacucho
kívül genreszer lóképek festésével is megpró- departementók között; területe 404,845 km^,
bálkozott. Téli tájképei megkapóan mutatják be 438,646 lak., kik többnyire indiánusok; földmívea folyók, partok pezsg életét. C.-nak, a legna- léssel, marhatenyésztéssel és (ezüst, réz, ólom)
gyobb hollandi festk egyikének mvei nagy- bányászattal foglalkoznak. Az országot az Andefrészt angol nyilvános és magángyjteményekben sae szakadékos hegyei és fensíkok borítják
láthatók (10 kép a londoni National Galleryben), folyói az Apurimac és (^uillabamba. K.-i része la2. C, az elbbiazonkívül a szentpétervári Eremitageban,amont- katlan öserdség(La Montana).
pellieri múzeumban. Híresek a budapesti Szépm- nek fvárosa, 3467 m.-re a tenger színe fölött,
vészeti Múzeumban lev képei a nagyszabású, vasút mellett, kb. 30,000 lak. A város szabályode merev családi csoportkép, de fleg a Tehenek san és szépen van építve van 19 temploma, nevezetes a székesegyháza (1572—1654. épült), tov.
a folyó partján.
a hajdani Nap-templom helyén épült Santo-Do2. G, Benjámin Gerritsz, fest, C. 1. unokabátyja, szül. Dordrechtben 1612 dec, megh. 1652 mingo-templom van 8 kolostora, szép városháza
aug.-ban. C. 3-nak volt tanítványa, de fleg (Cabildo), 1692. alapított egyeteme, múzeuma,
Rembrandt hatása alatt festett bibliai képeket és könyvtára, püspöki szemináriuma, pénzverje.
genrejeleneteket. A budapesti Szépmvészeti Mú- Nagyon virágzó iparágai a pamut-, gyapjú-, brzeumban mulató parasztokat ábrázoló képe lát- és cukorgyártás, arany- és ezüsthimzós. C.-t állítólag a XL sz.-ban építették a hajdani Inkák orható.
szágának fvárosául és 1553. a spanyolok Pizarro
3. C, Jákob Gerritsz, fest, C. 1. atyja, szül.
Dordrechtben 1594 dec.,_ megh. 1651. v 1652-ben. alatt meghódították. Az ó-perui emlékek közt egy
ütrechtben Bloemaert Ábrahám tanítványa volt, Nap-templom, az Inkák ösi palotájának (Colcam1617. a dordrechti festcéhbe lépett be. Arcképei pata) és a nagy citadellának maradványai nevearcképe a budapesti zetesek. A C.-ból B.-ra viv 2600 km. hosszú litközül egy férfi és egy
vonal, melyet a peruiak kockakövekkel építetSzépmvészeti Múzeumban van.
Cuypers (ejtsd kajpersz), Péter J. H., hollandi tek ki, még meglehetsen jó karban van. 1835
építész, szül. Roermondében 1827. Antwerpenben aug. 8. itt gyzte le Santa Cruz bolíviai tábornok
tanult. C. Hollandiában a legkiválóbb képviselje Gamarra perui tábornokot.
Cuzzoni, Francesca, olasz énekesn, szül. Páraz építészet középkorias irányának. Legnagyaz amsterdami Rijksmuseum pa- mában 1700., megh.Bolognában 1770.1722- 26-ig
szerbb
lotája (1877
85), mely renaissance elrendezés rendkívüli sikerrel énekelt Londonban, s akkora
mellett román és csúcsíves motívumokat is fel- díjazás melle tt,hogy visszautasíthatott egy 60,000
tüntet. A középkori stílusokon alapul az amster- aranyat kínáló olaszországi szerzdést. Heves verdami központi pályaudvaron (1889) kívül C. sok sengése a még kitnbb Hasse (szül. Bordoni)
temploma is, Amsterdamban és Hollandia más Faustinával volt oka, hogy Bécsbe távozott, ezután beutazta Németországot s Hollandiát, mígvárosaiban.
Cuytiiii V. Cuyuvini, az Essequibonak 950 km. nem 1748. visszatért Olaszországba. Ünnepelték,
hosszú mellékfolyója. Venezuelában, a Sierra de költekezése tönkre juttatta, végül gomb kötésbl'
Rincotén (é. sz. 6", ny. h. 62") ered, egy darabon tengdött.l726ótaSandoni zeneszerz volta férje.
C. V., Cuvier Georges és Valenciennes Acliile
liatárf oly ó majd át is lép Brit-Guayana területére
vízkörnyéke 18,000 km 2. 730 km. hosszúságban nevének rövidítése a halak tud. elnevezései után.
Cvetkovic, adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban, í19oo>
hajózható. Legjelentékenyebb mellékvizei: a
1155 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Jaska.
Yuruan, Yuruari, Corum.
;
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Cvetkovic brdo, adók. Zágráb vm. nagy-

Cyatbea Smith. (növ.), a Cyatheaceae nev ha-

eorieai j.-ban, (1900) 200 horvát-szerb lak. ; u. p.
és u. t. Velika-Gorica.
Cretlin, közs. Várasd vm. ivaneci j.-ban, (i9oo)

rasztcsalád génusza ; 100 faja közül mintegy 50
Amerika, a többi az óvilág tropikus tájaira esik.
Fástörzsüfaharasztok (1. az ábrát) nagj% 2— 3-szor
szárnyas levelekbl álló koronával. Spóra-csoportja a levél visszájának oszlop- vagy gömb-

593 lak. u. p. Bednja, n. t. Lepoglava.
Cvijanovic brdo, adók. Modrus-Fiume vm.
szluini j.-ban, (1900) 14í3 hor\át-szerb lak. u. p. alakúemelkedéés u. T. Slmij.
sén fejldik s
Cvijic, Jovan, szerb geológus és geográfus,
csészealakú,
szül. 1865 szept. 29-én Loznicában. Belgmdban, csak a csúcsán
Bé<?sben és Parisban tanult. 1906-ban egyet, tanjitott fótj'ol
nár lett Belgrádban. Mint geológus a Balkánnak s bontja A C. meíóleg Szerbiának európai hirii ismerje. A magj'ar áwZ/amSw. Újs több külföldi geol. társulatnak is tiszteletbeli Zélandon terem,
tagja. Pontosabb müvei és tanulmányai: Das a bele répaízú,
Karstphanomen (Penks Geogr. Abhandl., Leipzig piros levú; megKarst (Belgrád 1895)
1893!
Das RUagebirge pörkölve eszik.
(Berlin 1898)
A macedóniai tavak (magyarul ACarboreaSm.
Földr. Köziem. 1900) Dle dinar.-alban. Scharung
Nyugat-Indiá(Wien 1901): Geolos. Atlas Makedonije i St. nak legmagaSrbije (Macedónia és Ó-Szerbia Térképe, Belgrád sabb páfránya.
1903): Naselja srp. Zemalja (Szerb telepek, Bel- Fiatal sarját fgi-ád 1902, 903, 905 és 906); Remarques sur zeléknek és seríetnog. de la Mac«doine (Ann. de (Jéogr. Tom. tés etetésére, fiaCyathea.
XV. 1906) L'annexion de Posnie et le probléme tal szárát karóserbe (Paris 1909 Ocnove za geograflju geologyju nak, a vénet tüzelnek használják. Több faja ná^fakodonije i Sztai'e Srbije (Belgrád 19U)lunk melegházi növény.
Cvi Szabbatáj, 1. Szahhatáj Cvi.
Cyatlieaceae(növ.), a harasztok családja. SpoCvitovic, adók. Modrus-Fiume vm. szluini j.-ban, rangiuma ül v. nyel^, keresztben reped, a levél
.itíoc, llJr2 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Slunj.
visszáján az erek hátán v. végén kiemelked
€«rais (ejtsd: knmss), azokuak a szakadékos receptaculumon.többnyire nagy számmal fejldik.
mély völgyeknek a neve Walesben, amelyekben A gyrje teljes és ferdén áll. Többn} ire faalakú
többnyire tó is van.
harasztok {l. Páfrányfák), összetett level csinos
Cwt, a hundrediceight rövidítése, 1. Cent- levélkoronával. Mintegy 200 faj tartozik e csa:

;

;

;

:

;

;

1.

iceight.

cyan (CN) gyök kémiai jele, 1. Cián.
Cyamidae (hálnaietvek, áiiat), a boiharákok
(Amphipoda) rendjébe tartozó élsköd rákcsalád, melynek fajai a cetfélék (Cetacea) brén
élsködnek. L. Bálnatdü.
<^y>.a

ládba, meglehetsen egyenl eloszlással az ó- és újvilág között, ezeknek tropikus és szubtropikus tá-

Különösen nedves \ndékek lakói. Gyakran
melegházban látjuk, hazájukban karónak, tüzelnek stb. használják. A törzsük csúcsát takaró
szrökbl vattaszer kötanyagot készítenek.
Cjamocarcinus Bittn. (paieont.), kövesült, Egj'esek levéltövének gyapjas fonadéka vánkosok
rövidfarkú tengeri ráknem. Egyetlen faja isme- tömésére, keményítjük táplálékul és egy kábitó
retes csak, a G. angustifr&ns Birtn., mely a ital (ruksi) elállítására szolgál.
budapesti Kis-Svábhegy fels-eocénkorú nummuCyathinm
liímeszében igen gyakori.

Cjmmus

eeíi

(áuat), 1.

Cyan. f'ián.
Cyaiianthren,

Bálnatdü.

1.

Indantrén.
Szimplegádok.
Cyaaeenla Brehm (iu»t), 1. Kékbegy.
Cyanit, 1. Disztén.
1.

Cyaneae Insulae,

1.

Cyanoblepsia, 1. Szíidátús hihái.
Cyanochalcit (ásv.), 1. Cianokalcü.
Cyanocliroit,

ryauochroin
Cyanooitta

(ásv.),

(állat), 1.

Kékszajkó.

Cyanocorax (illat), Kékvarjú.
Cyanol a. ra. anilin 0)).
<>anometer, danoméier.
Cyanophyceae (növ.), Kék moszatok.
Cyauupolios (Aiiat), Kékszarka.
1.

(1.

1.

1.

1.

C yanotíiu,

CyanoaiM,
Cyanosit,

1.
1.
1.

Fluoreszcein.
Cianózis.
Bézgálic.

C'yanotrichit,

Cyanotypia,

1.

1.

1

ben a ftengely
virágtakaró
nélküli

o.)

(1.

n-

veszi körtil,

amelyek karémézCrathDB.
fejtmirigyek
fejldnek, hónaljukban pedig egyporzós hlmvirágok jelennek meg.
Cyathiis (kUatho.^z, lat.-gör.), görög edény
lapos talpú csésze, melynek egy magas és karcsú füle van. (L. az ábrát.) Mint római rmérték

lyai között

:

= 0040

Cianotrichü.

1.

Cyaxares,

Cianotipia.

Aaely uA

(növ.), az Euphorbiák különleges
szerkezet bogvirágz., amely-

virágban végzö(ük. Ezt 4—5
összentt levél
csészeszerüen

Cianokroit.
1. Cianokroit.

1.

jain.
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ldésük tetpontját, hogy azután kisebb számmal
1. Czehe.
megváltozott alakokkal, de megszakítás nélkül
Éybele.
CYhvilski, AdaJbert, lengyel tudós, szül. Konin- folytatódjanak egész napjainkig,
Cycadites (aöv.), l. Cycadales.
ban (Posen) 1808 ápr. 10., megli. 1867 febr. 15.
Cycadofilices (növ.), kevéssé ismeretes, foszFilozófiát és történetet Berlinben tanult, 1830. a
lengyel hadseregbe lépett, majd orosz fogságba szilis növénycsoport, melynek a harasztokéhoz
jutott és Oroszországba internálták. 1834í-ben ki- hasonló levélrészletei, törzs-, levélnyélrészletei
szabadulván, visszament Poroszországba. 1840. és magvai a palaeophytieum rétegeiben és a
a berlini egyetemen a szláv irodalom docense, mesophyticum elejérl, különösen nagy mennyi1860. pedig Boroszlóban rendes tanára lett. Ha- ségben és változatosságban pedig a produktív
gyatékából az 1842— 45-ig Berlinben tartott föl- karbonban találhatók. Az egyes részek összetartoolvasásait elbb lengyel fordításban adták ki, zását, valamint e növények fejldésmenetét eddig
azután németül is Geschichte der poln. Dicht- még nem sikerült behatóbban megállapítani. Lekunst in der ersten Hálfte des laufenden Jahr- veleikbl és magvaikból ítélve, a C. a harasztok
hundorts (Posen 1880, 2 köt.).
és a Cycadaceák közé es csoport. Törzsükben
fejlett farész és ebben vastag bélsugarak és trachei-

Cybebánya,
Cybele,

1.

:

dák voltak. A törzs-, levél-,
stb. maradványokat külön
névvel

illetik.

Cycas L.(növ. szágópálma), a Cycadaceae család
génusza. Alacsony, többnyire ágatlau fák, törzsük
hengerded, a tetején szép
szárnyas, apáimákéhoz hasonló levelekbl alakult koronát visel, s ennek a közepébl a C. term növényen
a nagy toboztermések fejlödnek. Ázsia, Ausztrália
és Polinézia tropikus vidékein mintegy 16 faja van.
A C. revoluta L. Kínában
meg D.- Japánban alacsony
fa, levele 1—2 m. hosszú,
egyszer szárnyas, igen sok
szálas levélkével, melyek
a fiatal fejld levélen be

vannak göngyölve. Termlevele szárnyasán szabdalt
és barna molyhos. Törzsének keményíttartahnú be-

lébl, de más fajokétól is,
szágót lehet nyerni, de ez
nem jut európai kereskedésbe. Ez a szágó azonban
korántsem olyan jó, mint
Cycas revolata.
az igazi szágópálmáé (lá^d
.
Cycadaceae (növ.), 1. Cycadales.
Metroxylon). Európában a C. mint dísznövény
Cycadales (növ.), a Nyitvatermk osztálya, kelendbb. Gyakran a levelével mint «pálmaegyetlen családja a Gycadaceae; mintegy 90 faja ággab) díszesítik a koporsót (békepálma), olykortropikus és szubtropikus tájak örökzöld növénye. olykor a halottkisérk is a közökben viszik. FranTörzsük nem v. csak kevéssé ágazik el, másodlagos ciaországban virágvasárnap a templomi ünnepies
fájában edények nincsenek, levelük nagy, szár- szertartásnál használják. A C. circinalish. barnanyas V. szárnyasán hasogatott s a törzs végén bolyhos, 12 m. magas fa, levele 2—3 m. hosszú,
levélkoronát alkot. Viráguk szintén itt fejldik, levélkéje szálas, lapos. Kelet-Indiában gyakori.
kétlakú, a porzós virág tobozalakú és sok virág- Gyümölcse ehet, megcukrozva fogyasztják. Fiaporzacskót (sporangium) visel, a terms virág tal, fejldésben lev levelét meg a levélnyelét
nem mindig tobozalakú és rendesen csak 1 mag- fzelékül vagy spárga módjára elkészítve eszik.
kezdeménye van. A virágok sohasem egyesülnek Magva éretlenül hashajtó.
Cyciades, 1. Kikiadok.
virágzattá. Magvuk esonthéjasszer, 2 szíklevele
Cyciadidae, a kagylók osztályának, a szifó
van. E csillád képviseli a fels karbon idtl a
jurakorszak elejéig sokkal számosabbak voltak, kagylók alrendjének egyik családja, 200 él és
mint manapság. Amott a Cycadites Brongn. és 300-nál több kihalt fajjal. Fajai édesvizekben
Zamites Brongn. -el kezddnek, emitt elérik fej- és féliff sós vizekben fordulnak el. IsmereteAmely
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Cygrnaeus

Cyclops (állat), a szabadon él evezlábú rákok
(Copepoda) Cydopidae családjának egyik neme,
melynek fajai kizárólag édesvíziek és a potroh
Cyciamen L. (növ.), 1. Kunrépa.
Cyclanthaceae ínöv.), az egyszikek csa- két oldalán csüng egy-egy petezacskóról könyládja, -Í—-Í faja Amerika tropikus részén honos. nyen felismerhetk. Els csáppárjuk ostorforma,
Nagy füvek v. liánok, egj^esek alacsony, fás tör- 6—18 íz, a második egyszer, ágnélküli 5 lábz.stiek, levelük reds, soker, a pálmákéhoz ha- párjuk közül az utolsó csenevész: homlokukon
sonló. Viráguk 1 ivarú, a lepel többnyire hiány- egy nagy páratlan szem foglal helyet, amely
zik rajta. Ugy a porzós, mint a terms virág sza- azonban háromból ntt össze ettl nj'erték nebályosanváltakozva helyezkedik el a húsos virág- vket is. Növényi anyagokkal táplálkoznak. Vazati torzsán, melybe az 1 üreg, 2
4 szembenálló lamennyien kicsinyek; a legnagj' óbbak Imm.-nél
mágléceel és sok magkezdeménnyel ellátott mag- alig nagyobbak. Hazánkból is sok faj ismeretes.
házak be vannak ágyazva. Mindegjak magház V. ö. Daday J., A Magyarországon eddig talált
bogj'óvá és az egész virágzat húsos összterméssé szabadon él evezlábú rákok magánrajza (Math.
érik. A torzsát 2— 6, késbb lehulló hvel j- borítja. és természettud. közlemények, XIX. köt., 1884.).
Cyclops-expedició, 1. Tengeri tudományos exLegnevezetesebb génusza a Carludovica 0. o.).
Cyclantliera Schrad. (növ.), a Cucurbitaceae pedíciók.
Cyciopteris Brongn. (nSv.), különösen a pro(Tökfélék) család egyéves, kacsokká átalakult,
karélyos v. egyszer level növényei, 30 fajjal duktív karbonból elkerül harasztlevél-maradAmerika forró vidékein. Gyors növésük, csinos ványok.
Cyclopterns (állat), a csontos halak (Teleosfölfutó termettik és gyümölcsük kedvéért a G.
explodens Naud. és C. pedata Schrad. fajokkal tei) rendjébe, a tüskei)ará8 halak (Acanthoptefalakat futtatnak be. Az elbbi gj-ümölcse meg- rygii) alrencÚébe, a korongos hasnak (Discoholi)
érvén, magvait a legcsekélyebb érintésre is ki- családjába tartozó halnem. Az idetartozó 3 faj
lövell. Az utóbbinak egy változata (var. edulis teste zömök, rövid, feje nagy, arcorra rövid, bre
Cogn.) Peruban és Bolíviában ehet gyümöl- nyálkás, pikkelynélkli, helyenként csontpáncésebb nemek:

Cíjdas,

Fisidium, Coihicula és

Cyrena.

:

:

—

lokkal vértezett, állkapcsuk: kefefogakkal ellá-

csöd hoz.

Cyclas Bru^.

a kagylók osztályának tott hasúszójuk tapadókoronggá módosult. LegSiphoniata rendjében a Gydadidae-csaláá egyik ismertebb a tengeri nyúl (C. lumpus L.), hossza
neme, kis, vékonj-falú, kerek v. tojásforma, íves, 40—100 cm. az összes hidegebb viz tengerekben,
(iu**),

;

;

meglehets

egjenló

oldalú
kagylóhéjakkal;
kagylózárója 1—2 kis föfoggal, v. fogak nélktll
és egy hosszú, tarajszer oldalfoggal sztfói elkülönültek. Az édesNTzekben mindenütt tenyész
számos faja közül néhány hazánkban is él. 60
éló és 40 kihalt faj ismeretes.
;

fleg az Északi-

és Keleti-tengerben honos. Roszszul úszik, rendesen kövekre, sziklákra tapasztja
magát tapadókorongja segítségével. Márciusban
ivik. A kikel fiatalok tapadókorongjukkal a hím
oldalára tapadnak. A hím húsát íváskor eszik.

Cyclorauia,

1.

Panoráyna.

Cyciostouiata (áiiat), l. Körszájuak.
Sugártest gyuladása.
Cyelobraucliiata (áiiat), az ellkopoltyus
Cyelotherapía, l. Cikioterápia.
hadáhü lágytest üek (Prosobranchiata) rendjének
Cjclotorns (állat), törpe hangyász. L. Hanegyik ab-endje, részarányos testtel, a láb és kö- gyász-félék.
peny között felv\', koszorúba rendezdött kopolCyelns, 1. Ciklus.
tyúlemezekkel a fej mindkét oldalán egy-^y
Cydamns, így nevezték a rómaiak az északtapogatóval s ezeknek alapján egy-egy szemmel; afrikai Ghadames várost.
a szájnyílás közelében baloldalt fekv alfelnyíCydnus, 1. Kydnos.
láfisal. Fajai mindannyian a tengerekben élnek,
Cydonia, az ókorban város Kréta szigetének
növényevk, számuk mintegj' 200 él és ugyan- ENy.-i részén a tengerpart mellett.
annyi kihalt. Ezen alrendbe csak a PatelUdae
Cydonia Toum. (növ.), 1. Birs.
család tartozik a Patella L., Lepeta Gray és AcCygnaeus, 1 Frederik, finn-svéd tudós és költ^,
maea Esch. nevezetesebb és gj'a^oribb nemekkel. sztü. 1807 ápr. 1. Tavastehus finn városban, megh.
A Patella vulgata L. fajt Angliában, Hollandiá- 1881 febr. 7. Az akkor még fennállott áboi egyeban és Észak-Franciaországban eszik.
temet végezve, a történelem docense lett, majd
Cyelocantliiui (áuat), 1. Xanthopsis.
1854— 67-íg a helsingforsi egyetemen a modem
Cyclolites (paieont.), a korallok hexacoralla irodalom tanára. Költeményeinek els kiadása
csoportjának és fungidae családjának egy neme, 1845—46. jelent meg. Köztük a Fény és Amy
mely fleg krétokorá lerakodásokban gyakran (Ljus och skugga) c. sorozat. Tudományos munlordul el. A jurában és eocénbon ritka. Náltmk a kái közül nagy hatást keltett a Kalevala tragiBakonyi krétában elég gyakori. C. undulata a kai elemeirl szóló értekezés (Det tragiska eleCj^Iítis,

1.

;

_

.

gosjiui krétában.

Cyélopidae

mentet

az evezölábú rákok (Copepoda) egyik családja. Fajai tengerekben, de
fleg édes vizekben élnek. Jellemz reájuk, hogy
-ak egy páratlan szemk van, innen kapták nevüket szívük nincs a nstényeknek 2 petezacsk«)juk van 5 nem ismeretes, melybe 70-nél több
faj tartozik. Legismertebb nem : Cyclops (1. o.).
Cfclops, 1. Ciklopsz és Kyklops.
(illat),

;

;

:

Amely nó

C

alatt nincc

2.

i

C.,

Kalevala).

Uno, finn iskola-reformátor, szül. Ta-

wastehnsban 1810 okt. 12., megh. Helsingforsban 1888 jan. 2. Mint pap és tanító mködött Szt.Péten^árott s megismerkedvén a német pedagógiával, annak szellemében igyekezett a finn tanügyet javítaní.l861-ben a népiskolák ffelügyelje
lett, 1863. alapította Jj^askylál)en az els finn
tanítói szemináriumot s ó dolgozta ki a finn isko
neg.

K alatt kereseodAI
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Cysrnidae

mely 1866. lépett életbe. A nöképzés
érdemeket szerzett. Munkája Förslag

lai törvényt,

terén

is

:

rörande folkskolevásendet (Helsingfors 1861).
Cygnidae (állat), 1. Hattyu-félék.
Cygnus (állat), 1. HattyU.
Cygnus (lat.), hattyú, csillagkép az ég É.-i
félgömbjén a tejút legfényesebb részében, 2 másodrend, több érdekes ketts és változó csillaggal.
A szabad szemmel látható csillagok összes száma
197. Két új csillag tiint fel e csillagképben, az
egyik 1600., a másik 1876.
Cykladok, 1. Kikiadok.
Cyklon, 1. Ciklon és Porelszívó berendezés.
Cyliader, 1, Oilinder.
C, a kóros vizeletek
egyrészének üledékében elforduló, mikroszkóp

—

alatt látható hengerszer képletek, nem egyebek,
mint megalvadt fehérjedarabok, melyek a vesecsatornácskák alakját viselik magukon, összeállásuk, optikai viselkedésük, ahozzátapadt egyéb
anyagok (kristályok, vesehámsejtek stb.) szerint
több csoportba osztjuk ket. így megkülönböztetünk hyalin, viasz, szemcsés, vesehámsejt, fehérvérsejt stb. C.-eket. A különböz alakoknak a vizeletben való megjelenését, mennyiségüket egyéb
körülményekkel egybevetve az egyes vesebajok
felismerésénél, V. a baj elrehaladottságának meg-

állapításánál lehet értékesíteni, 1. "p izeletvizsgálat.

Cylindrit

(ásv.), 1.

Cylindroma,

Cynoglossum
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KiUndrU.

Cymbel,

cimhale, egy apró ónsipokból összeV4 vegyítók c, g, e (Mixt.) haníváltozat, mely magas és éles jelleg s minden
nyolcadban megisniételliet. Ez a kellemetlen
szerkezet régi orgonákban találliató. C.-regal,
C.-pauke, régi orgouaváltozatok. C.-stern mellékváltozat, mely felhat az orgonatest dísze között
lev csillagra, s ennek tengelye körül emel és
szél közvetítésével cseugetyük szólaltatnak meg.
Cyiubídíaut Siv. (növ.), az Orchidaceae (Kosborfelék) család gónusza 30 faja nagyrészt Ázsia
tropikus vidékein honos. Száruk rövid és lapos
gumóvá vastagodik, melyet a szíjszer lomblevelek hüvelye takar. Virágzatuk fürt, virágukon
az ajakszirom csónakalakú. Több fajt díszül ápolnak C. .9^aw<eMm Wall., G. LouÁamim Rchb.,
mindkett nagy, pompás, gyakran kultivált faj.
Cymbiuiu, az etruszkoknál és El-Ázsia
ókori népeinél dívott függ lámpa, tulajdonképen edény, melybe a mécses lámpát helyezték.
Fémbl vagy agyagból készült, alakja különféle,
fels karimájából két vagy több kar nyúUk ki és
ezekhez ersített lánccal volt fölfüggesztve. A
görögök nem használták, ily alakban a rómaiaknál sem honosodott meg.
állított

1, 1/2,

;

:

Cymbokepbalia (gör. kymbokefália), közepén mélyen behorpadt, elül-tíátul öblösen kidagadt, torz koponya. Más neve kymbekefália.
:

Cyme,

Kyme.

Cilindroma.
Cylon, athéni államférfiú, 1. Kylon.

Cyiuea

Cyinatolit

Cyniogen,

1.

(ásv.), 1.

Gimatolit.

Cymbal (Cimbál) Jakab, fest, mködött a
XVIII. században, 1821 körül még élt Bécsben.
Keveset tudunk róla. Storno szerint festette 1774.
a kerkaszentmiklósi r. k. templom freskóit. Tle
valók a székesfehérvári székesegyház boltívein
a püspökség alapítására és a templom
építésére vonatkozó freskók is.

Cymbalaria
BaumgÁaöv.),a Scrophulariaoeae (Tátogatok) család génusza
9 faja mediterrán vidéki kúszó
;

1.

(növ.),
1.

Kömény.

1.

Petroleum.

Cymol, Kumol.
Cyiuophan, Krizoherill.
1.

1.

Cyiuotriclies

(s^öv. kymofriches), fürtöshajá
néptörzsek. L. Bmberfajiák.
Cymry, nép, 1. Wales.

Cynailurus (áuat), Gepárd.
Cynancbin, Asclepiadin.
1.

1.

Cynanchum
Cynara

L.

MéregölöArticsóka.
Kyneivulf.

Cynewulf,

1.

(növ.), 1.

(böv.), 1.

Vaill.

Cynipidae (áiiat), Gubacsdarazsak.
Cynips (állat), Gubacsdarazsak.
1.

1.

Cynij»iuas,

1.

Ginikiis.

Cynocepbalus,

az

óvilági

majmok egyik

neme. L. Pávián.

Cynodon Pers. (növ., csillagpázsit), a Gramineae (Pázsitffélék) család génusza 4 faja közül
3 Ausztráliában honos, a 4-ik, a G. dactylon L..
velük hosszunyel, kozmopolita. Hosszú tarackokkal messzire terével f. Különösen

sziklákon
telepednek meg.Lefalakon,

;

száraz parton, homokos mezkön gyakori (1. az ábrát). Indáinak bütykeibl
alji, fehér v. ibolya- könnyen gyökeret ereszt s a laza földet megfogja.
szín termésük ko- Felegyenesed kurta szára 3—5 sugarú ernys
pácsokkal felnyíló kalásszal végzdik, innen ered az elnevezése.
tok. AG.in?iralisG. Kelet- Indiában a legjobb legelfúnek tartják (dub.
M. Sch. (Linaria C dúrba, hariali), de nálunk sok jobb takarmány-

többnyire karélyos,

viráguk

jed f. Dombon,

levélhón-

;

Cymbalaria rnnralis

f van.

Tarackja cukortartalmú, azéil; officináa radix graminis italici-t szolgáltatja. Ugy
használják, mint a tarackbúzáét (!. Tarackbúza).
Észak-Amerika déli államaiban egyike a legjeCymbal um, a rómaiaknál a réztányér alakú lentékenyebb legelfüveknek, alapja a legelveröhangszer a középkorban kisebb alakú üst- gazdaságnak; itt be7~mudafünek híjáik.. Mindenütt,
dob, melyet a
XII. sz.-ban a szerzetesek hang- nálunk is, a legnagyobb szárazságban is boldogul.
Cynogale (áiiat), 1. Mamvalon.
lépcs szerint hangolva csoportosítottak s harangL.).

Európában honos

Dél- és Közép-

he\er vagy csüng

szárával,
szíves leveleivel, szép virágaival kerti és csüng
szobadísz (1. az ábrát).
;

iig,

;

X—

Cynoglossum

játékként kezeltek.
A.mely szó

C

alatt nincs

meg,

K

alatt

keresend

(növ.), l.

Ebnyehmfü.

—

Cynomorium
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Cynomoriam

L. (oöv.), a Cynomoriaceae
génusza van 1 fajjal, C. coccineum L.
{Hundskolben, Hundsrute, ebtorzsa), melj' a mediterrán vidéken, El-Ázsiában a Tiensanig sós
cserjék és füvek gyökerein élsködik. 3 m. magas, húsos szárú, vörösbarna növény, rövid, hengeres rhÍ2omával, meljTiek gyökérszer nyúlványai lépnek a gyökerekkel összeköttetésbe. A
virágos hajtást hosszú, háromszögletes pikkelylevelek borítják, a végén buzogányszer torzsán
állnak a virágcsoportok, ezek 1 vagy 2
ivaruak. Torzsája keserii összehúzó nedvet tartalmaz, melyet régebben összehúzószeniek használtak, a növényt magát fungus melitensisnek
család

:

1

srn

^máltai gomba) hittak.

Cynouiys,

Cyrtoift

Cypria v. Gypris (gör. Kypria. Kypris) a. m.
Venus (Aphrodité) istenn mellékneve.
Cyprus szigetén volt ugyanis az istenn kultuszá-

cj"prusi,

nak fhelye.
Cyprián, Andor József (1. o.) írói álneve.
Cyprianus, Thasmis Caecüius, szent, 1.

Ctjp-

rián.

Cypridina a kagylósrákok {Ostracoda) egyik
neme, melj'uek fajai kizárólag tengerben élnek,
a páncél mells szegélyén öblös bemélyedés van
a csápok kibocsátására, amirl e nemet már
külsleg is könnyen felismerhetjük ntópotroha
;

széles, lapított két

lemezbl

áll.

Egyik

faja, a G.

mediterranea Costa, a Pöldközi-tongerben honos.

Prairie-kutya és Kutyaegér.
Cynophoria, 1. Kinofória.
CjTiopitheeidae (állat), a cerkófmajmok('Cer1.

copifhecidae) régibb neve. L. Gerkófmajmok.

Cyprin

(ásv.),

1.

Giprin.

Cj'prinidae (állat), 1. Ponty-félék.
Cj-prinodon (állat), 1. Fogosponty -félék.

Cyprinodontidae

(állat),

1.

Fogaspordy-

félék.

Cyprinus, a

nyílt úszóhólyagú halak (Phy-

sostomi) rendjének egyik neme. L. Pontyfélék.

Cyprípediliim L.
Cypris,

(növ.), 1.

Rigópohár.

Cypria.
Cypris (állat), a kagylósrákok (Ostracoda)
egyik neme, melynek fajai kizárólag édesvizekben élnek. Hazánkból is több faja ismeretes. L.
1.

Kagylósrákok.

€yprias

(gör. -lat.),

—

~
choriambus ^
Cyprus, 1. Gipnis.
:

Cyprusit
Cypselus,

ütemelzs

.

Gipruszit.

Kypselos.
Cj-pselas (állat), a rikácsolok (Goraciaeformesj rendjébe, az álfecskék (Gypseli) alrendjébe
a sarlósfecske-félék (Gypselidae) családjába tar-

Cynodon dactylon.

Cynopitbeeas (áiiatj,
Cynosuras L. (növ.),

(ásv.), 1.

antik versláb,

1.

tozó madániem. L. Sarlósfecske-félék.
Üstökös pávián.
Cyrano de Bergerac, francia író, 1. Bergerac.
Fésiif.
Cjrnthia (állat), a zsákállatok (lunicaia) köCyrena (állat), 1. Gycladidae.
rébe, az aszcidiák (Tethyodea) osztályába, a maCyrenaei Simon, 1. Simon.
gános aszcidiák (Monascidia) rendjébe tartozó
Cyrenaica, 1. Kirenaika.
állatnem, melynek fajai (15—20) különböz tenCyrene, 1. Kyretie.
geri állatokra telepednek. Legismertebb a C.
Cyriacus, 1. állítólagos pápa 328 körül, ki a
mkrocosmos Cuv. ; hossza 3—10 cm. ; a Föld- XII. századbeli Ursula-legendában szerepel
közi-tengerben honos.
2. C, 1. Giriaco de' Pizzicolli.
Cynthiana, város az északamerikai Kentacky
Cyrill, Gyrillus, 1. Giy-ill.
állam Harrison countyjábMi, a Licking River
Cyrillica, 1. GiriU írás.
mellett, (looo) 3257 lak., híres versenypályával,
Cyropedia, 1. Kyros.
pálinka- és likrfzéssel.
Cyrtandra Forst. (növ.), a Gresneraceae csaCynthius, Apolló mellékneve.
lád génusza, 180 faja közül a legtöbb a CsendesCyparissus, 1. Kyparissos.
és Indiai-óceán szigetein van elterjedve, csak keCjperaceae (növ.), 1. Sásfélék.
vés van a Malakka-félszigeten és Kínában is.
Cjperus L. (növ.), 1. Polka.
Cserjék, félcserjék, egj^esek kis fák, levelük átCyphuderia, 1. Gyökérlábtmk.
ellenes, viráguk rendesen fehéres v. sárgás és
Cyphoplitiialmidae (áiut), a pók-félék levélhónalji bogas virágzatot alkot. Bogyójuk
(Aranea) egyik családja. L. Pók-félék.
rendesen fehér.
C'yphorinus (állat), 1. Harangmadár.
Cyrtanthas Ait. (növ., ivliliom), az Amaryll'ypraea (állat), az elülkopoltyús csigák (Pro- lidaceae családi génusz, 15 faja a Fokföld szép
soljvanchiata) rendjébe tartozó csiganem, melyre hagymás növénye. Több faja dísznövény. A legjellemz, hogy csinos alkotású házukon a lélekz- nagyobb és legszebb a G. oUiquus Ait. Levele
<-só számára kivágás v. csrszer kinyúlás van.
örökzöld, tompa, vastag, sima, kékes-szürkezöld,
130 él és 80 kihalt faja ismeretes. Közönsége- 45 cm. hosszú, 3 cm. széles, igen sok, kétsoros,
sebbek a tigrisporcelláncsiga {G. tigris h.) és a ferdén görbül. Virága csüng, 65 cm. hosszú, a
kauri (C. moneta L.). Utóbbinak sárgás fehér há- tövén miniumpircs v. sárgapiros, azután piroszát Afrikában pénz gyanánt (cowri v. caori) hasz- sárga, a csúcsa zöld.
nálják. Az Adriában a G. europaea, Mtg. él.
CyrtolU, 1. Girtolü.
1.

1.

Amely nó

C

aUtt nincs

raegr,
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—

Cyrtometer
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Cyrtometer, a mellkas körfogatának, még
inkább alakjának meghatározására való készülék, mely egymással nehezen mozgó izületek
által összekötött apró láncszemekbl áll. A láncok mindenütt pontosan a megmérend magasságban (rendesen a mellbimbók magasságában)
a mellkashoz szorítják, majd egy helyen megnyitva a mellkasról óvatosan leveszik, újra összeillesztve egy papírra helyezik és a lánc által
megtartott formát a lánc mentén lerajzolják. A
gyakorlatban Woiler igyekezett meghonosítani.
Cyrus, 1. Kyros.
C'ysta (lat.) néven foglaljuk össze a szervezetben a legkülönbözbb okok folytán létrejöv,
körülhatárolt üregeket, melyek nagyrészt folyadékkal vagy valamilyen pépes anyaggal vannak

—

Cystotomia

Cysticercus (áiiat), számos galandféreg (1. o.)
fejldéssorozatának egyik alakja magyar neve
borsóka, hólyagféreg. A galandférgek petéjébl
kibújó lárva a gyomorból a vérbe és a vérkeringés útján a szövetekbe jut itt fejldik a lárvából borsóka v. hólyagféreg, amennyiben a gazdaállatból nagy mennyiség folyadékot vesz föl és
hólyaggá duzzad. A hólyag falán fejldik a borsókából vagy hólyagféregbl késbb fejld galandféreg feje (scoíex), mely alkalmas gazdaállatba jutva, létesíti a petéket termel galandférget. Ha pl. a disznóhúsban elforduló borsóka
(Cysticercus cellulosae), mely a horgosfej galandféi'eg (Taenia solimn L.) hólyagosféregalakja, az ember gyomrába jut, a gyomornedv a
hólyagot feloldja s a kiszabaduló scolexbl fejldik a horgosfej galandféreg.
Cystín. Nitrogén és kéntartalmú szénvegyület, amely nagyobb mennyiségben a húgykövek
némelyikében, az ú. n. C-kövekben fordul el.
Kevés C-t a húgyban is találtak. Kémiai képlete
;

;

megtöltve. A C.-kat keletkezésük és sajátságaik
szerint több csoportba osztjuk be így megkülönböztetünk igazi C.-kat, melyek a szervezetben
már meglev üreges szervek kitágulása révén
jönnek létre. Ezek a C-k aszerint, amilyen szervbl származnak, különböz szerkezetet mutatnak CjHgNSOa. Színtelen, íztelen és szagtalan, hats különböz hámbóléssel birnak. így egyes miri- szög kristálykákból áll. Vízben és borszeszben
gyekben azáltal jönnek létre C.-ák, hogy a mi- ügyszólván oldhatatlan ásványos savak és lúgok
rigy kivezet nyílása eldugul s a folyton képzd könnyen oldják. Azt a ritka betegséget, melyet
jellemez, cyst'muriának neváladék a mirigyüreget kitágítja. Az ilyen C.-kat a húgyban foglalt
retenciós C.-knak nevezzük. Ilyen retenciós C-k vezik.
Cystis a. m. hólyag; lehet az epehólyag (cholekeletkezhetnek a májban az epeutak kitágulása
révén gyakoriak a nyálmirigyekböl keletkez cystis), húgyhólyag stb. inkább csak összetéteC-k (békadaganat, ranula) st maga az epe- lekben használják, pl. cystitis, cystoskop, cystohólyag (hydrops vesieae felleae), a vesemedence kele stb.
Cystitis (gör.), 1. Húgyhólyaghurut.
(hydronephrosis), a petekürt (hydrosalpynx) is
Cystodynia (gör. kysztisz a. m. hólyag";
átalakulhat C-vá, valamint az embryonalis életbl visszamaradt képletek is. Más, endothéllel odyne a. m. fájdalom), húgyhólyagfájás, hólyagkibélelt valódi C-k keletkezhetnek pl. nyirok- göres, 1. húgyJíólyaghurut.
Cystoflagellata (áiiat), 1. Ostoros ázalékerekbl V. hézagokból, inhüvelyokbl stb. Azonban nem kell gondolnunk, hogy retenciós C.-knál állatkák.
Cystoid a. m. cystaszer hólyag. Hólyagos
fala csak passive, a tartalom feszítésére tágul
a
igen sok C.-nál kétségen felül van, hogy a daganatot is értenek alatta.
ki
CystoUele (gör.), húgyhólyagsérv.
fala maga is aktive növekedik. Vannak C-k,
Cystolitliiasis, húgyk (1. o.).
amelyek falának növekedése kezdettl fogva nagy
Cystoma v. cystadenoma, olyan daganat,
szerepet visz, avagy dominál ezek már a valódi
daganatokhoz tartoznak. A valódi C.-kkal szem- amely cystákból van alkotva, 1. Kisztadenoma,
Cystophora (állat), 1. Hólyagos fóka.
ben megkülönböztetjük a nem valódi C.-kat.
Cystoplcgia (gör.), 1. Húgyhólyagbénulás.
Kzeknek egy részénél valamely szövetterület elCystoptcris (növ.), 1. Hólyagharaszt.
lágyulása, elfolyósodása a kezd folyamat, amely
Cystopus Lev. (növ.), gombagénusz. Most Alesetleg a környez szövetben meginduló elhatároló folyamat révén önálló kötszöveti fallal biró bugo a neve (1. o.).
Cystoskop a. m. hólyagtükör (1. o.).
GysC-vá lehet. Ilyeneket találhatunk pl. az agyvelben, ahol tipikus az elhalt terület elfolyósodása. toskop'ia a. m. hólyagtükrözés (1. o.).
Cystospasmus (gör.), hólyaggörcs, leginUgyancsak gyakori az ilyen ellágyulási C. daganatok belsejében. Kötszöveti tok keletkezik a kább a hólyaghurut (1. o.) egyik tünete.
Cystostoma, a. m. sejtszáj. A magasabb szerfel nem szívható idegen testek (idegen test C-k),
valamint állati paraziták körül is, mely utóbbiak vezet véglények, elssorban a csillós ázalékgyakran maguk is ilyen hólyagszer képzdményt állatok (Ciliata) küls burkán (pellicula) elforduló kis nyí laska, melyen keresztül táplálóanyaalkotnak (borsóka).
gok juthatnak a sejt belsejébe.
Cystadenuma, 1. Kisztadenoma.
Cystotomia (gör.), húgyhólyagmetszés, a
Cystalgia (gör. kysztisz a. m. hólyag algosz
a. m. fájdalom), húgyhólyagfájdalom, 1. Húgy- húgyhólyag (1. o.) véres úton való feltárása afed
lágyrészek átmetszése után. Többféle húgyhólyaghólyagJmrut.
Cystektasia (gör. kysztisz a. m. hólyag, ek- metszés van magas húgyhólyagmetszés, ha a
teino a. m. kifeszítek), húgyhólyagkitágulás, húgy- hasfal fell hatol be a sebész középs, ha a gát
csöszkület, prostatatáltengés és hátgerincbán- fell, középrl, és oldalsó, ha a gát jobb- v. baloltalmakkal járó hólyaghüdés (1. ezeknél) követ- dalán keresi az utat. Ma a magas húgyhólyagmetszés a leginkább alkalmazott mtét, a húgy^
kezménye.
hólyag daganatainál, V. köveknél hajtják végre.
Cystícercosis, 1. Borsókakör.
;

;

C

;

;

;

C
C
:

:

—

;

;

;

Amely

szó

C

alatt dídcs

meg,

K

alatt

keresendi

;

—
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Czacki (ejtsd: csacki) Tádé gróf, lengyel író, szül.
Cytaz, a növény sejtjében elforduló az az
enzyma, amely Newcomb vizsgálatai szerint elüt Poryckban iVolhyniai 1765 aug. 28., megh. Duba diasztáztól és a cellulózt és a vele rokon, a sejt- nóban 1813 febr. 8. II. Szaniszló király 1785. megfal felépítésére szolgáló szénhidrátokat elcukro- bízta t, hogy a varsói titkos korona-levéltárt
sítja. A cytaz elterjedése igen nagy, és általáno- rendezze, késbb pedig az alkotmány-bizottság
san mindenütt megtalálható, ahol hemicellulóz tagja lett. Élénk részt vett a népnevelésügyi mozvan jelen, néha azonban csak nagyon kis mennyi- gahnakban.Lengyelország második felosztásakor
birtokait elkobozták s
tenár lett Krakóban. II.
ségben.
Katalin halála után I. Pál cár visszaadta birtoCytherea, 1. Kythereia.
Cytberidae (áuat), a kagylós rákok (Ostra- kait s titkos tanácsossá nevezte ki. Azzal vácod) egyik családja, melynek fajai kevés kivé- dolva, hogy az ifjúságot felbujtogatja, oly fénj'elits'ániai,
tellei tengeriek. Hazánk édesvizeibl (Balaton, sen védelmezte magát, hogy a cár
Czegei-tó stb.) egyetlen faj (Limnicythere ino- volhyniai és kije\á tanügyi ffelügyelvé nevezte
ki. Lengyel nyelven írt munkái
Dziela (Posen
(linata Baird.) ismeretes.
Cytinns L. (növ.), a Rafflesiaceae család ala- 1843, 3 köt.) történeti és numizmatikai tartalcsony, színes, gyökéren élsköd növénye 3 faj- múak. Fmunkája a litván és lengyel törvényekUtewskieh i polskich prawach (Varsó
virága egy- v. rl szól
jal. Levél helyett pikkelyük van
kéüakú, gyümölcse bogyó. A G. hypocistis L. 1800, 2 köt.).^
Czaich Árpád Gilbert, kat. áldozópap, törbamasárga a bodorrózsa (Cistus) különböz fajain élsködik, különösen a déli mediterrán flórá- ténetíró, szül. 1866 okt. 19. Rozsnyón (Gömör
ban. Nedvének extraktuma (Jiypocistisnedv, cis- és Kishont vm.). Tanulmányait Rozsnyón,Kas3án,
tusnedv) savanykás, fanyar és összehúzó íz, Egerben és Rómában végezte, ahol 1891. teol.
gyermekeknek hasmenés ellen adták, a déli né- doktor lett. Négy évig a konventuális minoritapek házi orvosságnak ma is tartják. Dél-Portu- rendi újoncnövendékek mestere és teológia-tagáliiiban a gyerekek eszik. A második faj a Eok- nára volt Egerben, 1895— 1911-ig apostoli maföldön, a harmadik Madagaszkáron honos.
gyar gyóntató (penitentiarius) Rómában. 1911Cytisns L. (növ.), 1. Zanót.
ben \'isszatért és Nagybányán rendfnök. Közben
Cytoblast, 1. Növényi sejt.
megA'^álasztották a magyar minorita-rend örökös
Cytodiagnostica, 1. Citodiagnosztika.
tartományi kormánytanácsosává (deílnitorrá), a
Cytogén-szövet, csillagalakú sejtekbl álló, Csanádi és veszprémi püspökök pedig szentszéki
hálósán összefügg állati szövet. A kötszövet tanácsossá nevezték ki. Sok ideig római tudóa nyirokmirigyeknek váz- sítója volt a budapesti kat. napilapoknak, mint a
(1. 0.) egj'ik fajtája

t

:

:

:

:

:

magyar

szövetét alkotja.

Cytopharynx

véglények, elssorban
(CUiuta) küls burkán elforduló, tölcsérszer
bemélyedés, mely a sejt belsejébe vezet. Bizonyos
fokig a nyelcsövet pótolja az egysejt szervezeteknél. A C. köilll lev csiUangók áramló mozgása a táplálékot a C.-ba tereli.

Cytoplasma
Cytopyge
1^-nyeknél, pl.

(gör.),

1.

(gör., állat),

számos

Cüoplazma.

a magasabbrend vég-

esillós ázalékállat testének

feltlletén lév sajátságos szerkezet heljTiek neve,
melyen kerasztül a megemészthetetlen táplálóanyagok maradványai a sejtbl a külvilágba

jutnak.

Cy toxin,

Metschnikoff szerint a növényi és
által termelt anyagok, amelyek az enzjTnákkal megegyeznek abban, hogy
látszólag fehérjenem vegyületbl állanak, nagyobb
által elbomlanak, nagyon minimális
mennyiségben rendkívül intenzív hatásúak és
hogy csak a hatásukat ismerjük, de ket tisztán
még nem állították el. Arthus újabban azt ajánlotta, hogy ezeket enzymoidoknak nevezzék.
f'yttidae (áiiat), 1. Kakashal-félék.
Cyzicus, 1. Kizikosz.
Cz, a c hangnak másik jegye, mely az egyszer
mellett (I. o.) a magyar nyelvben fölösleges. A
cz bet régente cs hangot is jelölt s most is ezt
jelöli a lengyeleknél.
Czabaj, kisk. Njitra vm. nyitrai j.-ban, (i9io)
160.T tót, magyar és német lak., távbeszél, postaállati

történelmi intézet tagja pedig kutatáso-

a magasabbrend kat végzett a vatikáni levéltárban és közzétette
a esillós ázalékállatok II. Pál és IV. Sixtus Laterani bullaregestáit (Tör-

(gör., áUat),

organizmusok

h

<

hivatal.

ténelmi Tár 1899. évf .) VIII. Ince Lat. bullaregestáit (Történelmi Tár 1902) és VI. Sándor pápa
Lat. bullaregestáit (Történelmi Tár 1904. évf.).
Ismertetett egy adalékot II. Ulászló és Beatrix
házassági prét illetleg (Századok) ismertette
a Szt. Ferenc-rend Bullariumát (Századok) és
adatokat szolgáltatott a jelzett korról írt történehni mvekhez. 1907-ben kiadta (Fmter Aladárral) X. Pius pápa életének és uralkodásának
;

;

történetét.

Czajkowski

(ejtsd:

csajkoszki)

:

Czabány

Izsák,

1.

Zabanius.
Aaeiy nó

C

Mihály (Szadik

pasa), lengyel író, török tábornok, szül. Helczynieeben (ükraina) 1808., megh. (öngyilkosság
által) csemigovi birtokán 1886 jan. 18. Részt
vett a sógora, Rozycki ezredes által 1831. vezetett
ukrainai felkelésben,azután Parisba ment.A francia kormány politikaiügynökülKonstantinápolyba
küldte, hol nagy befolyást tudott magának szerezni. Az orosz kormány sokáig eredménytelenül
követelte C. eltávolítását, s mikor végre a francia
kormány megvonta tle támogatásjU, 1851., mint
Mohammed Szadik, áttért az iszlámra s belépett a török hadseregbe. 1853-ban divizionárius
tábornok lett, keresztény csapatokból kozák-hadtestet szervezett s ezt Szilisztriánál és a Dobrudzsában az oroszok ellen vezette. 1873-ban az orosz
cártól kegyelmet és évi járadékotnyervén, visszatért az ortodox vallásra s letelepedett Kijevben.
Fiatalabb korában sokat olvasott,fantasztikus harcias elbeszéléseket írt Wemyhora (Paris 1837)
Powiesei kozackie (u. o. 1837) ; Kirdzali (u. o.

aUtt nincs meg,

M

aUtt keresendfil

:

CzaJIa
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1838) Stefan Czaruieeki (u. o. 1840) Koszowata
1841) Hetman Ukraiiiy (u. o. 1841). Összes
munkái Lipcsében jelentek meg 11 kötetben
;

;

<u. 0.

;

{1862—1875).
Czajla, kisk. Pozsony vm. szempczi j.-ban, (1910)
1228 tót és német lak. u. p. és u. t. Bazin.
Czák, kisk. Vas vm. kszegi j.-ban, (1010) 313
magyar lak., nagy kbányái és szép szelidgesztenyései vannak; u. p. Kszegszerdahely, u. t.
;

Kszeg.
Czakó, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimaszécsi
394 magyar lak. u. p. és u. t. Rima-

'j.-ban, (1910)
szécs.

;

Czakó, l.yl(ZoZ/",mérnök,megyetemitanár,8zül.
Pesten 1860. Megyetemi tanulmányait itt és Zürichben végezte, mérnöki oklevelet a budapesti
kir. József-megyetemen szerzett. 1885-tl a magyar államvasutak igazgatóságának, 1887-tl a
közmunka- és közlekedési (késbb kereskedelmi)
minisztériumnak hídszerkeszt osztályában
ködött; 1889— 91 -iga zágrábi állami közúti Száva-

m-

1893. mint miniszteri fa meghívás a kir. József-megyetemhez, ahol 1895-ig mint construeteur, ez
évtl kezdve pedig mint az alkalmazott szilárdságtan nyilvános rendkívüli, 1900 óta mint rendes
tanára mködik, s a gépészeti szakosztályon a

hid építését vezette

mérnököt

;

érte

tanult, de atyjának anyagi romlása miatt kénytelen volt tanulmányait megszakítani. 1840-beii

vándorszínész lett. Hányódásai és csalódásai korán embergylölvé tették, 1842-beu Pesten a
Nemzeti Színház énekkaránál alkalmazták csekély flzetéssel. A Kalmár és tengerész (4 felv.,
Pest 1845., elször a Nemzeti Színházban 1844.
és azóta több mint 40-szer) és a Végrendelet (5
felv., u. 0. 1845) 0. drámái egyszerre a legjobb
drámaírók sorába emelték. Késbbi darabjai:
Leona (tragédia 4 felv.. Pest 1846) Könnyelmek
(elször 1847) már kevésbbó tetszettek. A közönség és a ki'itika hvösebb magatartása végkép
elkeserítette s mikor János lovag c. történeti
tárgyú újabb színmvében barátai lényeges hibákat találtak, a darab eladását be sem várva,
kétségbeesésében fbeltte magát. Petfi és Arany
szép költeményekben siratták el a nagy, bár
egyenetlen tehetség költöt,ki Szigligetivel egy ü tt
a 40-03 évek irodalmában a francia romantika
hatása alatt a szini hatás elvét képviselte, költi
törekvéssel együtt, és társadalmi darabjaival,
szertelenségei ellenére is, ritka érdeket tudott
kelteni. Összes mveit Ferenczy József adta ki a
Nemzeti Könyvtárban (Budapest 1883—84).
;

Czakóház,

kisk.

Gyr

228 magyar

vm.

tószigetcsilizközi

t. BödögemarBsárkány.
Czambel Samu, tót nyelvész, szül. Zólyomlipcsén 1856., megh. Budapesten 1909 dec. 18.
mködik. E lexikonnak is munkatársa.
Egyetemi tanulmányait Budapesten, Bécsben é.s
2. G. Elemér (szentiványi), szül. 1876. Szolno- Prágában végezte. 1880-ban a miniszterelnökség
kon. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Paris- fordító osztályában nyert alkalmazást, késbb
ban végezte. Elbb a tud. egyetemi könyvtárban belügyminiszteri titkár lett. Sok hasznos könyvet
viselt tisztséget, azután az iparm veszeti múzeum- írt anyanyelvérl, amelyet alaposan ismert, hiához nevezték ki rnek. 1911 óta az orsz. ipar- nyos nyelvészeti készültsége azonban nagyon is
mvészeti iskola igazgatója. 1906-ban a milanói megérzik mvein, csakis így érthet, hogy a tót
nemzetközi kiállítás magyar osztályának kor- nyelvet nem a cseh nyelv édes testvérének tartja,
déli szláv nyelvnek. Pontosabb nyelvémánybiztosa volt. Számos cikket írt és sok nyil- hanem
vános eladást tartott mvészeti és iparmvészeti szeti mvei Tót liangtan (Budapest 1880) Priskérdésekrl. Munkatársa e lexikonnak is. Fbb pevky k dejinám jazyka slovenského (Adalékok
mvei Adalékok a magyar sokszorosító mvé- a tót nyelv történetéhez, u. 0. 1887) Slovensky
történetéhez (Budapest 1900); A könyv- pravopís (Tót helyesírás, u. 0. 1890) Rukovát
sziét
nyomtatás mvészete (u. 0. 1902): Kolozsvári spisovnej reci slovenskej (A tót irodalmi nyelv
Márton és György, XIV. sz.-beli szobrászmvé- kézikönyve, Turóczszentmárton 1902); Slováci
szek (1905); Az ex-lihris könyve (1904); II manto a ich rec (A tótok és nyelvük, Budapest 1903),
artistico del libro (Roma 1907) L'arte decorativa de fmunkája a nagy, de befejezetlenül maradt Slovenská rec a jej miesto v rodine slovanimgherese (1906).

grafosztatikát és a vasszerkezetek tanát adja el,
az építészi szakosztályon pedig az épületszerkezetek szilárdságtanát. Irodalmilag is ezen a téren

j.-ban, (1910)

kota, u.

lak.

;

u.

t.

—

:

;

;

:

;

;

3. G. Kálmán (telegdi), szül. 1843 dec. 7. Hernádnémetiben, megh. 1895 nov. 8. Elbb Sárospatakon teológus, majd gávai tanító, utóbb
Budapesten orvoshallgató volt. Oklevelet 1870.
nyert. 1871-ben a kolozsvári, 1872. a budapesti
egyetemen kórbonctani tanársegéd, 1872— 3-ig a
külföldi állatoi-vosi fiskolákat tanulmányozta,
1874 óta a budapesti állatorvosi akadémián a
növénytan, kórbonctan és gyógyszertan tanára
volt. 1881-ben vezérszerepet vitt a vetómagvizsgáló állomások szervezésében, a budapestit 15
évig vezette. 1893-ban királyi tanácsos lett.
ködése a botanikai és alkalmazott növénytani
Irányban jelents. Számos értekezése jelent meg.

M-

Életrajza

:

Term. Tud. Közlöny 1896.

G. Zsigmond, drámaíró, született Déaen,
820 június 20., meghalt Pesten 1847 december
4.

1

14. Kolozsvárott és a

nagyenyedi kollégiumban

sk^eh jezykov (A tót nyelv és helye a szláv nyelvek családjában L, Turóczszentmárton 1906).
Czanyuga József, va.. nemz. múzeumi igazgatósági titkár, szül. Budapesten 1816 febr. 28., megh.
u. 0. 1894 máj. 16. Középiskolai tanulmányai
végeztével, 1829. papnak ment. Egerben bölcseletet tanult. 1833- ban kilépett a papi rendbl és elvégezte az orvosi tanfolyamot, 1849. múzeumi
irattárnokká, majd késbb igazgatósági titkárrá
nevezték ki. Els irodalmi kísérlete a Gazdag
(vígjáték 3 felv.) volt, ezenkívül számos humorisztikus novellát és egyéb cikkeket írt a különböz lapokba. Mvei Gránátos tábor (ered. \'Í2
opera, Pest 1853) Két huszár (víg opera 3 felv.)
Erzsébet (opera 3 felv., u. 0. 1857) Sarolta (regényes víg opera 3 felv., u. 0. 1862), e kettt Erkel

n

:

;

;

meg stb. Számos ifjúsági iratot fordíHoffmann Ferenctl és másoktól.

zenésítette
tott

;

;
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ország feltámadásában, esetleg egy orosz nagyherceg kormánya alatt. Mikor az 1812-iki háború
kitört, C. azonnal a cár rendelkezésére bocsátotta
kardját, mlg apja és fitestvére Napóleon pártján voltak. Az 1830-iki lengyel forradalomban
(ülánka) kapcsolt vitézkötése.
Czárán István, budapesti kir. fügyész, szül. elbb az ideiglenes kormánj-, majd a nemzeti UiSeprsön (Arad ^^n.) 1846 dec. 16. Tanulmányai nács tagja s a szenátus eliáöke lett, végül pedig
elvégzése után 1870. az igazságügyminis2rté- 1831 jan. 30. az els országos kormány elnöke.
riumba lépett mint fogalmazógyakomok és még Vagyonának nagy részét feláldozta. Az em-ópai
ugyanabban az évben segédfogalmazó lett. 1871- hatalmak azonban cserben hagyták Lengyelorben mint jegyz bírósági szolgálatba lépett, 1876 szíigot és az 1831 aug. mészárlások után C. állását
óta mint albíró, 1887 óta mint törvényszéki biró odaJiagyta elbb közkatonának állott be, majd
Budapesten állandóan büntetügyekkel foglalko- (szept.) Ausztriába menekiUt. Az orosz kormány
zott 1895. m^kapva a táblabírói címet és jelle- örökre számzte, birtokait elkobozta. 1832 óta
get, a bnvádi perrendtartás életbeléptetése után állandóan Parisban telepedett meg, ahol Lengyelmint a vád tanács elnöke nagy érdemeket szerzett ország felszabadítása érdekében minden lehett
az új eljárásnak a gj'akorlatba való bevezetésé- elkövetett. Az 1856. kiadott anmesztiát C. és tárré!. 1906-ban a király budapesti kü*. fügyésszé sai visszautasították. Egy leánya, Izabella (Dzianevezte ki.
ünski gr. neje) és két fla maradt. Az els Wüold
Czamiecki (^tsd: csarnjecki) Istváih lengyel had- (szül. 1824 jún. 6., megh. 1865.), a második László,
vezér, szül. 1599., megh. a szokolovkai (VoLhy- szül. 1828 júl. 3., megh. Parisban 1894 jún. 24.
uiai táborban 1665. IV. Vladiszlav király alatt Apja halála után
volt a lengyel arisztokrata1633.Fjodorovics Mihály cár ellen harcolt, azután párt vezére az emigrációban. Els neje Krisztina
mint lovasszázados az ukrainai kozákok ellen, spanyol királjTié lánya volt második neje Ormajd az ezekkel szövetkezett tatárok ellen, de leans Margit hercegn, Nemours herceg leánya
fogságba kerülvén, két évig a tatárok maguknál (megh. 1893). Ez utóbbi házasságból szül. Ádám
tartották. Kimenekülvén a fogságból, 1648. újra herceg 1872 nov. 5. Neje Krasne-Krasinska Lujza
fegyvert fogott a kozákok ellen, kiknek vezére, grófn. V. ö. Alexandre I. et le prince C. CorresChinelnickij elfogta. 1655-ben X. Gusztáv svéd pondance et conversations 1801—23 (Paris 1865)
király ellen Krakó megmentésére sietett, de da- Mazade, Mémoires du prince A. C. et sa coirescára hsies magatartásának, kénytelen volt ma- pondance avec l'empereur Alexandre I. (1887.
gát megadni. Majd a svéd királlyal szövetkezve, 2 köt).

Czapka ejtsd: csapka), lengyel fejfödözet, amely
különösen a dzsidások egyenruhájához tartozik
jellemz négyszögletes teteje s egj'ik végével a
C. oldalához, másikkal pedig a lovas felöltjéhez
i

;

;

;

;

Rákóczi György ellen fordult s miután ezt leés 1657. békére kényszerltette, 1658. a
svédeket is megwerte. C. ezután Lits'ániába ment,
ahol 1660. kétszer legyzte az oroszokat.
Czamikau (ejtsd csar— város Bromberg porosz
kerületben, járási székhely, a Xetze balpartjáu,
(1910) 5007 lak., gzmalmokkal, téglaégetéssel,
gépgyárakkal és sörfzkKel. Van tanítónképz
I.

gyzte

:

),

intézete, ker. törvényszéke.

Czartoryskí (ejtsd: csanorujszki), lengyel hercegi
mely némelyek szerint a Jagellóktól,
(Korygiello hercegtl, megh. 1390), mások szerint G^imin lít\'án nagyhercegtl származik. A
név, mely a volhyniai Czartorj'isk vártól eredt,
oklevelekben a XV. sz. els felében fordul el. A
család, a

C.-ak.eleinte görög-ortodox vallásnak voltak, de
a család csak akkor jutott hatalomra, mikor a
kat. vallásra áttért. 1623-ban a család a német

fejedeünek rangjára emelkedett s 1788. megkapta a magyar mágnási méltóságot. Két f-ágra
oszlott, melyek közül az els (a novgorodi) a XVI.
sz.-ban kihalt az ifjabbik ág ismét két ágra oszlott s ezek Zukow és Korzec. Az utóbbi férflágon
József Kelemen herceggel 1810 febr. 13. szintén
;

:

kihalt.

C.

Ádám György herceg, C. Ádám Kázmér

2. C. Ádám Kázmér, szül. 1734 dec. 1., megh.
1823 márc. 19. III. Ágoston halála után a lengyel
trónra akarták léptetni, de aztán Poniatowski
kedvéért elejtették. 1772-ben osztrák hadi szolgálatba lépett, mire tábornoki rangot és késbb
magyar indigenátust kapott. Az 1788 91-iki
országgylésen mindent elkövetett, hogy Lengj'elország szilárd alkotmányt nyerjen és 1791.
a szász választófejedelmet a lengyel korona elfogadásáraigyekezett rávenni.Neje Izabella Fortunata, szül. Fleming grófn (1743—1835) hazafias
érzelmekben férjével versenyzett és Pulavj- birtokán ritka becs lengyel régiséggj'üjteményt
létesített. Leányuk, Mária Anna, Lajos württembergi herceg neje, mint írón szerzett nevet (Malvina, Varsó 1818).
3.
Konstantin, G. 1. testvére, szül. Pulawjban 1773 okt. 28., megh. Bécsben 1860 ápr. 23.
II. Katalin orosz cárn rendeletére bátyjával együtt
Szt.-Pétervárra vitetett, ott mint tiszt a gárdába
lépett s Konstantin nagyherceg adjutánsa lett.
1809-ben a lengyel hadseregbe lépett, 1812. Napóleon pártján Szmolenszk és Moszkva mellett az
oroszok ellen harcolt. 1816-ban I. Sándor cár fhadsegédül hítta meg C-t. 1818-ban Bécsben te-

—

C

le, hol villája az elkel mvészek találkozóhelye volt s ahol igen értékes képtárt állíjúl. 16. Részt vett az utolsó lengyel felkelésben
tott össze. Négy fla maradt Ádám, Sándor, Konés 1795. II. Katalin cárn rendeletére, mint túsz stantin és
György. Ez utóbbi (szül. 1828 ápr. 24.)
Oroszoi-szágba került, hol Sándor nagyherceg ro- mint zenei és drámai kritikus szerzett nevet. 1873
konszenvét megnyerte, aki aztán trónralépésekor óta az osztrák urakházának tagja.
külügyminiszterré s a lengyelországi összes tan4. C. J/í^rt/í/Frí^ves.szül. 1696 ápr. 26., megh.
intézetek ffelügyeljévé tette. A tilsiti békekö- 1775 aug. 13. Litván fkanc-ellár volt, a C.-akat
s után visszavonult, de folyton
bizott Lengyel- ellenpárttá szervezte a Potockiak és Radziwillek

1.

tia, sztíl.

1770 jan.

14.,

lepedett

megh. Montférmei Iben 1861

:
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mint az oroszokhoz szító reformpárt
Lengyelország els felosztását siettette.

ellen és

Czasoslov

(caSOSloV, szláv,

feje,

ejtsd: esaszoszlov),

a

görög liorologionnak (1. o.) megfelel szláv kifejezés, a szláv papok ima- és szertartásos könyvének

A gör. kat. szlávok
fordíttattak és cirill betkkel Írottak V. nyomtattak, a róm. kat. szlávokó ellenben
eredeti latin és glagolita betkkel vannak írva
V. nyomtatva. Az els C. keletkezése körülbelül
Methodus idejére tehet, azonban a XV. sz.-beli
. C.-okból csak töredékek
maradtak reánk (legrégibb a XII. sz.-ból).
neve, a szlávok breviáriuma.
C.-jai

görögbl

CzegrlédE

Nyilván e családból származott a Forgáchtól Csécsynek és Csécseynek, másoktól Czéczeynek, Tinódytól pedig Ceceinek nevezett Lénárt is, Szapolyai János király rendületlen híve.
Elbb tállyai kapitány, aztán 1536-tól haláláig,

pusztult.

Kassa és Fels -Magyarország fkapi-

1552-ig,

tánya. Híres volt rendkívüli testi erejérl és hogy
kassai fkapitánysága alatt soha egy éjét sem
töltött annak falain kívül. 16 éves kassai pa-

rancsnokságával esik egybe Kassa megmagyarosodása, miben C-nek oroszlánrésze volt. Halálát Tinódi is megénekelte.

Czéczke, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, (i9io>
Czeba, 1. Ceba.
606 oláh és magyar lak. vasúti megállóhely^
Czebe, 1. kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban, postaügynökség, u. t. Élesd.
Czege (Cagu), kisk. Szolnok-Doboka vm. ké(1910) 1226 oláh lakossal. Aranybányászata a körösbányai bányamegyéhez tartozik, bányamér- kesi j.-ban, (1910) 628 oláh és magyar lak. postatéke 11'57 ha., a munkások száma 42. Régente hivatallal. A Hódos-tó partján gróf Wass kasVeresbánya vagy Cybebánya volt a neve, 1451. télya áll u. t. Kékes.
Brankovics György Hunyadi Jánosnak engedte
Czegei tó, 1. Hódos-tó.
át. Közelében nagykiterjedés római aranymosó
Czégely (azeltt Gzigel), kisk. Nyitra vm. primaradványai vannak és balvanyesti torkolatánál vigyei j.-ban, (i9io) 768 tót lak. u. p. és u. t. Primésztuffdombon 25 C.-fokú kérgez forrás fakad, vigye,
melybl éghet gázokat tartalmazó légbuborékok
Czégény, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati
szállnak fel. Szép uj gör. kel. temploma mellett j.-ban, (1910) 498 magyar lak., postahivatal u. t.
egy hatalmas tölgyfa Hóra és Kloska összeeskü- Fehérgyarmat.
vésének helyét jelöli. Itt van Janku sirja is. U. p.
Czegléd, r. t. város Pest-Pilis-Solt-Kiskua
és u. t. Körösbánya.
2. C, Kisköröshöz tartozó vmegyében, a m. kir. államvasutak egyik jelenpuszta Pest-Pilis-Solt- Kiskun vm. kiskrösi járá- tékeny csomópontja, nyílt térségen fekszik utsában, (1900) 468 lak. u. p. és u. t. Kiskörös.
cái szabályosak, fasorokkal kiül tetvek. Házainak
Czech János, történettudós, a Magyar Tudo- száma(i9oo) 7061, lakóié 1911-ben 33,895 (I90ö-ba»
mányos Akadémia tagja, szül. Gyrött 1798 jún. 30,106 volt), köztk 29,973 magyar, 67 német és
20., megh. 1854. Mint ügyvéd legelször szül- 34 tót, hitfelekezet szerint 13,309 r. kat., 15,403
földjén törvényszéki jegyz, 1830. polgármester ref., 807 ág. ev. és 913 izr. C. járásbíróság, telekés fbíró, közben négy országgylésen Gyrnek könyvi hatóság, közjegyzség, adóhivatal székkövete volt. 1840-ben a tanulmányi központi bi- helye van takarékpénz tí'ira, az osztrák-magyar
zottság másodelnöke, 1848. kincstári levéltár- bank mellékhelyisége, hitelbankja, ipari és keresk.
igazgatö, 1854. pénzügyi tanácsos lett. Buzgó bankja, népbank, ipartestületi hitelszövetkezet,
;

;

;

:

;

;

—

;

;

;

m-

történettudós volt, nagy halmaz eltemetett
kincset mentett meg az enyészettl. Ó fedezte
fel Kinizsi Pálné becses magyar imakönyvet, a
róla elnevezett C. (Nyt. XIV. köt.) és az Érsek-

ipartestülete, posta- és táviróhivatala, telefonállomása. Ijakói túlnyomóan földmívelök, de je-

lentékeny a szllö- és gyümölcstermelés is (meggy
és cseresznye külföldre is szállíttatik), sertéshiz-

A

lalói pedig híresek 6 gzmalom, 2 göztéglagyár,
újvári kódexet (u. o. IX— X. köt.). Fbb mvei
tudományok állapota Magyarországon az Ár- csizmadia-iparosok börraktára, faiparosok terpádok alattfGO-ívesmve áz 1839-iki országgy- mel szövetkezete, nagy gyümölcsfaiskola. A relésrl, régibb országgylési emlékiratok, hat fólió- formátusok iskolája már 1579. nevezetes tanintékötetben, újabb oklevelek az Árpádok korából, a zet volt van áll. fgimnázium, polgári ílú- és
nádorok s fhivatalnokok sorozata stb.
leányiskola, 2 könyvnyomda, állandó színház. C.
Czech-kódex, egyike legdíszesebb kódexeink- termékeny határa 28,729 ha. 1849 jan. 25. Pernek, színes ékítményekkel. 1513-ban írt ma- czel Mór magyar tábornok itt megverte az oszgyar nyelvemlék, mely Kinizsi Pálné Magyai" trák sereget. V. ö. Galgöczy Károly, Pest -PilisBenigna imádságos könyve volt. Imádságok, zsol- Solt-Kiskun vmegye monographiája (Budapest
tárok vannak benne, azonkívül litánia és Szt. 1877, HL köt. 210—223. lap) Oppel J., C. a török
Bernát himnusa. Czech János födözte fel a ferenc- hódoltság alatt (u. o. 1908).
rendiek érsekújvári könyvtárában, s onnan került
Czeglédberczel, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kisknn
ajándékkép a M. T. Akadémia birtokába. Elször vm. mouori j.-ban, (1910) 3375 német és magyar
Czech és Döbrentei jegyzeteivel a Régi M. Nyelv- lak. vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
emlékek II. kötetében jelent meg.
Czegléd csemi h. é. vasút. Csatlakozik a
Czecze, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi j.-ban, Máv. Budapest— orsóval vonalához Czegléden és
1910) 3683 magyar lak.
vasúti állomás, posta- és D.-i irányban Csemön át Kapui-Kovácsmajorig
táviróhivatal. Lakói az Árpádok idejében besse- terjed 30 km.-re, a Máv. üzemében. Megnyílt 1909
nyk voltak. 1903-ban Erzsébet királynénak okt. 27-ón, legnagyobb emelkedése 6*>,0, az ivek
szobrot állítottak itt (Zala, Töry).
legkisebb sugara 300 m. Befektetési tökéje
Czeczei, besseny eredet fehérvármegyei csa- 1.726,500 K.
lád, mely a mohácsi vész után a régi fehérvárCzeglédi, 1. György, ref. lelkész, születésének
megyei családok legnagyobb részével együtt ki- és halálának éve ismeretlen. A wittenbergi egye:

;

;

;

;

—

;

•

:

—

CzeiTlédí

a beregszászi egyház hívta meg. Végre 1653 elején
visszament Kassára lelkésznek. Itt kezdte meg
nagyarányú irodalmi mködését. Müvei legnagyobbrészt polemikus jellegek s midn a Wesselényi-összeesküvés elnyomatott, a politikai és
vaUási reakció a prot. lelkészek közül ót szemeié
ki els áldozatul. 1670 elejétl folytonos üldözésnek volt kitéve vagyonát elharácsolták, magit
megkínozták és fogságra vetették végül 1671
máj. 27. az elgyötrött embert Pozsonyba idézték
a delegatum judicium elé, még pedig azzal az
ürüggyel, hogy összeesküvés céljából járt Ek"délyben a fejedelemnél. Pozsonyban temették el.

temen tanult, innen hazatérvén, 1556. vagy 1557.
nagyváradi lelkész lett s attól fogva e nagyfontosságú heljTl buzgón terjesztette a svájci reformátorok tanait. A debreczeni v. egen'ölgyi hitvallásnak egyik szerzje volt s általában igen
nagy szerepet játszott a reformátusok összes irodaimi és másnem mozgalmaiban. Csakhamar
esperessé lévén, jelen volt a debreczeni (1567) és
szikszói (1568) zsinatokon, a gyulafehérvári és
váradi disputációkon. Az utóbbi disputádon azonban már mint debreczeni lelkész jelent meg. A

Comoedia Válaszutina

t

;

;

t is szerepelteti. Késbbi

életpályájáról csak annji bizonyos,

Czekelius
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hogy 1577.

Több

mve

jelent

meg

CZEGLED

nyomtatásban, de írt
olyanokat is,melyek nem

Mért ék =1:35.000.

láttak napvilágot. A szenvedéseit, halála körülményeit stb. rajzoló verses
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munka, mely elször Lcsén 1710. jelent meg,
azóta többször kiadatott,
legújabban pedig Tholy
Kálmán közölte Adalé-

kok a Thököly-

és Rá-

kóczi-kor irodalomtörténetéhez c. gyjtemény I.
kötetében.
Czegtelke (azeltt

Szászczeg), kisk. Szol-

uok-Doboka vm. betleui
j.-ban (1910) 538 oláh lak.,
u. p. és u. t. Kerlés.

Czéh Sándor, nyomMagyaróvári
megh. 1880
ápr. 14. Tanulmányait
Somorján és Pozsonyban
dász, szül.

1839 máj.

4.,

végezte. Nyomdásznak
atyja üzletében képezte
ki magát, azután Bécsben és Pesten foglalatoskodott. 1867-ben Gyrött
nyitott nyomdát. Núla
jelentek meg a Szabad
Polgár, Gyri Figyel,
Raaber Lloyd, Gyri Lapok és a Hazánk c. lapok.
Szép és korrekt munkáiért számos kitüntetést
kapott. Mint tehetséges
újságírót is ismerték.

még

pedig mint a borsod-gömör-kishouti
esperese. Károlyi Péterrel együtt,
ki az ö lelkészsége idejében ott iskolaigazgató
volt, e munkát írta A2 egész világon való keresztyéneknek vallások az egy igaz Isten felöl,ki Atya,
iiu és Szentlélek (Debreezen 1569).
2. C. Jsíráw, ref. lelkész és író, szül. Perényben
Abaujvmeg5'e) 1620 nov. 19., megh. Nagyszombatban 1671 jún. 5. Tanult Nagy -Váradon, Debreczenben és Sárospatakon, majd külföldön Franekerben, Utrechtben és Leidenben. 1647-ben hazájába
visszatérvén, elbb Ka-ssán iskolaigazgató, majd
Tállyán lelkész volt, innen pedig négy óv múlva
Lorántfl Zsuzsanna fejedelemaszszony ajánlatára
élt és

egyházmegye

:

\

Czéke, kisk. Zemplén vm. sí'itoraljaújheiyi
j.-ban, (1910) 1027 magyar és tót lak., postahivatal u. t. Sátoraljaújhely.
;

Czekeháza^ kisk. Abauj-Tomavm.gönczl j.ban,
(1910) 243 magyar lak.
u. p. és u. t. Abaújszáníó.
Czekelius Aurél, nyg. miniszíori tanácsos,
szül. Csiklovabányán, Krassó vmegyében 1814
okt. 5. Tanulmányait a temesvári fgimnáziumban s a budapesti megyetemen végezte, 1869 a
m. kir. vasútépi tészeti igazgatóság szolgálatába
lépett, s midn ezt feloszlatták, a m. kir. államvasutak igazgatóságához és a Margithid építészeti
felügyelségéhez osztották be. B híd építésének
befejezte utiín 1876. a budapesti összeköt vasút
;

-

-

Czékus

Lepavina állomásából kiágazó szárnyvonal építésével bízták meg. 1881-ben az újonnan szervezett mszaki tanács tagjává nevezték ki, tiol a hídépítosztály vezetésével bízták meg. Az új hidak
építése körül C.-nak nagy érdemei vannak. Ö vezette a pozsonyi F'ereuc József Dunahíd, a komáromi Erzsébet Dunahíd, a puchói Vághíd, a tiszaújlaki Tiszahíd és a marosújvári Maroshíd építését.
A budapesti Ferenc József- és Brzsébethíd is az
vezetése alatt épült. 1905. nyugalomba vonult.
Czékus István, evang. lelkész és a tiszai kerület püspöke, szül. Gömörpanyiton 1818 dec.
22., megh. 1890 febr. 6. Tanult Rozsnyón, Pozsonyban, a tübingeni egyetemen azután Budapesten,
Váezon, Kecskeméten, Sajógömörön, Dobsinán és
;

lelkészkedett. Az ev. országos gyám^
intézetnek egyik alapítója és elnöke volt.
szervezte a tiszakerületi özvegy-árva nyugdíjintézetet is. 1871-ben a tiszai kerület szuperintendensévé választották, 1874. pedig Karsay Sándor visszalépése után egyhangúlag meg válasz
tottílk az evang. egyetemes gyámintézet egyházi elnökévé s e tisztet 1885-ig viselte. Mint

Rozsnyón

püspöknek mködésébl különösen kiemelend,
hogy Rozsnyón 100 árva részére kerületi árvaliázat állított, majd egy kerttleti felsbb leánynevel intézetet is létesített a rczei pánszláv
;

gimnázium

és tanítóképzöiutézet megszüntetése
szintén az
érdeme. C. irodalmi munkásságával
is nagy szolgálatot tett a protestantizmusnak,
1858. évtl kezdve számos cikket írt a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapba. Azonkívül megjelentek Gonfirmatii tanítás ág. hitv. ev. gyermekek számára (Rozsnyó, 2 kiad. 1879)
beimreszi árvaház (u. o. 1866). V, ö. Hörk József,
Az ev. tiszai kerület^püspökei (Kassa 1888).
:

A

Czelakowski, 1. Gelakovsky.
Czelder, 1. Márton, ref. lelkész, szül. Vásárosnaményban 1822nov.ll., megh. Nagybányán 1889
aug. 23. Tanult szülföldjén. Nyíregyházán és fSárospatakon. Eletében legnevezetesebb mozzanat

hogy 1861— 74-ig a Romániában lakó reformátusok missziói lelkésze volt, de becsvágya
olyan lépésekre késztette, melyek összeütközésbe
hozták úgy a felettes egyházi hatóságokkal, mint
a romániai magyarok egy részével. 1871-ben elfogadta a felsbányai lelkészséget. 1884-ben
Kecskemétre választatott lelkésznek. Folytonos küzdelem várakozott reá, melynek eredménye végre is az lett, hogy pár év múlva teljesen
állás nélkül maradván, élete utolsó évében Nagybányára húzódott. Harminc évnél tovább tartó iroaz,

mködése alkalmi egyházi beszédekben és
folyóiratok s hírlapokban közölt számos cikkben
8 önálló müvekben nyilvánult. Fként imakönyveket írt az szerkesztésében jelentek meg a Miszsziói Lapok (1866) Magyar Protestáns Egyházi
és Iskolai Figyel (1879—87); Evangéliumi Lelkészi Tár (1880—89) és Vasárnap (1880-88).
dalmi

;

;

Orbán, II. Rákóczi Ferenc egyik legügyesebb gyalogsági brigadérosa és a fejedelem
rajongó híve, szül. a szepesvmegyei Merényen
(Wagendrüssel). A szabadságharc kitörésekor
azonnal Rákóczi zászlaja alá állott s már 1704.
2.

C.

Czenk
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építéséhez osztották be és ennek befejezte után
1878. a m. kir. államvasutak déli vonalának

;

;;

bevette Bajmócz várát, majd részt vett Trencsén ostromában, mely szintén megadta magát.
1708-ban hsiesen harcolt a szerencsétlen treneséni ütközetben s gyalogezredével
fedezte a
visszavonulást. 1709-ben vitézül védelmezte közel négy hónapig Lcse városát mint alparancsnok, Heister és Löffelholtz császári tábornokok
ellen, mindaddig, míg azt báró Andrássy István
tábornok ánilása a császáriak kezére nem játszotta. C-t a császáriak Késmárkra vitték rabcsászári
ságba s bár Rákóczi többször próbálta

t

rabtisztekért kicserélni, porkolábjai, ismervén a
hü és ügyes katona értékét s nagy népszerségét, ki nem adták a kezükbl. Börtöne ajtaját
csak a szatmári béke nyitotta meg s C. szül-

városában vonta meg magát. Do nem nyugodott
Pongrácz János volt kuruc ezredessel Szepes és
Gömör vmegye evangélikus népe között mozgalmat indított a fennálló uralom ellen, amiért is
elfogatván, gr. Pálffy János tábornagy, a szatmári béke császári biztosa, mint ((nyughatatlan
tolvajt)) Kassára hurcoltatta, ahol, miutón elbb
kínpadra vonták, 1714 végén lefejezték.
Czélkúti-Züllich Rudolf, szobrász, 1. Züllich.
Czella, kisk. Krassó-Szörény vm. marosi j.-ban,
u. p. és u. t. Batta.
(1910) 1374 oláh lak.
Czelldömölk, Kisczell és Nemesdömölk községekbl egyesített nagyk. Vas vm. czelldömölki
j.-ban, (1910) 4613 magyar lak., járási szolgabírói
hivatal, járásbíróság és telekkönyv. A m. kir.
államvasutak gyr-gráci és veszprém-C.-i vonalának csomópontja, élénk forgalommal s kereskedelemmel, gzmalommal. Van két (kemenes;

takarékpénztára, kemenesaljai közgazd. hitelbankja, alsófokú ipariskolája, ipartestülete, posta- és táviróhivatala.Gabonapiaca és
marhakereskedése jelentékeny. Látogatott búcsujáróhely, bencésrendi zárdával. Közelében van a
magános, kúpalakú Sághegy, melynek alja jó bort
terem. C. az ú. n. Kemenesalja (1. o.) központja.
aljai és C.-i)

Czelna, kisk. Alsó-Fehér vm. magyarigeni
az erdélyi Hegyaljában, (i9io) 1113 oláh

j.-ban,

bortermeléssel gr. Teleki Gézáné sziklába vágott nagy pincéje megtekintésre érdemes.
U. p. és u. t. Magyarigen.
Czeméte, Kis-Sároshoz tartozó fürd. Sáros vm.
sirokai j.-ban, Eperjestl 1 órányira, 388 m. magasságban Ides erds vidéken fekszik. A régóta
ismert fürd csak újabban indult fejldésnek, amitöbb csinos nyaraló épült fürdháza primitív. C. vize kénsavdús földes vasas keservíz, melyet leginkább vérhiány és gyomorbajok ellen használnak. Tulajdonosa Eperjes város.
Czenk, 1. (Gzenkteiö), 961 m. magas hegy
Brassó vm.-ben közvetlenül Brassó városa felett
a város felé néz meredek lejtjét gyönyöríi erd
fedi, melyben kitn utak vezetnek a C. csúcsára,
ahonnan párjátritkító kilátásnyílikaBarczaságra,
a Csukás, Keresztényhavas, Nagy-Köhavas, Bucsecs és a Királyk csoportjaira. A csúcs alatt a
tetnjén
Bethlenbarlang, kis vendéglvel. A
Brassó vár némi nyomai látszanak a vár egyike
voltazon király i vógváraknak,melyek a Barczaság
védelmére emeltettek; 1351-ben a mostani Brassó
épülte eltt mint a vajdák hatásköre alá tartozó
királyi vár fordul el. E vár 1315. a mongolokkal
lak., jó

dn

;

;

C

;

;

-
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1421. a törökökkel dacolt s benne a város lakossága menedéket talált. Késbb, midn az erdített
város a czenki vár védelmét fölöslegessé tette, a
Királyföld többirészével egyesülni akaró brassóiak
a vár lerombolását kérték, amit Hmiyadi János
meg is engedett.E vár egyike volt a legnagyobbaknak. A C.-en 1896. ezredévi emléket állítottak fel.
V. ö. Orbán Balázs, A Székelj'föld leírása (Buda-

348—353.

pest 1873, 6. köt.

1).

—

2.

—

Czerny

Schnabel utódául. Igen nagyszámú dolgozatai a
szemészet körébl valók. Több nagj'obb könyve
is megjelent AUgemeineDiagnostik undTemistík
der áusseren Augenerkrankungen, azután Leitfaden der augenártzlichen Operationen stb.
Czermura, kisk. Arad vm., most Martfalva
:

(I. 0.).

Czemin-féle képtár Bécsben, alapította gróf
C, község, Czemin Rudolf a XIX. század elején. Hollandi és
flamand festményeken kívül különösen spanyol

Nagyczenk.
és francia képei nevezetesek (Brouwer, Potter,
Czenstochowa, 1. Csensztohova.
Czente, kisk. Szolnok-Doboka vm. kékesi Van der Meer van Delft, Rubens, Herrera el
Viejo stb.).
j.-ban, (1910) 464 oláh lak,, u. p. és u. t. Kékes.
Czemkovich Miklós (doljei), horvát politikus,
Czenter, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, (i9io)
250 magyar lak., vasüti állomással és postahiva- szül. Fiúméban 18 í 5 jün. 10. Tanulmányait Zágtallal környékén magántulajdonban lev barna- rábban és Grácban végezte. 1865-ben a zágrábi
báni táblához jegyznek, a következ évben
szénbánya van u. t. Putnok.
Czereczel, kisk. Hányad vm. brádi j.-ban, (i9io) pedig a horvát kormány igazságügyi osztályához
fogalmazónak nevezték ki. 1871-ben vánnegj-ei
1109 oláh és magyar lak., n. p. és u. t. Brád.
Czered, kisk. Nógrád vm. fúleki j.-ban, (i9io) szolgabíró Sziszeken, 1875. járásbíró Gjurgje1118 magyar lak., postahivatal, u. t. Ajnácsk. vacon. Ez évben kUépett az államszolgálatból s
Zágrábban ügyvédi irodát nyitott, 1882. országCzeremosz, folyó, 1. Cseremos.
Czermak,l.JflrosZat'.esehfest,szül.Prágában gylési képviselnek választották s múit ilyen a
1831 aug. 1., megh. 1878 ápr. 23. Prágában és magyar delegációnak ismételten s az országos
Antwerpenben, majd Gallait vezetése alatt Brüsz- bizottságnak két ízben tagja volt. 1897-ben megI.

:

;

szelben tanult és eleinte a cseh történetbl vett
nagy képeket, 1858- tói kezdve azonban, miután
Magyarországon keresztül a délszláv orsr.ágokat
meglátogatta, egész sor délszláv tárgyú képet
festett, különösen az ottani népek szabadságharcaivalvonatkozásban. A legismertebbek reprodukMontenegrói n,
ciókban nagyon elterjedtek
alvó gyermekével (1861) Montenegrói
sebesült férjét rizve Montenegróiak hazatérése elpusztított falujukba (1877) stb.
2. C, Johann Nepomtiíc, cseh orvos, szül. Prágában 1828., megh. Lipcsében 1873. Grácban
volt a fiziológia tanára, majd Krakóban és végül
:

;

n

;

Budapesten 1858-tól 1860-ig. Innen Prágába

tért

mely els

volt

vissza, hol saját intézetet alapított,

maga nemében.

1870-ben Lipcsébe ment. Az
élettani tudományt számos felfedezéssel gazdagította, a Garcia gégetükrének hasznosságát
ismerte föl elször és hangsúlyozta annak fontosságát, az általa szerkesztett els gégetükör ma
is a budapesti élettani intézet tulajdonában van.
Budapesten mködése az orvosi fakultás tudományos Szellemének emeléséhez hozzájárult. Jeles
tanítványai voltak Jendrassik Jen és Balogh Kálmán mindkettnek fejldésére C. nagy befolyást
gyakorolt. Nagyobb mvei Zur Physiologie des
Gesichtesinnes Ueber den Raumsinn der Haut
Zur Orientirung im Gesammtgebiete d. Zoologie

a

;

:

;

Der KehlkopfSpiegel und seine Verwerthung für
Physiologie u. Medizin, stb. Összes mvei Gesammelte Schriften (2 köt., Leipzig 1870) cím alatt
jelentek meg.
3. C/, Wilhelm., cseh szemorvos, szül. Brünnben
1856 okt. 12., megh. az Innsbruck melletti Lansban 1906 szept. 20. Grácban végezte oiTosi tanulmányait, ugyanott avatták orvosdoktorrá. Csakhaniiar tanársegéd lett a gráci szemklinikán, majd
Bécsbe került Fuchs tanár mellé, ahol elbb
magántanár, aztán rendkívüli, 1894. pedig az
innsbnicki egyetemen a szemészet rendes tanára
lett. 1895-ben Prágába hívták a német egyetemre

választását nem fogadta el, hanem a politikai
élettl visszavonult. 1905-ben zágrábi kir. közjegyz lett. 1908-ban kinevezték a hor\'át országos
kormány belügyi osztályának fnökévé. 1909-ben
nyugalomba vonult.

Czemowitz (ejtsd

:

csernovic), Bukovina

fvárosa,

a Pruth jobbpartján, a Lembei^— Itzkany osztrák
államvasút mellett, (i9io) 86,870 lak. (német, rutén, lengyel, oláh, örmény, cigány és csángó;
Vs-a lengyel-zsidó), sörfzéssel, fiirész- és gzolaj- és gépgyártással, fa- és állat-

malommal,

kereskedelemmel. Intézményei közül megemlítendk a 3 fakultásos Ferenc József egyetem
(1875), könyvtár, természetrajzi múzeum, botanikus kert, vegyészeti laboratórium, új színház
(1906), villamos mvek (1906), középiskolák,
tanító- ós tanítónképzk, gazdasági fiskola.
Számos pénzintézete van. Kereskedelmi élete
élénk. Székhelye a tartománygylésnek, a
közigazgatási hatóságoknak, a gör. kel. érsekségnek, az orsz. törvényszéknek, posta- és a
pénzügyigazgatóságnak. Számos emberbaráti intézménye is van. 1911-ben Erzsébet császárnénak
emlékszobrot állítottak itt. Elször 1408 okt. 8.
említi Sándor moldvai vajda a lembergi kereskedkhöz Írott levelében; 1497. Lengyelország és
Moldva közötti háború színhelye; a lengyelek több
ízben feldúlták. 1709 ben a svédek pusztították,
1740. az oroszok sarcolták meg. 1775-ben Bukovinával együtt Ausztriához került. 1908 szept. 20.
fennállásának 500. évfordulóját ünnepelték. V. ö.
Kairui, Geschichte v. C. (C. 1908).
Czerny v.Cmi, szerb fejedelem, 1. Karagy orgye.
:

f

Czerny

(ejtsd

:

csemi), 1.

Adalbert, orvos, szül.

Szczakovában, Galíciában, 1863 márc. 25. 1906- tói
a boroszlói egyetemen a gyermekgyógyászat
tanára. Számos tudományos dolgozatot írt, az
amiloid és glikogéndegenerációkról, a gyermekeknél elforduló rosszindulatú daganatokról, a
csecsemtáplálásról stb. Több kézikönyvet is
adott

ki.

::
;

—

Czernya
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Bécsben nekünk, mert közéletünk és irodalmunk jeleseiCsak nek képmását rizte meg számunkra. Ily mvei
1836— 37-ig' tartózkodott Lipcsében, Londonban s Viczay József, Esterházy Miklós herceg, József
Parisban azontúl Bécsben ólt. Jeles mesterei vol- nádor, Dugonics András, Báróczy Sándor, Somstak cseh származású atyja Vencel, majd rövid sich Lázár stb. arcképei. Ezek nagyobbára maideig Beethoven és Clementi már 15 éves korá- gyar kiadók számára készültek,
ban keresett oktató volt maga is; híres tanítCzetwertynski (ejtsd eset-) JánuszJózsefSzvjaványai Liszt, Thalborg, Döhler, Jaell, Kullak s topóik herceg, szül. Polszkában (Volhynia) 1805
mások. Átiratait is beszámítva, talán 1000-nél máj. 16., megh. Tarbes fürdben (a Pireneusokban)
is több müve jelent meg, mise, kamarazene, de
1837 nov. 29. 1830-ban gárdatüzórségi hadnagy
legtöbbnyire oktató maradandók A folyékony lett. A lengyel forradalom kitörésekor azonnal
játék iskolája (Schuíe der Gelauíigkeit) Az ujj- csatlakozott ahhoz s a nemzeti kormány vezérkari
készsóg iskolája, 40 mindennapos gyakorlat (337. hadsegéddé nevezte ki nemsokára tüzérparancsAz egybeolvadón és szaggatottan játszás isk. nok lett, de végre kénytelen volt porosz területre
(Sch. d. Legato und Staccato) A cifrázatok isk. lépni, hol elfogatott. Szabadon bocsáttatván, Pa(Sch. d. Verzierungen) A fúgajátszás i. A virtuóz risba költözött, hol tagja lett a lengyel irodalmi
A bal kéz i., és Toccata kemény C hangsorban 8 a fiatal lengyelek nevelésére felállított ti'irsui.
(92. m). Ezenkívül Inegjelentek tle Umriss dor latnak.
ganzen Musikalgeschichte (Mainz 1851) PrakCzetz, 1. Antal, Erdély floristája, szül. Désen
tische Schule der Composition (angolul s németül 1801 okt. 21., megh. Gáncson 1865 ápr. 25. KezLondon s Bern, 1849. 3 rész), stb. Önéletrajza is detben szülvárosában keresked volt, de 1840-tl
megjelent.
fogva egész életét a füvészetnek szentelte Gán3. C, Vincenz, német sebész, szül. Trautenau- cson mint magánzó élt. Leginkább az erdélyrészi
ban 1842 nov. 19. Bécsben tanult és mint Bill- radnai vidéken füvészkedett oly sikerrel, hogy
roth asszisztensét 1871. Freiburgba, 1877. Heidel- 939 fajjal 4641 példányszámra szaporítá herbábergbe hívták az egyetemi tanszékre. A modern riumát. 1854-ben br. Leitnerrel, Janka Viktorral,
sebészet egyik úttörje lett, önálló gége-, gyomor-, majd Haynald Lajos erdélyi püspökkel, ismert
bél-, vese-mtétekkel fejlesztette a sebészeti tudo- füvészekkel állott élénk összeköttetésben. Értémányokat. 1906-ban nyugalomba vonult az egye- kes növénygyjteményének nagy részét végrentemi katedráról ós a rákbetegség tanulmányozá- deletileg az Erdélyi Múzeumnak hagyományozta
sára Heidelbergben intézetet alapított, melynek most Kolozsvárott az egyetemi növénygyjte-

C, Kari, német zeneszerz,

2.

1791

febr.

1857

21., megli. u. o.

szül.

15.

jul.

;

:

;

:

:

;

;

;

m)

;

;

;

;

;

:

:

;

;

költségeihez 100,000 márkával járult hozzá. Számos tudományos dolgozatot írt, ezek közül nevezetesebbek: Beitrage zur operatíven Chirurgie
(1878); Mittheilungen aus dem Grenzgebeite der
Medizin u. Chirurgie (1896) a Beitrage zur klinischen Chirurgie-nak társkiadója 1884 óta. Több
magyar kiváló sebészünk, mint Herczei Manó,
C-ben vallja mesterét.
Czernya (azeltt: Sze^-bczernya), nagyk. Torontál vm. zsombolyai j.-ban, (i9io) 3916 szerb és
;

ménybe van beolvasztva. Munkája Azon növények névlajstroma, melyeket én kaptam és szárítottam 18o0-töl fogva, az erdélyi Muzeumegylet Évkönyvében V. köt. (1872). Emlékét néhány
erdélyi növény szinonimája rzi. (Erysimum Czeczianum Schur.,1866;
Wahlenbergii Aschers.
:

K

et Engl., 1865.)

lak., u. p. és u. t. Németczernya.
Czerova, kisközség, l.Krassócsér.
Czersk (ejtsd: cserszk), falu Marienwerder porosz
kertlletben, Konitz j.-ban, a C. folyócska mellett,
(i9io) 7094 lak., rl- és vágó gzmalmokkal, kóp-

2. C. Gergely, szamosújvári örm. kat. gimn.
tanár, nevét az által tette emlékezetessé, hogy
40,000 forint érték vagyonát a szamosújvári Világosító Szt. Gergelyrl címzett örm. kat. fluárvaháznak hagyományozta. Megh.Szam osúj várt 18903. G, Jawos, tábornok, szül. Erdélyben, Gidófalván, 1822. jómódú örmény szülktl; megh.
Buenos-Airesben 1904 szept. 6. A bécsújhelyi

keretléegyárral, rótmesteri iskolával.
Czerski (ejtsd cserszki), JoJianti, a német-katoli-

lett,

német

:

akadémiát végezve, húsz éves korában hadnagy
1848. a

magyar kormánynak

ajánlotta fel

cizmus egyik alapítója, szül. Werlubienban 1813 szolgálatait. Elbb u hadügyminisztériumban szolmáj. 12.,megh. 1893 dec. 22. 1842-ben községének gált, aztán Erdélyben vezérkari fnök s miután
eg5' részével kivált a r. k. egyházból s keresztény itt szervez képességével általános feltnést kelapostoli katoUkus egyházat alapított, miért 1845 tett, rábízták az erdélyi hadsereg szervezését.
febr. 17. exkommunikálták. Munkái: Rechtfer- Neki köszönhet, hogy az 1848—49. rettt-netes
tigung meines Abfalls von der röm. Hofkirche tói idején Erdély hadászatilag rendben volt és
(Bromberg 1846) Joh. Czerskis Lében u. Wirken Puchner osztrák tábornok visszavonulásra kény(u. 0. 1845).
szerült. C. Bem mellett több csatában vitézül
Czetter (Tzeiter) Sámuel, magyar rézmetsz, harcolt. A szebeui (1849 márc. 11.) csatát jóforszül. Orosházán a XVIIL sz. második felében. mán az
magatartása döntötte el. Bem ez ütkö1793. még mint « széptehetség ifjúróla írnak zet után C-t, ki már akkor ezredes volt, táboi-róla, aki tanulmányait a bécsi akadémián végezte, noknak nevezte ki s mint ilyen szervezte a 30,000
ahol gróf Balassa Ferenc fogta pártját. Sokáig fnyi tartalék-hadsereget, mely képes volt Bem
Bécsben élt, késbb Kazinczy szerint Oroszor- brassói elnyomulásait fedezni. Vitézségét külöszágba költözött, ahol tanárnak fogadták. Met- nösen kimutatta a piskii csatánál. A világosi kaszeteinek egy része régi mesterek nyomán készült tasztrófa után C. 1849 végén álnév alatt Ham(Rubens, Maulpertsch, Le Brun stb.), más része burgba menekült, hol 1850. kiadta emlékiratát
egykorú arcképek sorozata, amely azért is becses Memoiren über Beras Peldzug in Siebenbtirgen
;

"

;

;

—
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in den Jahren 1848 u. 18i9 cím alatt. Hamburgból Parisba ment, hol az 1851-iki decemberi államcsíny elvette kedvét a politikától, a mszaki pályára lépett s a Mont-Cenis pálya építésénél
lelt alkalmazást. Ez idtájt tett utazásai alkal-

mával megismerkedett Szevillában Jüan Manuel
O. de Rovás tábornok leányával, kit 1859. nül
is vett. Ugyanekkor Cavour segítségével az
els magyar légió szervezéséhez látott. A váratlanul megkötött villafrancai béke után családjával egj-ütt elhagyta Európát és 1861. BuenosAiresbe vitorlázott át, hol 1869. Sarmiento elnök
rábízta a köztársaság déli határainak védelmét
majd a katonai iskola szervezésével bízták meg,

melynek igazgatójává

t

nevezték

ki.

ó

alapí-

totta a buenos-airesi katonai földrajzi intézetet.
1895-ben ment nyugdíjba. C. az Irodalommal is

munkáján kívül Anleitung
zur Erlemung der ungarischen Militársprache
fOr deutsche Offlziere c. mvét is közrebocsátotta.

foglalkozott. Említett

:

Spanyol nyelvbl fordításokat, majd egyes visszaemlékezéseket irogatott a szamosújvári Arménia

magyar-örmény folyóiratnak magyar nyelven.
Emlékiratainak német és spanyoF átdolgozását,
melyet Argentínában mondott

tollba,

kéziratban

a kolozsvári 1848—49. Ereklye -Múzeum rzi.
Gzibaik-család,

Czibakháza,

1.

Cihák.

nagyk.

Jász-Nagykun-Szolnok

vm. tiszai alsó j.-ban, (1910) 5236 magyar lak., postaés távü'óhivatal, telefonáUomás közs. hitelszö;

-

Czigelka

(Turisták Lapja 1890. H. évf. 27—33. lap) Kari
Siegineth, Führer f ür Kaschau und die Ostkarpathen (Kassa 1886) Emke úti kalauz Magj'arország
erdélyi részeiben (Kolozsvár 1891).
Czibulka, 1. Alfonz, zeneszerz, szíil. Szepesváralján 1842 máj. 14., megh. Bécsben 1894 okt.
27. Katonai karnagy volt, számos kedvelt tánczenemüvet írt operettjei Pflngsten in Florenz
Der Glücksritter (1884), magyarul A szerencselovag címen adták.
2. C. Hubert, báró, nyg. cs. és kir. gyal.
tábornok, szül. Boskovitzban (Morvaorsz.) 1842.
Katonai pályáját a tüzérségnél kezdte, 1868. a 2.
vártüzér-zászlóaljban fhadnaggyá nevezték ki s
a vezérkarba osztották be. Mint alezredes és ezredes a prágai 8. hadtest vezérkari fnöke volt.
1892-ben vezérrnagy és a budapesti 62. gyalogdandár parancsnoka lett. 1896-ban a budapesti
ugyan31. gyaloghadosztály élére állították s
azon év máj. 1. altábornaggyá léptették el. 1904ben prágai, 1908. pedig budapesti hadtestparancsnokká nevezték ki. 1909-ben, nyugalomba vonulása alkalmával az els arciére-testrség kapitányhadnagyává neveztetett ki. 1904-ben a titkos
tanácsosi méltóságot, 1907. pedig a bárói rangot
kapta.
Czifer, kisk. Pozsony vm. nagyszombati j.-ban,
(1910) 1819 tót, magyar és német lak., vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
Czigány János, magyar gyorsíró, szül. 1850
aug. 28. Jászberényben, megh. 1909 márc. 13.
Budapesten. Középiskolái befejeztével a jogot
Eperjesen végezte, a gyorsírástanári vizsgát
pedig mint eperjesi joghallgató 1874. tette le.
1880-ban ügyvédi oklevelet szerzett. 1892-ben
Jászberény város helyettes polgármesterévé választották. A magyar gyorsírásnak egyik legbuz;

;

:

;

m^

vetkezet; gabonatermesztéssel és baromtenj észtéssel. C, a szabadságharc egy ütközetének színhelye 1849 febr. 24-én. Magyar részrl Mesterházy
rnagy sikerrel védte a C.-i lildft néhány ezer
honvéddel, de Leiningen Károly gr. rnagy egy,
az ellenségtl megszállott csárdánál fogságba
esett, Talabér hadnagy azonban kiszabadította.
Czibles, hegj'ség, a Keleti-Kárpátok Erdélyi É.-i góbb mvelje volt. Nevét azáltal tette emlékehatárláncolatának tagja, Máramaros, Besztercze- zetessé, hogy végrendeletileg 50,000 koronát a
Naszód és Szolnok-Doboka vármegyében emel- Budapesti Országos Magyar Gyorsiróegylet házkedik. E hegység a Radnai havasok Ny.-i részé- alapjára, 10,000 koronát pedig a Szegedi Gyorsnek tekinthet s közte és a már a Vihorlát-Gu- írók Egyesületének a Markovits-féle alap gyaratin láncolathoz tartozó Lápos hegység közt fog- pítására hagyományozott.
lal helyet; amazoktól(K.-en) az Iza és Szalva közti
Czigányfalva, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban,
azacsuli nyereg (877 m.), a Lápos hegj'ségtl a Jód (1910) 543 oláh és magyar lak. u. p. és u. t. Élesd.
és az Ilosva patakok közti nyereg választja eL A
Czigányi, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban (1900)
C. hegység fgerince a szaesall hágótól DNy.-ra 669 oláh és magyar lak., vasúti állomás, u. p. és
húzódík,a C. csúcsnál azonban ÉNy.-ra kanyarodik u. t. Szilágyfökeresztúr.
8 közvetlenül a Lápos hegj^séggel függ össze.LegCzigányos (elbb Czigányócz), kisk. üng vm.
magasabb pontja az 1842 m. magas G. A hegy- ungvári j.-ban, (1910) 269 rutén lak. u. p. és u. t.
ség dereka meredekül ereszkedik az Iza völgj'ébe Ungvár.
8 é. oldalágai rövidek; d. oldalához hosszabb
Czigányosd (elbb Pakalesá, Pantaresd, Cziágak csatlakoznak, melyek a Lápos folyó meden- gány&sd), kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, (1910)
céjét fogják körül a legnagj'obb oldalág a C. csú- 460 oláh lak., u. p. és u. t. Belényes.
csából kiinduló llosvai hegység (1. 0.), mely DNy.
Czigányvölgy, völgy Bihar vmegye margittai
felé ágazik ki. Maga a C. 3 csúcsból áll, melyek j.-ban, jelentékeny aszfalt-telepekkel. Itt van a
neve C. (18Í2 m.), Árcser (1831 m.) és Vervu Branu magy aszfalt- részvénytársaság fels-demai gyár(1840 m-.) a kárpáti homokkbl kiemelked tra- telepe 1. Felsödema.
chit-szigetet alkot, éles gerincekkel s meredek lejCzigel, kisk. Nyitra vm.-ben, most Gzéaely (l.o.).
tkkel. Csúcsáról gj'önyör kilátás nyílik megCzigelka, kisk. Sáros vm. szekcsöi j.-ban, (1910)
mászása É. fell Dragomérfalváról, az 1023 m.ma- 506 rutén lakossal u. p. és u. t. Galbat. Az itteni
gasságban fekv Károly- menedékház (a Kárpát- ásványos források közöl híres a Laj sforrás
egyesület keleti osztályának tulajdona) érintésével ritka kittinség égvényes konyhasós savanyútörténhetik (7 óra) a leszállás Ny. felé Tkésre vize, mely szilárd alkatrészeinek nagy mennyi(Szolnok-Doboka vm.) történhetik (4 óra). V. ö. ségénél, szerencsés vegyületénél, jód- és nagy
Szerelemhegyiné Móczár Jolán, Alföldiek a C.-en szénsavtartalmánál fogva kellemes és nagyha;

:

;

:

;

.

;

;

;

;

;

Rémi Nofy

Leecfkona. V.

leüt.

16

226

Czigria

tású gyógyvíz kitn sikerrel használják a bélcsatorna és a légutak, a húgyszervek hurutjai,
görvély- és gümkór ellen. B forrással szilárd alkatrészeinek és nevezetesen szénsavas nátronjának nagy mennyisége folytán semmiféle más forrás nem versenyezhet kitnen töltve kerül forgalomba. Tulajdonosa gróf Ei"ddy István. V. ö.
Dr. Chyzer Kornél, Die Ludwigsquelle von C.
(Budapest 1883).
Czigla, kisk. Sáros vm. makoviezai j.-ban, (1910)
178 rutén lak. u. p. és u. t. Alsópagony.
Czigler, 1. Antal, építész, szül. Cserevicsen
(Szerem vm.) 1767 jún. 13., megh. Kígyóson 1862
máj. 29. Szokatlanul szóleskör építészeti tevékenységet fejtett ki. Békés, Arad, Bihar vmegyében temérdek kúria és lakóház. Herkulesfürdn
a P'erenc-udvar az ö müve. Épített huszonöt templomot, köztük a csabai ev. egyházat. V. ö. Vasárnapi Újság (1862).
;

;

;

2. C. Gyz, építész, szül. Aradon 1850., megh.
Budapesten 1905 máre. 29. Tanulmányait nagyobbrészt Bécsben végezte s Olaszországban,
Görögországban, Kis-Ázsiábanvolthosszabb ideig
tanulmányúton. 1887-ben a József-megyetemen
az ókori építészet tanárává lett. Mint építész nagy
arányú tevékenységet fejtett ki. Számottev
munkái a kereskedelmi akadémia az erdészeti
egyesület háza; a tüdvészesek szanatóriuma
Budakeszin az ampelológiai tanintézet két kerületi vásárcsarnok
az országos kaszinó az egyetemi alapok palotái a Pázmáneum Bécsben az
új József-megyetem kémiai pavillonja a fv.
artézi fürd s igen számos magánpalota. A mérnök- és építészegyletnek, az anyagvizsgálók magyar egyesületének elnöke, az iparmvészeti tár;

:

;

;

;

;

;

;

;

sulatnak alelnöke volt.
Czikendál, kisk. Szeben vm. újegyházi j.-ban,
(1910) 587 oláh lak. ; u.p. ésu.t. Újegj'ház.

Czikmántor,

kisk. Kis-Küktillö

városi j.-ban,

(1910)

Nagykend,

t.

u.

1089 német és oláh

lak.

;

u. p.

Czikó, 1., kisk. Tolna vm. völgységi j.-ban,
1782 német és magyar lak., vasúti megálló-

hely, postahivatal, u.

t.

Bonyhád.

Czlnfalva

rl (Pest 1866); Entwurf zu einer zu gründenden
Actlengesellschaft in Pest, welche die Fabrikswásche der ungar. Wollen, mit Umgehung der
von den Produzenten ausgeführten Pelzwásche
zum Zweck hat (Pest 1867) Jelentés az 1868.
Bécsben tartott német gazdák és erdészek gyüle;

kezetérl (Pest 1868).
Czimer Károly, tanár és történetíró, szül. 1858
nov. 8. Szegeden. A szegedi kat. tanítóképz intézetnek, majd a Ludovika Akadémiának volt
tanára, 1888. a szegedi felsbb leányiskola igazgatója lett, s e minségében 1910;. beosztották a
szegedi állami freáUskolához. Önálló müvei:
szegedi veszedelem (Budapest 1891)
Cserni
Iván cár Szegeden (u. 0. 1892) Temesvár megvétele (1893, akad. pályadíjat nyert)
mveldés és mvészet története (1896)
brentai hadjárat (1897)
megyegyülések vándorlása Csongrád megyében (Szeged 1909).
Czinár Mór Pál, szt.-benedek-rendi áldozópap,
szül. Szakolczán 1787 nov. 3., megh. Pannonhalmán 1875 febr. 10. Volt Pozsonyban és Gyrött
tanár, székházelnök és Deák Ferencnek is tanára
volt. Aztán Pannonhalmán a fapát mellett titkár lett.Nagy buzgalommal rendezte a 75,000 drb.ból álló könyvtárt, okmánytárt és régiséggyüjteményt. Átdolgozta a Fuchshofifer-féle Monasterológiát és részletes indexet készített Fejér Gy.
Codex Diplomaticusához. Az Akadémia 1858. levelez tagjává választotta.
Czincza lecsapoló-társnlat alakult 1872. Kisczell székhellyel, oly célból, hogy a Czincza völgyében Vas vmegyében 1374 kat. holdnyi vizes
területet lecsapoljon. 1905 év végóig a munkálatokba 22,312-30 K-t fektetett be.

A

;

;

A

;

;

;

A

A

Czindery László (nagyatádi),
köztisztvisel, szül. Pécsen 1792 júl.

mezgazda
6.,

megh.

s

u. o.

1860 jan. 25. Mint somogyvármegyei alispán és
vm. erzsébet- országgylési követ, utóbb Vas vmegye fispáni

Szásznádas.

(1910)

—

—

C,

2.

kisk.

Szilágy vm.-ben, most Szamosczikó (1. 0.).
Czilchert Bobért, gazdasági szakíró, szül.
Beszterczebányán] 1809 márc. 9., mh. Pozsonyban
1884 febr. 4. Elbb orvos volt, de megismerkedvén Károlyi L. gr. uradalmi igazgatójával, Klauzál Imrével, ennek befolyása meUett felhagyott az
orvosi mködéssel és a mezgazdasági pályára lépett. Klauzál Imrével szövetkezve, megalapították a rohonczi gazdasági intézetet, melyen C. az
állatgyógyászat tanára s egyúttal a borostyául
és németszentmihályi uradalom bérltársa lett.
Utóbb fleg a juhászattal foglalkozott s a Csallóközben Gútoron alapított törzs- juhnyája, mely tulajdona volt, nagyhír lett. A gazd. egyesületi
életben C. élénk részt vett s a pozsony vmegyei
gazdasági egyesületnek 1861-tl fogva alelnöke
volt Az orvosi 8 a gazdasági szaklapokba számos
cikket írt. Önállóan megjelent munkái Állattenyésztési észtnek, szemközt a Magyarországai
jelenleg alapból megváltozott gazdálkodási viszonyokkal (Pest 1859); Jelentés a gyapjú gyári
mosása érdekében Belgiumba törted kiküldetés:

helyettese és 1845-tl fogva Somogy vmegye fispánja, leginkább a poUtikai s a vmegyei életben
szerepelt. A lótenyésztés iránti érdekldést a
vmegye törekv gazdái körében is fokozni óhajtván, C. lótenyészt-társaságalapításán fáradozott
s e végbl Alaprajza a somogyvármegyei lóte-

nyészt társaságnak 1836 eltt címen nyomtatványt bocsátott ki. A társaság megalakult és sokban hozzájánilt a lótenyésztés emeléséhez. A
Gazdasági tudósításokban s a Magyar Gazdában
figyelemre méltó cikkeket irt a fasorok és ültetvények hasznáról, a szUmívelésrl, borkezelésrl s a takarmánypótlékról, továbbá Mikép
gazdálkodhatunk ingyen ? (Pozsony 1844) címen
kis önálló

munkát

is

adott ki. C-vel családja

kihalt.

Czinderybogárd, kisk. Baranya vm. szentlópostahiva(1910) 226 magyar lak.

rinczi j.-ban,

;

Baksa.
Czindrel, hegy Szeben vmegyében, 1. Gsindrel.
Czinfalva (Siegendorf), kisk. Sopron vmegye
kismartoni j.-ban, (1910) 1932 horvát, német és'

tal, u.

t.

magyar

lakossal, távíróval egyesített postaliiva-

tallal, Patzenhof er Konrád tulajdonában

lev nagy

cukorgyárral, melyet a györ-sopron-ebenfurti
vasút Vulka-Pordány állomásával szárnyvonal
kapcsol össze.

:

:

—

Czfnka
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Czinka, 1. (keresztneve ismeretlen), híres cigány
zenész a XVn. sz. második felében; ót és két
fiát tartják a Rákóczi siralma, Rákóczi kesergóje,
Rákóczi búcsúja stb. szerzinek; állítólag U.
Rákóczi Ferencet Rodostóba is elkísérték, ahol
az öreg C. meg is halt.
2. C. Panna, állítólag az öreg C.-nak unokája, a
XVIII. sz. elején Somogy vmegyében született
megh. 1772. Lányi János, gömörvmegyei földbirtokos Rozsnyóra küldte, hol a városi karmester
tanította. Rövid id alatt oly haladást tett, hogy
már 12 éves korában általános bámulat tárgj^a
volt. 14 éves korában férjhez ment egy ügyes
cigány zenészhez, férjével és annak két fivérével
azután zenekart alapított és híre az egész országban elterjedt. A Sajó partján Panna boldog
családi életet élt, és utóbb egész zenekara csupán
a fiaiból állott. Mindössze három müve maradt
fönn, ezeket Káldy GjTila adta ki
régi magyar zene kincsei c. gyjteményében. Többi szerzeményeinek csak a címét ismerjük. C. Panna
legendáját Ökröss Bálint ismertette azonos cím
:

A

színmvének elszavában.

—

Czir&ky

az árpádkori Vezekény nemzetségbl származik.
Els ismert se Póka vagy Pál 1247. említik.
Fókának két fia volt Zaah és Pál (1264—65), ez
;

:

utóbbitól származik a Ccsalád. Kiváló tagja a
családnak a XVI. sz.-ban
C. Mátyás, aki 1567-ben
Miksa kirólytól új ado-

mán\'t nyert a család si

A család nevét a XrV. sz. végén veszi
fel si birtoka után. C.

jószágaira.

Miksa

fia

Mózes (1. alább)

1620. bárói rangot, C.
József báró pedig 1723.
grófi rangot nyert. V. ö.

Xagy L,
nemz. és a

A

Vezekényi
Turul. I. 4, 57.; Wertner
Cziráky-család címere.
M., Magyar nemz. n.
385. Nagy 1., Magy. csal. UI. 199.
1. C. Mózes, 1620. báró, 1627. kir. személynök,
korának egyik leghíresebb törvénytudója, ki az
gr. C.-ak.

;

Czinke Ferenc, egyetemi tanár, szül. Fényes- 1602-iki XXin. t.-c. által az ország határait vizsgáló országos bizottmány tagjává s azután az
2., megh. Budán 1835 júl.' 23.
Középiskolai tanár volt Pécsett, Szombathelyen, 1607-iki Xn. t.-c. által kodifikáló munkával megSopronban és Budán. Révai halála után 1808. a bízott választmány tagjává, 1613. már mint itélbudai egyetemen a magyar nyelv és irodalom, mester ismét a határvizsgáló választmányba,
majd a tiszti írásmód tanára lett. 1830-ban nyu- 1622. pedig a felebbezések vizsgálatára kiküldött
galomba vonult. Hosszas egyetemi mködése a országgj'lési bírák sorába választatott meg. 1625.
magyar nyelvtudomány fejldésére nemcsak érte el hivatalos állása legmagasabb polcát, mint

litkén 1761 szept.

medd

volt, hanem káros is. Nem tudta folytatni királyi személynök, de ezt nem soká tölthette be,
Révai korszakalkotó kezdeményét, a napirenden mert 1627. meghalt. Nejétl, Kéry Ilonától szármalev nyelvészeti és nyelvújítási vitákkal szem- zott fia Ádám, 1647—62. kir. táblai ülnök, ennek
ben is tehetetlen volt, st a haladás szelleme unokája László, kinek unokája volt László, a
ellen szegült. Tudományos munkát nem írt, 30-nál híres jogtudósnak, Antal országbírónak apja.
több' megjelent munkája többnyire alkalmi ver2. G. Antal Mózes gróf, országbíró és jogsekbl és szózatokból áll. Említhetk Papagénó történetlró, szül. Sopronban 1772 szept. 8., megbodzafurulya, egy hevenyében penderített sza- halt Pozsonyban 1852 febr. 22. Középiskolai t«tíra vitézi versekben stb. (vitázó vers a versfor- nulmáuyait Nagyszombatban és Pozsonyban, a
mák ügyében. Pest 1810) Beszéd a magyar nyelv jogot a pesti egyetemen végezte. Ezután várügyében (u. o. 1819) Próbatétel a magyar ékes- megyei, késbb különböz dikaszteriális hivataszólásnak gyakorlásaiból (u. o. 1808).
lokat viselt, 1793-ben aljegyz volt Pest vm.Czinkota, nagyk. Pest-Pilis-Solt- Kiskun vár- ben, 1794. fogalmazó a helytartótanácsnál, 1808.
megye gödölli j.-ban, (1910) 7608 (1900-ban csak udvari kancelláriai tanácsos, 1817. az udvari
3135) magyar és tót lak., a helyi érdek vasút vég- kamara alelnöke, 1823. tárnokmester és fispán
állomása, postahivatallal, távbeszélvel, takarék' Fehér vármegyében, 1827. pedig országbíró és a
pén^árral. Igen régi hely; C, és Mogyoród táján kir. kúria elnöke lett. 1839— 48-ig status- és kontörtént 107é. a Safamon és Géza közti csata, itt ferenciáUs miniszter s egyúttal a titkos tanács
esett el Emyey, Salamon király kedves embere. tagja is volt, de az 1848-iki nagy átalakulás után a
Nevezetessé vált a C.-i kántorról szóló adomáról, magánéletbe vonult. Hosszú hivatalnoki pályáját
ki a nála Mátjás diák képében megfordult Má- bven koszorúzták királyi kitüntetések. 1792-ben
tyás ku-álytól azt kérte, hogy a C.-i itce két- OS. és kir. kamarás, 1823. elnyerte a Szt. Istsán
akkora legyen, mint más itce. Valóban a C.-i itce rend közép-, majd nagj^ keresztjét s 1836. az
egész a legújabb ideig kétszer akkora volt, mint aranygyapjas rendet. Ers magjar érzés, de
:

;

;

más

itce. de az ára is kétszerte nagj'obb. C.-hoz
tartozik Mátyásföld, felkapott nyaralótelep, vasat! állomással.
Czintos, kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári j.ban, (1910) 767 oláh és magyar lak. ; u. p. és u. t

Marosludas.
Czirák, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, {i9io)
878 magyar lak. postahivatal, u. t. Beled.
CjaxÜLj-család (cziráki és dénesfai). E fényes,
ma grófi magyar család, mely nevét a sopronvármegyei Czirák helységrl, egyik birtokáról viseli,
;

konzer\'ativ és föltétlenül lojális

fúr

volt,

ers

magyar törvénykönyv iránt. Már egjetemi h^gató korában
egy magyar irodalmi kört alapított, utóbb az
Akadémia egyik ftámogatója s a pesti egyetem
érzékkel a tudomány, fleg a régi

Fmve

elnöke lett.
az egyetemi tankönj-vnek
szánt Conspectus juris publici regni Hungáriáé
ad annum 1848 (Bécs, 2 köt. 1851), melyben a
magyar alkotmány történeti fejldését tette vizsgálat tárgyává. (Magyar fordítása 1861. jelent
meg Hegeds Lajos Kandidtól). Kisebb munkái
:

UI*

;

;

Czírbusz
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Disquisitio historica de

mnm

impérium

modo consequendi sum-

Hungária

(Buda 1820)
Ordo tiistoriae juris civilis Hungarici (Pest 1794).
3. C. Antal gróf, frend, szül. 1850 júl. 12.,
C. 5. legidsebb fia, 1902 óta v. b. t. t. Fehér- és
sopronvármegyei birtokain gazdálkodik, a politikában nem szerepel.
•4. G. Béla gróf, f udvarnagy a frendiház tagja,
G. 5. fla, szül. Lovasberényben (Fehér vm.) 1852
máj. 23., megh. Bécsben 1911 márc. 21. Tanulmányait elvégezve, 1872. fogalmazó lett az igazságügyi, majd a belügyminisztériumban, 1880.
cs. és kir. kamarás, 1884. Fehér vmegye fispánja, 1885. titkos tanácsos, 1891. SzögyényMarich László kilépése után osztályfnök a
közös külügyminisztériumban. Nyugalomba lépése után 1896. udvari fmarsall, 1900. az aranygyapjas-rend lovagja lett. 1905 októberében mint
a király bizalmi embere tárgyalt a szövetkezett ellenzéki pártok vezéreivel a válságból való
kibontakozás tárgyában. Egy ideig a Teréziánum magyar kormánybiztosa is volt. Sokat
foglalkozott tzrendészeti ügyekkel, Széchenyi
Ödönnel (1. o.) együtt rendezte Konstantinápoly
in

ete.

,

tzoltóságát.
5. G.

János

gróf, tárnokmester,

dec.

29.,

grófn

G. Antal gr.

Budán 1818
megh. Lovasberényben 1884 jan. 12.

és Batthyány Mária

fla, szül.

Középiskolai és jogi tanulmányait a fvárosban végezte, ezután kancelláriai fogalmazó lett.
1843-tól kezdve pedig az aulikus konzervativ
csoport egyik vezére volt a frendek tábláján. A
Bach-rendszer alatt Bécsben, majd Pesten viselt
bírói hivatalt, 1865. a frendiház alelnöke, 1867.
aranygyapjas, majd zászlósúr és a Szt. IstvánTársulat elnöke lett. Ers katolikus meggyzférflú volt.
dés és föltétlen dinasztikus

hség

Czírbusz Géza, egy.tanár,földrajzíró,szül.l853.
Kassán, 1874. a kegyes tanítórendbe lépett. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott
végezte. Több helyütt tanárkodott, míg 1910. a
budapesti egyetemre az egyetemes földleírás rendes tanárává nevezték ki. Temesvárott, mint a
Délmagyarországi természettud. társaság ftitkára, 1879— 82-ig a Természettudományi Füzeteket szerkesztette, u. o. megalapította a Délmagyarországi néprajzi muzeumot. Földrajzi tankönyvein és számos kisebb cikkein kívül önálló
mvei A délmagyarországi bolgárok ethnologiája (Temesvár 1882) Palesztina íelrá^a (Budapest 1883) Balbi A. Egyetemes földleírása, a
müveit közönség számára átdolgozva (Nagybeeskerek 1893—1903) Magyarország a XX. évszáz
elején (Temesvár 1902); Die Südungarischen Bulgaren (Wien 1884) A Kárpátok hegy- és folyónevei (1908) sajtó alatt Berg- und Flussnamen
in Ungarn.
Cziriáky Márton, reformátor s ev. lelkész, szül.
Lcsén a XV. sz. vége körül, ugyanitt középiskoláit elvégezvén, 1522. Wittenbergbe ment és
voltakMagyarországból
Baumheckellel együtt
az elsk, kik a wittenbergi egyetem polgárai
és Luther hallgatói közé beiratkoztak. Hazájába
visszatérvén, lcsei lelkész lett és úgy itt, mint az
:

;

;

;

;

;

:

k

egész Szepességen kiváló sikerrel mködött Bogner Bertalan tiszttársával együtt a reformáció ter-

—

Czobor

Midn az 1548-ik évi országgylés az
eretnekek és szakramentáriusok ellen szigorúan
hangzó törvényt hozott, öt szepességi város (Kassa,

jesztésén.

Lcse, Eperjes, Bártfa, Kisszeben) polgárai egy
hitvallást készítettek és nyújtottak be

Ferdi-

I.

nándnak, magukat az eretnekség vádja ellenében

—

igazolandók, mely
Pentapolitana vagy ötvárosi
konfesszió néven említtetni szokott
hitvallásnak tulajdonképeni szerzje ugyan Bártfa nagyhírtanítója, Stöckel Lénárt volt, de annak kidolgozásában C.-nak is, mint kiváló teológusnak nagy
érdeme van valamint tagja volt C. azon küldött-

—

;

ségnek is, mely ezt a hitvallást Ferdinándnak
Bécsben 1549. átnyújtotta. Ezen hitvallásról 1.
Stöckel.

Czirjék Mihály, testr és író, szül. Szárazberken (Szatmár vm.) 1753., megh. 1798. A sárospataki kollégiumban tanult, 1775. mint ritka
szépség ifjú a bécsi testrséghez került, ahol
Bessenyei és Bárótzi buzdítására az irodalommal
kezdett foglalkozni. Átlépve a székely huszárokhoz, a török és a napóleoni hadjáratokban kitüntette magát. Költi munkásságának egyetlen emléke az Érzékeny Levelek cím gyjteménye
(1785), mely franciából, (üollardeau, Dorat, Blain
de SaintMore után nagy nyelvkészséggel, helyenként szépen fordított heroldokat (költött müleveleket) tartalmaz. Egyetlen eredeti költeménye a
rövid Emlékeztet oszlop (1789), mely Fábry altábornagy emlékét dicsíti. Életének és mködésének rövid jellemzése Ballag i Aladártól, A m.
kir. testrség történetében (1872).
Czirok János, fest, 1. Lcsei feliér asszony.
Cziróka, a Laborcz baloldali mellékvize, ered a
K.-i Beszkédekben, az oro8Z-ruszka,i hágó alatt,
DNy.-nak folyik, Szinnán alul tágabb völgybe
lép 8 Laczfalváuál a Laborezba ömlik. Hossza
mintegy 50 km.
Czirókabéla, kisk. Zemplén vm. szinnai j.-ban,

1053 tót

(1910)

lak.

;

u. p.

és u.

t.

Szinna.

Czirókahosszúmezö, kisk. Zemplén vm. szinnai j.-ában, (1910) 1376 tót lak., postahivatallal
hajlított bútorgyár
flókmhelyei Czirókabélán
ós Homonnán vannak. U. t. Szinna.
Czirókaófalu (elbb Sztarina), kisk. Zemplén
vm. szinnai j.-ban, (1910) 757 rutén lak. posta;

:

;

hivatal, u.

t.

Szinna.

Czóbel Minka, költn, szül. a szabolcsvármegyei Anarcs pusztán 1859. Költeményei 1890
óta jelentek

meg a szépirodalmi lapokban

lefor-

;

Ember

tragédiáját németre s Petfl
több költeményét angolra. Önállóan megjelent
dította az

müvei: Nyirfalombok, költemények (1890, 2.
Újabb költemények
Hafia, elb. (1891)
(1892); Maya, költ. (1893); Fehér dalok (1894);
A virradat dalai (1896) Donna Inama, drámai
költ. Kakukfüvek (1901); Opálok (1903) Pókkiadás)

;

;

;

;

;

Migration de l'ame (Lélekvándorlás), Büttner Helén rajzaival, francia fordíhálók, elb. (1906)

;

tása gr. Polignactól,

Czobolyialu (elbb

Szoblakó), kisk. Trencsén
987 tót lak., vasúti
posta- és táviróhivatal.

vm. trencséni

j.-ban,

:

(1910)

állomás
Czohor(czobor-szent-mihályi gróf) csálád.dmi
a XIV. sz. közepéig vihetk fel. Már ekkor is roppant vagyonnal bírtak s nagy szerepet játszottak
;

;. :

;

—

Czobor
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Magyarország történetében. Kiválóbb tagjai C.
Mihály, 1458. a budai vár kapitánya. Mikor Mátj'ást a magyarok Prágából királynak haza hozták, C. addTg meg nem nyitotta a budai vár kapuit
eltte, mig Mátyás a frendeknek, ezek viszont
Mátyásnak hséget nem eskíidtek. Mikor Mátyás
Bécsben járt és Frigyes el akarta t veszíteni, C.
menté meg életét.
C. Imre, az elbbinek üa a
Csallóközben várat kezdett építeni, mit azonban a
frendek nem jó szemmel néztek s Mátyás özve:

—

;

gyével továbbépítését betiltatták. 1497-ben Ulászló
követe Bajazidhoz, ki sokáig tartotta magánál,
nehogy hadi késztíleteinek hírét megvihesse hazájába. C. hazajvén, értesítette Ulászlót, de a török értesülvén, hogy Ulászló a németekkel s lengyelekkel kötött szövetséget Abbahagy ta tervezett
bizta meg fászló Bánffy
hadjáratát. 1503-ban
Miklóssal és Both Andrással.hogy Krakóba menve
a lengyel királlyal békét kössenek. Több ideig
kormányozta Sziléziában az oppelni hercegséget.
— C. Márton, Ulászló alatt fkamarás és bodrogi
fispán. Egyike ama három fúrnak, kik 1483.
esküt tettek arra, hogy ha Ulászló íi-örökös nélkül

t

—

Czógrier

telték pappá.

Ezután a Nemzeti Múzeum régi-

ségtárának segédére, 1877. pedig a keresztény
marcheológiából és szimbolikából a budapesti
egyetemen magántanár lett. 1886-ban Ipolyi Arnold nagj-váradi püspökké neveztet%-én ki, magával vitte C-t új egj'házmegj'éjébe s a püspöki
papnevelintézet igazgatójává és az egyházi archeológia tanárává nevezte ki. A Magy. Tud.
Akadémia 1881. levelez, 1899. rendes tagjává
választotta, majd Nagy- Váradról visszatérve, a
memlékek országos bizottságának eladójává
nevezték ki. 1897-ben a Budapesti Tud. Egyetemen a keresztény archeológia nyilv. rendkív. tanára lett. A lapokban és folyóiratokban számos
szakértekezése jelent meg. 1880— 87-ig az Egy-

házmvészeti Lapot

szerkesztette.

Fbb

müvei

A középkori egyházi mvészet kézikönyve {Bndeipest 1875)

;

Magyarország középkori várai (u.

o.

1877); Az egyházi mvészetek hazánkban (u. o.
keresztény marchaeologia encydopae1879);
diája (u. 0. 1880—83) ;
pécsi székesegyház restaurációja (u. 0. 1882); Trésor de l'église metro-

A

A

politaüie d'Esztergom Az esztergomi föegyház
találna elhalni, ^íiksa császárt v. ennek örököseit kincstára. Közép- és újabbkori mkincsek fényválasztják meg királynak. Jelen volt az 1505-iki képei
magyar szent korona és a koronázási
hires rákosi országgjnlésen és több küldetésben jelvények (1893); Giovanni Battista de Bossi
járt részint a pápánál, részint a portán. Leánya emlékezete 1896)
Magyarország történeti emFeUcitás férjhez ment FUsberger Farkashoz, s lékei az ezredéves orsz. kiállításon (1898—99).
ekkor vette fel a család a C.-FUsberger nevet.
Czoborfalva, kisk. Nyitra vmegj'e szakolczai
C. Gáspár. Midn 1528. Katzianer János Ferdi- j.-ban, (1910) 460 tót lak. u. p. és u. t. Holics.
nánd részére Trencsént megszállotta s jó darabig
Czobor-Szent-Mihály, a Czobor-család elnehiába ostromolta, C. ismers lévén a vár berende- véül szolgáló bodrogvármegyei helység a XV.
zésével, azt tanácsolta neki, hogy tüzes golyók- sz.-ban a mai Zombor város helyén feküdt.
kal lövöldöztesse. Dy módon csakugyan rövid id
Czód, 1. (Zoodt, Sodenbach, Sadu), nagj'k. Szealatt bevették a várat. 1537-ben Sámbokrét elfogla- ben vm. nagydisznódi j.-ban, (1910) 2142 oláh lak.,
lása miatt felmentették a hadi szolgálat alól.
a Vöröstoronyi-szoros közelében ; u. p. és u. t.
C. Imre. ifj., Miksa és Rudolf alatt nádor-hely- Nagydisznód.
2. C, folyó Szeben vm.-ben, ered
tartó, 1567. táblai biró.
törvényekben való jártas- a Csindrel (1. 0.) déli tövében s ÉK.-nek tarts'a,
ságáról híres volt s
bizták meg a Dersffy alatt Nagytahnácsnál a Szeben folyóba ömlik, hossza
;

;

A

;

—

;

;

—

—

A

t

lév 10 vármegyében a

kétséges birtokok meg-

mintegy 36 km.

vizsgálásával. Mérey helyébe Miksa helytartóvá
Czoerxdg, Kari, báró, 1. Czömig.
tette 1567. s 10 évig töltötte be lelkiismeretcsen
CzófalTa, kisközség Háromszék vm. orbai jáe nagy fontosságú hivatalt, mikor aztán Istvánfl rásában, (1910) 359 magyar lak. ; u. p. és u. t
Miklós lépett helyébe. Bodrog\'ármegyei birto- Nagyborosnyó. Itt 1840 novemberében a Barákaitól a török 1579. megfosztotta s bár igyeke- tosra vezet üt javításakor egy edényben a közett azokat visszaszerezni, nem sikerült neki.
vetkezkbl álló arany kincsre akadtak négy
C. Adum. jeles katona. Zrínyi Miklós tanitsánya
arany csákány, több felvarrásra szánt, részben duharcolt mint tábornok a törökök és franciák el- doros arany pityke, egy lánc szívalakú tagjai, lólen.
G. Márk, tábornok, 1715— 23-ig fajtón- zabla aranyból, egy átfúrt aranygjöngy, egy tégálló. Az 1704-iki gerencsi ütközetben, melyet lázóvas alakú 1 font 22 lat súlyú aranylemez. A
Heister Rákóczi ellen vívott, megmenté Heister lánc némi töredéke a budapesti, egj' csákány s
életét.— C.Joese/', rendkívüli tékozlásáról számos több aranypitj'ke a bécsi múzeumban látható. V.
anekdota maradt fenn. Egyszer Marchese Tarmá- ö. Téglás, Az erdélyi medence störténetéhez. Erval 1000 aranyba fogadott, hogy ki fog az udvar- délyi muzeumegj'let kiadványai (1887) ; Kurz Annál drágább s mégis egyszerbb öltözékben meg- tal egykorú jelentése (Pester Tagblatt 1841. évf

—

:

—

jelenni. C. nyerte meg a fogadást, mert mentéje
béllése egy eredeti régi olajfestmény volt, melyet

5—6. 8Z.) Ameth, Archáologische Analecten ;
KáUay Ferenc jelentése (M. Tud. Akadémia 1841
egyik uradalma árán szerzett csak azért, hogy júl. 12-én) ü. a. Uj magyar múzeum 1853. évf.
a fogadást nyerje meg. Bécsben, Velencében és Bómer FI., Arch. Közi. 1865. évf.
Orbán B.,
Parisban tartott házat nagy cselédséggel. Élete Székelyföld (II. k. 156.) Goos, Chronik d. arch.
utolsó éveit a Mária Teréziától kapott csekély Funde (18.)
nyugdíjból tengette. Vele kihalt a C.-család. V. ö.
Czófalvi lelet, I. Czófalva.
Dudás Gyula cikkét, Turul XII. 28.
Czógler Alajos, tanár, szül. Mohácson.Baranya
Czobor Béla, régész, egyet, tanár, szül. Székes- vmegyében 18o3 dec. 23., megh. 1893 nov. 22.
fehér\áron 1852 máj. 9.,megh. 1904 jan. 23. Buda- Budapesten. Tanulmányait a József megyetepesten. Az egyházi pályára lépett és 1875. szen- men s a középiskolai tanárképz intézetben vé;

;

;

;

—

Czohesd

gezte. C. a természettudományi irodalom tevékeny munkása volt. Számos tudományos, ismeretterjeszt s tanügyi értekezése jelent meg bel- és
külföldi szakfolyóiratokban. Önálló
:
fi-

mvei A

—
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Czuczor

zsidók;

serfözvel,

pálinkaógetéssel,

brcser-

mezgazdasági gépgyárral, mümalommal.
Mellette van Ó.-C. (Stary-C), 2214 lak., szép
zéssel,

zsinagógával.

zika története életrajzokban (Budapest 1882, 2
CzÖTraQ,Karl, báró, az osztrák statisztika megköt.)
mágnesség s elektromosság (Guillemin A. alapítója, szül. Czemhausenben (Csehország) 1804
után franciából, u. o. 1885) Dimensionen und máj. 5., megh. Görzben 1889 okt. 5. A prágai
absolute Maasse der physikalisehen Grössen (Leip- egyetem elvégzése után gyorsan haladt a hivazig 1889);
csillagászat történelmi jellemvo- talnoki pályán. 1841-ben az osztrák statisztikai
nása (Houzeau után, Budapest 1890); Fizikai hivatal igazgatója lett Bécsben, mely állásában
a statisztika majd minden ágát újjászervezte.
egységek (u. o. 1891).
Czohesd, kisk. Arad vm., most Csohosd (1. o.). Nagymérv irodahni tevékenységének legbecseCzold, kisk. Kolozs vm, almási j.-ban, (1900) sebb gyümölcse Ausztria etnográfiája (Ethnographie der Österreichischen Monarchíe, 3 nagy
4:82 oláh lak. u. p. és u. t. Nagyalmás.
CzoUner Lajos (Zollner is), magyar metsz, kötet és Ausztria nagy etnográfiai térképe, 1855—
Budán élt a XIX. sz. els harmadában s egyik 57), melyben a fsúlyt éppen hazánk etnográfiai
rajzoló és metsz mvésze volt a budai egyetemi viszonyaira fektette. E nagyszabású
és künyomdának. A többi közt
véste a Ludovika lönösen az annak alapján készült etnográfiai térAkadémia alapkletételénél használt táblára a képrl nálunk többször az a nézet hallatszott,
feliratot. Egyik metszete Fuss zeneszerz sírem- mintha az magyarellenes irányban készült volna,
ez a vád azonban indokoltnak nem mondható.
léke a Tud. Gyjteményben.
Czombor (Csombor) Márton (szepsi), régi Egyéb munkái közül fölemlítendk Oesterreichs
földrajzi író, szül. Szepsiben 1594, megh. 1633 Neugestaltung (1848—58); Das österr. Budget
körül. Iskoláit Kézsmárkon végezve, külföldre (1862) Einrichtung des Budgets 1861 DasLand
ment, s legtöbbnyire « sárga csizmában, verfé- Görz und Gradiska (1873-74) Die altén Völker
nyes gránát szín posztóból csinált palástbanw be- Ober-Italiens (1885).
járta Európa nagy részét. Danzigban, Londonban
Czrepaja, nagyk. Torontál vm., most Gserépés Salzburgban eladásokat hallgatott. Útja 1616— alja (1. 0.).
1620-ig terjedt. Visszatérte után kassai, majd
Czuczor Gergely, költ és nyelvész, szül. Anvarannói tanító lett. Úti mvének címe Euro- dódon, Nyitra vm., 1800 decz. 17., megh. Pesten
picaVarietas avagy Szepsi Czombor Mártonnak 1866 szept. 9. Egyszer földmíves szülei szívesen
Bri- áldoztak nevelésére. Els gyermekéveit ÉrsekLengyel, Mazur, Praz, Dánia, Frisia
tanniai Tengeren való bujdosásában látott lial- újvárt és a komáromvármegyei színmagyar ajkú
lott külömb külömbféle dolgoknak rövid le- Szímn töltötte s mái* akkor eltanulta a nép esze(Kassa 1620). Irt még egy Udvari járását, érzelmeit, meséit, dalait és beszédmódírása
Schola c. mvet is, mely Bártfán 1623. halála ját a gimnázium osztályait Érsekújváron, Nyitután jelent meg.
rán, Esztergomban és Pozsonyban végezte kitn
Czoptelke, kisk. Szolnok-Doboka vm. szamos- sikerrel. Atyja, aki katonás ós rendszeret emújvári j.-ban, (1910) 499 oláh lak. u. p. és u. t. ber volt, a szép és termetes fiút katonának szánta;
Szamosújvár.
de neki se a katonaságra, se a gazdálkodásra nem
Czorda Bódog, a m. kir, kúria másodelnöke, volt kedve, hanem költ és tudós akart lenni s
szül. Szabadkán 1828 dec. 18., megh. Budapesten 1817. a bencések rendjébe lépett Pannonhalmán.
1904 júl. 5. 1848-bau ügyvéd lett. Végig küzdötte A rend gyri líceumában elvégezvén a bölcselea szabadságharcot, melynek befejezése után be- tet, a pesti központi papnevelbe küldték 1820.
sorozták és egy évet szolgált Olaszországban. A lelkes fiatal papnövendékek körében a fejleAzután Szabadkán magánügyvédként mködött. dez magyar irodalom mozgalmai rendkívüli ha1860-ban mint politikailag gyanús magaviselet tással voltak lelkére; Himfy szerelmei, Kisfaegyént Josef stadtban elzárták, de 7 hét múlva az ludy Károly Aurorája, Aranyosrákosi Székely
októberi diploma kibocsátása után szabadon bo- kis eposza alkotásra gerjesztették tehetségét.
csátották. 1861-ben Szabadka város fügyészévé Lázban ég idegrendszeiTel, betegszobában írta
és országgylési képviseljévé választotta. A pro- hexameteres hskölteményét, az Augsburgi ütvizórium behozatala után hivataláról lemondott s közetet (a magyarok 910íki gyzelmérl), melyfolytatta az ügyvédkedést. Az 1865— 68-iki or- nek készültérl Kisfaludy Károly értesülvén, a
szággyíílésnek tagja volt, közben 1867. városi jeles író látogatásával tisztelte meg és keblére
fbírónak választották. 1869-ben a budapesti kir. ölelte a fiatal kezdt. Ez a költemény az 1824-iki
ítéltábla bírójává, majd 1876. kúriai biróvá ne- Aurorában jelent meg és megelzte Vörösmarty
veztetett ki. 1889. igazságügyi államtitkár, 1892. Zalánját a honfoglaló magyarságról írt epikai
a budapesti kir. ítéltábla elnöke, 1893. a m. kir. mvek sorában. C. 1824. pappá szenteltetvén,
kúria másodelnöke lett. 1896-ban v. b. t. taná- Gyrben tanár kodott az alsóbb, majd a szónokcsossá nevezték ki s ugyanazon évben a kolozs- lati osztályban, 1828-tól pedig a gyri föapátsági
vári egyetem tiszteletbeli doktori címmel tüntette líceumban a magyar nyelvészet és irodalom taki. 1901-ben nyugalomba lépett. Ugyanazon év- náravolt. 1830 óta a rend komáromi gimnáziumában mködött, s itt az 1831-iki kolera alkalmáben a frendiház tagjává nevezték ki.
Czortków (ejtsd: csortkóv), város Galicíában, a val önfeláldozó bátorsággal teljesített papi szolSzeret jobbpartján, kerületi kapitányság szók- gálatot. Újabb és újabb költeményei, ezek közt
helye, (1910) 5267 lak., túlnyomó részben lengyel- az Aradi gylés (1828, Marczibányi-jutalmat
;

A

;

A

_

;
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;

;

;
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—

;

;

;
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nyert), Botond (az Aui'orában, 1830) hskölte- kesztésén, melyet els kidolgozásban be is fejezmények, számos lírai költemény és ballada, to- hetett, de a munka végleges megírása és közrevábbá népdalai, melyekkel Kisfaludy Károly bocsátása C. halála utáni idre maradt, s 1874
kezdeménye után a népiesen nemzeti irány felé ért véget, amikor az Akadémia C. és Fogarasi
Petfi eltt a legnagyobb lépést tette, ország- tiszteletére emlékérmet veretett. C. élte utolsó
szerte ismertté tették nevét, mint az Aurora kö- szakában visszavonultan élt, csak az Akadémia
rének egyik legjelesebb tagjáét, s az Akadémia üléseit látogatta és a Nemzeti Színháznak volt
mindjárt els nagygylésén 1831. levelez tag- egyik drámabirálója. Emlékbeszédet az Akadéjává, 1835. pedig a titoknokká emelkedett Toldy miában Toldy Ferenc tartott fölötte. Andódon
helyére segédjegyzjévé és levéltámokává vá- szülházát 1875. emléktáblával jelölték meg,
lasztotta. Ekkor a rendf engedélyével Pesti-e Brázay Kálmán pedig budapesti muzeumkörúti
tette át lakását, ahol az irodalomnak élt s 1836. házát, melyben C. meghalt, a költ fóldomborképével díszítette fel Érsekújvárt is állíaz Akadémiának rendes tagja lett. Egyik megalapítója volt a Kisf aludy-társaságnak is. 1835-ben tottak C.-nak mellszobrot.
C. mint költ az 1820-as és 30-as évek patemegjelent Poétái munkái nagyban öregbítették
hírnevét. A nemzeti reformmozgalmak és az tikus, nemzeti szellem, hexameteres formájú
irodalmi élet központjában boldognak érezte ma- epikus költészetének Vörösmarty után a legkigát, de csakhamar évekig tart üldözések indul- magaslóbb alakja volt e nem költeményei közt
tak meg ellene. Irigyei támadtak, akik a bécsi legjelesebb a Botond, mely a cselekvény fkémhivatalnál azzal áskálódtak ellene, hogy motívumául a szerelem romantikus indítékát teszi
frivol és erkölcstelen hangú költeményeket ír és s ezzel kellemes változást hozott bele az eposzok

mv

;

;

F

epikai müve lett
örökös fegyvercsörgésébe.
volna a Hunyadi Jánosról tervezett eposz, melyhez nagy tanulmányokat végzett, s meg is írta
egy részét, de kedve késbb elhagyta, mert érezte,
tatlan bánásért az Akadémia igyekezett elégté- hogy a hexameteres eposz ideje elmúlt, azért
telt szolgáltatni azzal, hogy rendes tagjául vá- sohasem fejezte be (töredékei az 1834. Aurorálasztotta. A fondorlatok nem szntek meg, s a ban jelentek meg). Irt azonban a Hunyadi-házról
fapát kénytelen volt C-t Gyrbl, ahova 1838. több jeles balladát. A komoly hexameteres eposz
iiceumi tanárul kiküldte, s ahol a fapát aján- ezzel el is némult költészetüjikben és C. is kisebb
latára a kir. akadémiában is tanított, ismét visz- költeményeivel aratott sikereket, románcaival,
szahívni. 1840-ben a tudós világ és a közönség idilljeivel (Falusi kis leány Pesten stb.) és lirai
ismét lelkes tiszteletnyilvánításokkal ttintetett darabjaival. Különösen fontosak költészetünk
mellette, mikor az Akadémia nagygylésén em- fejldésében népies költeményei, melyek a népdal
lékbeszédét olvasta fel Guzmics Izidor felett. hangját és motivimiait még sokkal szélesebb aráVégre az új fapát 1845. az Akadémia kérésére nyokban vitték be az irodalomba, mint Kisfaludy
megengedte, hogy C, mint a nagy szótár meg- K. tette. C. ezzel Petfi és Arany költészetéhez
választott szerkesztje, ismét Pestre tehesse át njnijtott átmenetet. Ilyen költeményei általán
lakását. Itt munkásságának szabadabb tér nyílt, helyzetdalok. Egyéni érzéseit az Aurora és az
de meghurcoltatásai már nyomot hagytak munka- Athenaenm többi költinek modorában énekelte
kedvén. Mindamellett számos költeményt írt és meg ezek közt is számos jeles darab van. Készíbuzgón dolgozott a nagyszótáron. Pesten találták tett mfordításokat is (Horatius Ars poeticáját,
az 184r8-iki események s ezek hatása alatt Irta Comelius Nepost, Tacitus Germániáját fordította)
Miadö c. szenvedélyes és harcias költeményét, azonkívül van néhány történeti dolgozata ós a
mely dee. 21-ón jelent meg a Bajzától szerkesz- nép számára írt ismeretterjeszt mui2íája és áttett Kossuth Hírlapjában és szokatlan hatást dolgozása. Híresek voltak a maguk idején C.
tett a közönségre. De a költemény hatása föl- Paprikás versei, melyek fleg naptárakban kökeltette az ellenség bosszuszomját is és a fvá- zölve a népélet körében tapasztalt fonákságokat
ros elfoglalása után jan. 19-én C.-t elfogták s a tették szóvá zamatos népies nyelven és oktató
hadi törvényszék jan. 29-én vasban töltend hat célzattal. C. nyelvészeti munkássága a Nagy
esztendei szigorú várfogságra ítélte. Gr. Teleki Szótárban összehaLmozott nagy anyagért becses,
József volt erdélyi kormányzónak és akadémiai az ott alkalmazott etimologizálás azonban csak
elnöknek sikerült számára Windischgraetz her- ártott s nem vitte elébb nyelvtudománjninkat. C.
cegtl némi könnyítést kieszközölni. Buda vissza- legfbb érdeme a költi. Verses miunkáinak krifoglalása után -C. is kiszabadult börtönébl rövid tikailag rendezett gyjteménye: C. G. összes
idre, de a császáriak újabb elnyomulása után költi müvei. Életrajzzal és jegyzetekkel ellátta
megint jelentkezett. Kempen altábornagy a fe- Zoltvány Irén (3 köt., Budapest 1899).
rencrendi kolostorba internálta, 1850 elején peCzudar-csaZaá, 1. Zudar.
dig Háynau az Újépületbe záratta, majd Budára,
Czún, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (i»io)
s onnan Kufsteinba küldte az utóbbi helyen kü- 467 magyar lak.
u. p. Kémes, u. t. Vajszló.
lön zárkát kapott s engedélyt nyert tudományos
Czup, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban, (i9io>
munkásságának folytatására. 1851-ben aztán f- 216 magyar lakossal u. p. és u. t. Baksa (Zala
leg az akadémiai elnök közbenjárására kegyel- vm.).
met nyert és Pestre tért vissza, ahol megtört
CzTÍttinger Dávidja magyar irodalom történetegészséggel, de nagy szorgalommal dolgozott írás megindítója, szül. Selmeczbányán a XVn. sz.
Fogarasi János társaságában a Nagy Szótár szer- 70-es éveiben, megh. u. o. 1743 márc. 18. Iskolái

nem ill világias életmódot folytat,
üdvari parancsra és ismételt kancellári sürgetésre rendfnöke 1837. hazahívta s írói munkásságát elzetes rendi cenzúra alá vetette. A mél-

szerzeteshez

;

;

;

;
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elvégzése után (1696) németországi egyetemeken
tanult s Altdorfban fölismerve a magyarság
nagy mulasztását, hogy neves íróiról még nem

emlékezett meg, s fölbosszankodva a németek
vádján, hogy a magyaroknak nem is voltak je-

méltatása pedig a róluk elhangzott vélemények
kritika nélküli közlésére szorítkozik. Ö maga
véleményt. Hazafias célzata magyarázza, hogy csupán a dicsér véleményeket aclja.
Tudományos értéke ma már nincs, de jelentsége ketts egyfell sok magyar írót buzdított
a példája, hogy az nyomán bettlrendbe szedjék
íróinkat, másfell a külföldi írói névtárak (így

nem mond

lents íróik, elhatározta, hogy összegyjti a magyar írókra vonatkozó életrajzi és bibliográfiai
adatokat. Sokat kellett küzdenie a segédeszközök
meg könyvek hiánya és a szegénysége miatt, pl. a Compendiöses, majd az Allgemeines Geúgy hogy munkáját is csak az adósok börtöné- lehrten-Leodcon, 1715 és 17) a Specimenbl meben fejezhette be. Innen 1713. sikerült megszök- rítették a magyar írókra vonatkozó adataikat.
:

ö. Ifj. Szinnyei József, A magyar irodalomtörténetírás ismertetése (1878) ; Perényi József,

nie, hazatért, de protestáns volta miatt nem kapott állást. Csöndes visszavonultságban dolgozgatva fejezte be életét.
a latin nyelv Specimen Hungáriáé Literatae, Frankfurtban és
Lipcsében 1711. jelent meg (a címlap másolata a

V.

Képes Irodalomtörténet

Czyhiarz, Kari, lovag, osztrák jogtudós, sztü.
Lobositzban 1833 aug. 17. 1863-ban prágai rend-

Mve

:

elején).

296 hazai (ma-

gyar-, horviít- és dalmátországi) írót említ betrendben, vázlatos életrajzukat, müveik címét s

rövid méltatásukat adva. Mint az els magyar
irodalomtörténeti
hézagos és tökéletlen. Sok
olyan íróról szól, aki sem magyar, sem író nem
volt, viszont sok kiváló magyar íróról nem vesz
tudomást (pl. Zrínyi és Gyöngyösi). Az életrajzok nincsenek arányban az író jelentségével, a
bibliográfia hiányos, az írók munkásságának

m

Irodalomtörténetírásunk els munkásai (Nagykanizsai gimn. ért., 1900—901) Ver L., C. (Phil
;

Közi. 1907).

kívüli, 1869.

tanár

lett.

u. 0.

rendes, 1892. bécsi egyetemi
volt a cseh tartomány-

Több ízben

gylés

tagja, 1895. az osztrák urakháza tagjává
nevezték ki. Nevezetesebb müvei Das römisehe
Dotalrecht (Giessen 1870); DieBigentumserwerbsarten des Pandektentitels de acquirendo rerum
dominio (1. köt., Erlangen 1887); Lehrbueh der
Institutionen (Prag 1889, 6. kiad. 1902).
:

D.
D, d, a latin ábécének negyedik, a magyarö. Delta.
Fölsorolásokban a negyedik tagot jelöli (a, b, c, d). A római
számok közt a D
Rö5000.
500, d

nak hatodik betje. V.

=

vidítések

—
=

—

:

D, d római föliratokban a. m. Decimus,Deo,die, divus, stb.
D római jogi munkákban a. m. Digesta.
D újabb német birodalmi pénzeken Münchent, osztrák pénteken Grácot jelöli.
D a nemzetközi telegráfozásban a. m. sürgs (dringend).
Recipéken a D vagy d a. m. detur adassék a szemészetben a. m. dioptria.
Kereskedelmi könyvekben T) a. m. Debet.
Angliában d a. m. penny (többesben pence) s a néme;

:

is a. m. Pfennig 'ch), s ez tulajdonkép a
rins s a franc, denier (dénár) régi rövidítése.

teknél

Korrektura-íveken

J^

a.

m. deleatur

:

lat.

törlend.

dena-

Mint rövidítést a D-t különbözképen használják 1. D. V. m. d. a. m. main droite, manus
dextra, manu destra, jobb kéz 2. D. a. m. az
olasz da, dal v. dalia : -tói, -ti, pl. d. c. a. m.
da capo, kezdettl d. s. a. m. dal segno, a jeltl kezdve.
D. mint felirat énekszólamokon
a. m. Discantus, Dessus, ami egyértelm a kö:

;

—

vetkez

jelzésekkel
Superius).

D. A.

;

:

C. (Cantus) és S. (Sopranus,

m. Divus Augustus.
m. dicti anni (lat.), a mondott évnek
D/A., a következ kifejezés rövidítése documentS against acceptance (ejtsd dokjumentsz egenszt
ekszeptensz) a. m. az íratok átadhatók akkor, ha
az intézvényezett a váltót elfogadta. Vagyis a
d. a.

a.

a.

. .

:

:

zöngés foghang (1. Mással- hajóselismervényre ráírt D/A jel annyit jelent,
hangzók), mely nyelvünkben szabályszeren vál- hogy a hajóselismervény, valamint a többi, az
takozik társával, a kemény vagyis zöngétlen í-v el, áruk átvételére jogosító irat, csak akkor adható
'pl.vadkörte helyett azt mondjuk vatkörte,\iszont át a tengerentúli vevnek, ha az elbb a reá kibocsátott intézvényt elfogadja.
hátba helyett hadba stb. (1. Hasonulás).
Da, dal V. dalia, 1. D.
D, a mai zenei alapskálának, a C-durnak máDaae, közelebbrl nem ismert ókori nomád
nép a mai Káspi-tenger Ny.-i partjain. A perzsa,
sodik foka. A kétvonásos 3a XIII. késbb makedón seregnek portyázói. Jó nyilasok
és lovasok hírében állottak. Hihetleg skytha
8z. Óta a «Claves 8ignatae» (a kulcsok) közé tar- faj volt.
Daae, Ludvig, norvég történetíró, szül. Aretozott, de a gyakorlatban nem igen szerepelt.
Inkább XVI. sz.-beli tabulaturákban találjuk ezt markban 1834 dec. 7., megh. 1910 márc. 17. Krisza kulcsot (d betvel kiirva) a 4. vonalon. Francia- tiániában. Egyet, magántanár, aztán fkönyvtárországban, Olaszországban a D-t Re-nek nevezik. nok, 1876. pedig a történelem tanára lett a krisztiá-

D

hang

:

lágy

v.

:
;

—
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—

Dac

niai eo"y etemen Mint ilyen jelentékeny részt vett a
non^ég történelmi társulat megalakításában. Fbb
mvei Throndhjems Stifts geistlige Historie fra
Reformationen til 1814; Norges Helgener (1879)
Norske Bygdesagn (2 köt., 1870—72) Det gamle
Christiania (1871): Breve fra Danske og Norske

Zsigmond Idi'ály vérbe fojtott D. megrettenve,
minden összeköttetést megszakított a lázad
urakkal. Rövid id múlva bekövetkezett halála
után Boszniát, melynek Zsigmondra kellett volna
szállnia, még három évig, 1398 febr. végéig, kiskorú fia nevében özvegye, Dona kormányozta.

Historiske Skildringer (2 köt., 1873—78)
norske Historie (1879):
I.'s

ö. KLaié, Geschiehte Bosniens, 254
267.
Dabisztán, perzsa szó, jelentése iskola. A XVII.
sz.-ban élt Mohszin Kasmiri, írói néven Fáni
(mulandó) perzsa írónak Dabisztán el Mezahib
(felekezetek iskolája) cím, 12 különböz keleti
vallást ismertet mvét szokták alatta érteni. Az
érdekes munkát angohra fordították Shea és Troy er
(Paris 1&43, 3 köt).
Dabjon, kisk. Szilágy vm. zsibói j.-ban, (1910)
986 oláh lak. u. p. Zsibó, u. t Szamosudvarhely.
Gör. kat. fatemplom 1701-bl.
Dabjonújíalu, kisk. Szilágy vm. zsibói j.-ban,
u, p. SzUágyszentkirály, u. t.
(1910) 354 oláh lak.,
Szamosudvarhely vidékén kszén és petróleum
fordul el.
Dabo, fürdhely, 1. Dagsburg.
Dabojakigyó (Vipera russetü Schaw.), 1. Vi-

.

:

;

(1876)

;

kong Christiem

Normánds Üdvandringer til Holland og Egland
(1880); EnKrönike om Erkebiskoppeme i Nidaros
(Throndjem 1897). Ezenkívül számos dolgozatot
tett közzé a non^ég történelmi társulat közlönyében.
Daai,

1.

Babar-szigetek.

Daalder (rijksdacdder), régi hollandi

ezüst-

= 3-07 K.

m. IV2 hoU. forint, 30 stüver
Ketts, 3 forintos darabokban is verték.

érem,

a.

Dab, nagj'k. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. dunavecsei j.-ban, (1910) 838 magyar lak., hitelszövetkezet u. p. és u. t. Dömsöd.
Daba, falu Tibetben, a Himalája É.-i lejtjén,
:

4536 m.

magasságban.

Lakóházai,

valamint

nagyszer buddhista kolostora a löszbe vannak
bevájva. Nyár idején lakosai élénk kereskedést

—

V.

;

;

;

pera-félék.

znek

Dabolcz, kisk. ügoesa vm. tiszántúli j.-ban,
498 magyar lak. u. p. és u. t. Halmi.
Dabrat. Levita város Isakhar és Zebulon töras
határán, a Tábor útján. Mostani neve Dehiirija,
Dabric, 1. Drabik.
Dabrina, adók. Zágráb ^Tn. glinai j.-ban, (1900)
Dabas, községek Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.- 608 hor\-át-szerb lak. u. p. Maja, u. t. Glina.
Dabroncz, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1910
ben, 1. Alsódabas és Félsödabas.
Dabasnica, adók. Lika-Korbava vmegye alsó- 1009 magyar lak. u. p. és u. t. Zalagógánfa.
lapaczi j.-ban, (1900) 447 horvát-szerb lak.
Dabrony, kisk. Veszprém vm. devecseri j.-ban,
u. p.
és u. t. Srb.
(1910) 779 magyar lak., tejszövetkezet, u. p. NagyDabb, az egyiptomi tüskésfarkú gyík (Uro- alásony, u. t. Vinár.
Dabrosa, nubiai helység 2675 lak. L. Vádi
mastix spinipes Merr.) arab neve. L. Tüskésfarkú
gyíkok.
Halfa.
Dabbe (Débháh), kisebb helység a kairó-lukDabrowa, járási székhely GaUciában, (1910)
szori vasútvonal mentén, Lukszortól 10 kilométer- 3039 lak., híres lóvásárokkal, a
8z.-ból

sóval, boraxszal, mosusszal és teával.
Dabar, 1. (azeltt : Dobrocs), kisk. Nógrád vm.
losonezi j.-ban, (1910) 1540 tót lak. ; u. p. Vámosfalva, u. t. Lónyabánya.
2. D., adó- és polit.
közs. Lika-Korbava vm. otocsáni j.-ban, (1900) 2470
horvát-szerb lak. u. p. Skare, u. t Otocac.

(1910)

;

—

;

;

;

;

XML

való nagy kastéllyal.
JiiMbfth^Débbe), tekintélyesebb helység NubiáDabrowski, lengyel tábornok, 1. DoítibrowskL
ban a Nilus egyik kanyarulatánál, 30 km.-nyire
Dab-tassi nyáxi-védgát-társtüat, alakult
Ó-Dongolától. A Dongolából Darfur és Kordofán 1903. oly célból, hogy a Dömsöd— pataji Dunafelé
karavánok fállomása.
védgát társulat töltése és a Dima között Dabtól
Dabcevica, adók. Bel vár-Körös \m. grubisno- Tassig elterül 2348 kat hold, 1188 D-ölnyi tepoljei j.-ban, (1900) 1215 horvát-szerb és magyar rületet a Duna nyári árvizeitl megvédje. Töllak., szerb mezgazd. szövetkezet
u, p. és u. t. tésvonalának hosszúsága 13 km. Ez a töltés nem
Grubisno polje.
védi a területet a nagy jeges és tavaszi árvizek
Dabci, adók. Belovár- Körös vm. cazmai j.-ban, ellen s az árvédelem csakis a tenyészet idejére
1900) 1017 horvát-szerb kik.
u. p. Ivanic vár, szorítkozik. A töltésbe 1 nagy és 3 cszsilip van
n. t. Kriz.
beépítve. Belvízcsatornáinak hossza 8"27 km. TeDaber, város a stettini porosz kerületben, (1910) lefonvezetéke a Dömsöd— pataji társulatéval kö2213 lak., a XIIL sz.-ból való várrommal, szép zös. 1905 végéig befektetett építéstkéje 35,1.38
templommal. Malomipara jelentékeny.
K. A társulat székhelye Tass.
DabiSa István, Bosznia királya 1391—1395.
Daba, kereskedelmi gócpont a hasonnev
Bátyjának, Tvrtko királynak hódításait nem tud- tengeröböl partján, a nyugatafrikai francia gyarván megtartani, ezekrl 1393. Gyakovárott Zsig- maton. A magasan fekv és népes kömyékú
mond magyar király részére lemondott azon föl- város
erdkkel borított vidékérl sok pálmatétellel, hogy Zsigmond
Bosznia királyául el- olajat szállítanak.
ismeri, viszont azonban abba is beleegyezett,
Dabasz, a Kék-Nilnsnak baloldali mellékvize
hogy halála után Bosznia a magyar korona bir- Abesszíniában.
tokába megy át. Zsigmond ekkor D.-t Somogy
Dac, a sértdöttség érzésébl keletkez lelki
vm. fispánjává nevezte ki. A gyakovári egyez- állapot gyermekben és felnttben, férfiban és
mény miatt a bosnyák furak lázadásba törtek nben kiiíönbözen nyilatkozik. Rokon az akaraki, melyet Dobor vára (1. o.) visszavételével tossággal, mert alapja az, hogy az illetnek nem

nyire.

men

;

;

t

sr

;

Da capo

sikerült az akaratát, avagy csupán érzéki mivoltából származó s egyébként megokolatlan tetszését érvényesítenie. Ellenszerét a dac oka, a gyermekek egyénisége és más körülmények szerint
kell megválasztani. Fleg azonban a nevel tapintata találhatja el a határt, mely a szükséges
engedelmesség és feltétlen alárendelés, jogosult
ellenszegülés és a dac között van. Soha sem az

a f, hogy a nevel akarata mindenben teljesülhanem hogy a gyermek magát mérsékelni

jön,
is,

de helyesen akarni

Da capo,

•
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ol.

zenei

is

megtanuljon.

mszó

(röv. d. c. v.

D,

C.)

ben alig 3 évig állottak fenn e szédelg bankok, az
okozott kár rendkívül nagy volt (Spitzeder bankjánál csaknem 15 millió márkát vesztett több mint
30,000 betev), mert fleg a kisebb tkéseket
fosztották meg teljes vagyonuktól.
Dachel, oázis, 1. Dakhel.
D'Achery, 1. Achery.
Dachstein,, nagy kiterjedés mészkplató a
Keleti-Alpok B.-i mészközónájában, Fels-Ausztria, Salzburg és Stájerország határán. Egész tö-

megében az ú. n. D.-i mészkbl van felépítve,
magassága közepesen 2200 m., ennél csak néhány

m. kezdettl. Azt jelzi, hogy valamely darab csúcsa emelkedik magasabbra, ú. m. a D. (2996
ismétlend egészen a í'me-vel jelzett ütemig, D. m.), a Grimming (2351 m.) és a Bischofsmütze
(2454 m.). Meredek peremmel végzdik É.-ra, a
ária, 1. Ária.
Hallstadti és Gosau tavak felé és még meredeDaccá, 1. DJiaka.
Dach, Simon, német költ, a königsbergi kör kebben szakad le az Enns völgyére. Ebben a csofeje, szül. Memelben 1605 júl. 29., megh. 1659 ápr. portban találjuk az Alpok legkeletibb glecsereit,
15. Königsbergben, hol egyetemi tanár volt. Ösz- köztük az 500 ha. terület Hallstadti glecsert.
szes költeményeit, melyek túlnyomóan alkalmi Menedékházai közül legnagyobb a Simony-metermészetek, Oesterley adta ki (1877), ugyan vá- nedékház (2210 m.), amelyet a D. els tanulmálogatott gyjteményt a költ jeles életrajzával nyozójának, Simony volt bécsi egyetemi tanár(1876). D. hivatott lirikus volt, ki a népdal egy- nak tiszteletére neveztek el. Ujabban nagyszer
szer, közvetlen hangjait is sokszor eltalálta, mi- jégbarlangot fedeztek föl benne.
Dachsteini dolomit, 1. Fdolomit.
ért is sok dala valóságos népdallá lett, els sorban
Dáchsteini mészk (geoi.) vagy tnegalodusÁnnchen von Tharau (Tharaui Annuska) c. dala,
melyet egyik barátjának, Portatius lelkésznek es- mészkö, a fels-alpesi triász nori emeletének kküvjére Neander Annával a vlegény nevében zete; tömött, világos szín, durván réteges
mészk, hófehér, kékes vagy sárgásfehér, kivéIrt. Egyházi dalai a kor legjobbjai közé tartoznak.
Folytonos betegeskedése befolyásolta költészeté- telesen szürkés, vagy vereses repedéses. D. neve
nek hangját, mely túlnyomóan elégikus és ked- onnan van, mert Salzburg mellett a Dachsteinvelt tárgyává tette az élet nyomorát és az ember hegységnek legfbb anyaga. Vezérkagylója a
gyarlóságát. Róla írtak E. Friedrieh (1862) Sal- Megalodus, különösen pedig a Megaiodus triqueter
lévén, innen a másik neve. Budapest vidékén a Jákowski (1873) és Stiehler (1896).
Dacha, azonos a magyar «subával», szibériai noshegy csúcsán van, továbbá a Pilishegyen, nemkecske-, iramszarvas- v. kutya-, sokszor fóka- v. különben Pilisszántótól kezdve ÉNy.-nak Eszmás szrmébl összeállított, körgallér formájú tergom felé fordul el, 1. Triász.
Dacia, Petrus de (tk. Duw), csillagász és bölbunda, melyet utazásoknál más bunda fölé húzva
csész. A XIV. sz.-ban élt. Némelyek erdélyi, mások
használnak Szibériában.
dán származásúnak tartják, mert Dánia középDachalieh, 1. Dakahlieh.
Dachau, járási székhely Bajorországban,afels- kori neve szintén Dacia volt. A prágai egyetem
bajor kerületben, az Ammer partján, (i9io) 5764; évk. 1381-rl Petrus de D. aliter dictus Duw szelak., sör- és papírgyártással, gabonakereskedés- repel. Vannak, akik vélik, hogy D. azonos azzal a
sel. 1905-ben létesült néprajzi múzeuma a D.-i domonkosrend szenttel, akinek ünnepe jún. 22.
nép mvészetének valóságos kincsesháza. Közelé- van. Munkái Liber de c^lculo, seu computu Caben van a Dachauer Moos és Mariabrunn látoga- lendarium Acta vitae Christiane Stumbulensis.
Dácia, annak a területnek ókori neve, melyen
tott fürdhely. Ujabban nevezetes festteleppó
fejldött. D. a 30 éves háború óta a Wittelsbach- a dák törzsek laktak. A dákok a thrák népcsaládhoz tartoztak, legközelebbi rokonaik a geták volcsalád tulajdona.
Dachaui bankok. A XIX. sz. 70-e8 éveiben tak. Országuk nagyjából a mai Erdély és Oláhtöbb betéti bank alakult Bajorországban, fleg ország területét foglalta el, egyideig a DunaMünchenben, oly célból, hogy magas kamatláb Tisza közére is kiterjedt. Ptolemaios földrajza
mellett a tkét magukhoz csalogassák. E bankok, szerint (mely a Kr. u. II. sz. els felében készült)
melyeket közösen D.-nak neveztek, nevüket onnan Ny.-on a Tisza, D.-en a Duna, É.-on a Kárpátok
nyerték, hogy legnagyobb intézetük Münchenben a határolják D.-t, míg K.-en a Hierasus (a mai Sze«Daehauer Strasse»-ban volt. A náluk elhelyezett ret folyó) és az ettl a Tyrasnak (a mai Dnyeszter)
tkéket kellképen értékesíteni nem tudták s a D. felé való hajlásáig men vonal teszik határát.
régebbi betétek kamatait, valamint a felmondott A római hódítás után alakított D. provincia Erösszegeket az újabb betétekbl fedezték. Ezek a délyt és Oláhországnak K. felé az Öltig terjed rémanipulációk természetesen csak ideig-óráig tart- szét (az ú. n. Kis-Oláhországot) foglalta magában,
hattak és rövid 2 évi fennállás után a legneve- A dákok fóldmíveléssel és állattenyésztéssel fogsebb effajta intézet, melynek élén a szépségérl lalkoztak s állandó lakóhelyekkel bírtak. Ruháés szellemérl híres színészn, Spitzeder Adél zatuk a bokán összeköthet nadrágból, rövid ujjú
az elkelk
állott, csdbe jutott. Tulajdonosát csalárd bukás kabátból és nehéz köpenybl állott
miatt 3 évi fegyházra ítélték. Ez a bukás a többi süveget hordtak. Gyalog harcoltak, lovasságuk
hasonló intézetet is magával rántotta. Bár egész- nem volt jellemz fegyverük a görbe kard.
a.

:

;

;

;

:

;

;

;

J
í

:

—

Dácia

A dákoknak történeti szereplése azokkal a harcokkal kezddik, melyeket a Kr. e. II. sz.-ban
egyrészt az ket szorongató barbár népekkel,
másrészt a szomszédos római terület hadaival
vívtak. Hatalmas országgá fejldött D. Boirehista
(Burbista) király alatt, aki Kr. e. U. sz. közepe
táján a Duna-Tisza közét uralma alá hajtotta és
Thrákiába meg Makedoniába is betört. A félelmetes ellenség megfékezésére Július Caesar már
megtette volt az elkészületeket, mikor Brutus
trének áldozatul esett. Ugyanakkor Burbista is
meghalt. Halála után országa több részre szakadt.
A dákok betörése a szomszédos római provinciákba, Moesiába és Pannoniába azonban tovább
tartott a rómaiak részint haddal fékezték meg
a nyugtalan ellenséget, részint ügyes politikával
birtók rá betöréseinek abbanhagyására. A mármár kifejld bai'átságosabb érintkezésnek vége
szakadt, mikor Decebalus lett a dákok királya,
ki a viszálykodó t-örzseket egyesítvén, hatalmas
birodalmat szervezett a Duna balpartján és ti'imadólag lépett föl Eómával szemben (Kr. e. 85—89).
Az ellene vonult római sereget megsemmisítette,
de a második hadsereg, melyet Domitianus D.-ba
küldött, gyzelmet aratott a dákokon a gyze;

;

lemnek nem volt eredménye, mert Domitianus
a közben kitört markomann háború veszedelmeitl szorongattatván, Decebalussal súlyos föltételek mellett békét kötött. A római néven esett
szégyent Trajanus császár torolta meg, ki átkelvén a Dunán, melyen e célból ApoUodoross/Al
két hadjáratban
és fvárosát, Sarmizegetusát elfoglalta. Decebalus öngyilkossá lett, országa meg a rómaiak birtokába
került Trajanus dák hadjáratainak eseményeit a
Rómában- most is fennálló Trajanus-oszlop dombormvei örökítik meg.
(1.

0.)

állandó hidat veretett,

(101—102 és 104—107) leverte Decebalust

A rómaiak azonnal hozzáfogtak azüjD. provincia szervezéséhez. Trajanus a hosszú háborúkban

a dákok önkéntes kivándorlásától ersen megapadt lakosság gyarapítása céljából gyarmatosokat parancsolt és telepített az új tartományba,
fleg Kis-Ázsiából és Szíriából a bányák mívelésére pirustákat hozott át Dalmáciából, kik híres
bányászok voltak utakat épített és megkezdte a
tartomány határainak meg\'édésére szükséges
erdítések emelését, amit utóda, Hadrianus, folytatott. D.-t három útvonal kötötte össze a birodalommal azels Viminaciumból (Kosztolácz) kiindulva Lederata, (Ráma) mellett vezetett át a
Dunán és azután ÉK.-i irányban haladt Tibiscum
(Zsuppa) felé ott kapcsolódott be a második fvonalba,,mely Tsiema (Orsova) mellett vitt át a
Dunán, É.-i irányban haladt Tibiscumig, onnan
meg Sarmizegetusán(Várhely),Apulumon (Gyulafehérvár), Potais8án(Torda) át ment Porolissumig
(Mojgrád). A harmadik K.-i útvonal Drobetaen
(Turn-Szeverin) át haladt az Olt folyóig, majd
E. felé Apnlumig, s ott csatlakozott a provincia
úthálózatába. Hadrianus alatt két részre oszlott
a tartomány a felsrész D. superior (Erdély) az
alsó D. inferior (Oláhország), mindkettnek közös
praetori rangú helytartója, de külön proeuratora
(pénzügyigazgatója) volt. Marcus Aurelius uralkodásának kezdetén három részre osztotta D.-t: 1.
s

;

;

;

;

:

—
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a legészakibb kerület D. Porolissensis, mely
Porolissumról nyerte nevét, proeuratora Porolissumban vagy Napocában (Kolozsvár) székelt 2.
a középs kerület D. Apulensis, Apulum fhelylyel
3. a legalsó rész valószínleg egy Malve
ne\' város után aX).3íaZí;ews^t.s(Kis-01áhország>
nevet kapta. A hármas beosztás mellett is csak
;

;

egy, most már consularis rangú helytartó igazgatta a provinciát, melynek fvárosa Sannizegetusa, római nevén Colonia Ulpia Trajana Augusta
Dacica, itt székelt a tartományi gylés, itt volt
az ara Augusti. A tartomány helyrsége kél légióból és megfelel segódcsapatokból állott. A
legio XIU. gemina Apulumban, a iegio V. Macedoniea Potaissában állomásozott. D.-ban a vas
és só bányászása mellett különösen virágzott az
aranybányászat, melynek nyomai sok helyen
megállapíthatók. Az aranybányák kezdetben bérlk kezében voltak, késbb császári hivatalnokok
intézték az üzemet. A provincia a római uralom
alatt is sokat szenvedett a szomszédos barbároka markomann háborúk idején (166—180) az
tól
ellenség az aranybányák vidékét pusztította, mint
azt a Verespatakon (Albumusmaior) talált viasztáblák igazolják, melyeket a megrémült lakosok
az ellenség közeledtére az eltorlaszolt aknákba
rejtettek. A III. sz. közepe óta egyre ersebbek
lesznek az elnyomuló barbárok (gótok) betörései,
melyek miatt Aurelianus császár föladja a tartományt, 271. kivonja a római helyrséget D.-ból
sa római lakosságot a Duna jobbpartjára telepíti
az új haza D. ripensis, mely Moesia superior és
inferior közt, Transdiemától az Utus (ma Vid)
folyóig terjed ennek a területnek D.-i része késbb a D. mediterranea nevet kapta, fhelye Serdica (Szófia) volt. V. ö. Kuzsinszky. Pannónia és
D. (a, Magyar Nemzet Története I. kötetében);
u. a. Ókori Lexikon (I. köt.)
Brandis, D. (PaulyWissowa Realencyklopádie IV. köt., 1948—1976);
Jung, Fasten der Provinz Dacien (1894); Gooss,
Studien zur Geographie u. Geschichte des Trajanischen Daciens (Segesvári gimn. Értesítje
1873 74); Petersen, Trajans dakische Kri^e
(2 köt., 1899-1903)
Finály G., D. és Pannónia
térképe (Budapest 1911); Borovszky, A dákok
(1883) Cichorius, Die Reliefs der Traianssáule.
Áz 1870-ig megjelent irodalmat
(1896, 2. köt.).
maga lorma Károly állította össze Repertórium
Daciae (1880); az újabb kutatások és ásatások
áttekintését 1. az Arehaeol. Értesítben.
:

;

;

—

;

;

—

:

Dáciai érmek. A dák tartományban a rómaiak
érmeket nem verettek a Traján-féle érmek, melyek Dácia meghódítására vonatkoznak,más pénz;

vermhelyekben készültek. Az ú.

n.

dáciai

érmek

Provincia Dacia felirattal, a késbbi dunántúli
«Dacia ripensis»-ban verettek, id. Philippus, Otaeiiía, Trajanus Decius, Heremia Etruscilla, Volusianus, Aemilianus korából 247-tl 257-ig.
DaSice, város, 1. Datschitz.

Dacier (ejtsd: dászjé), 1. André, francia nyelvész,
Fels-Languedoc Castres nev helységében
1651 ápr. 6., megh. Parisban 1722 szept. 28. Tanulmányait Saumurben végezte. Nül vette a tudós Lefébre leányát, Annát, s vele együtt protestánsból katolikussá lett a király küny vtámokává
nevezte ki, majd az akadémia tagja s titkára lett
szül.

;

:

—
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Bacnís (állat), a cukormadárfélék (Dacnidinae) családjába tartozó madámem. L. Pitpit.
Da Costa, németalföldi költ, 1. Costa.
Dacrydíuiu Soland. (növ.), a Taxaceae (Tiszafafélék) család génusza ; 16 faja a Malúji-szigeteírta Pythagoras életrajzát.
ken, Üj-Zélandon és Tasmaniában honos. Fák és
D. neje, Anna, Lefébre leánya, szül. Saumur- cserjék, lapos tülevelekkel és magánosan végálló,
ben 1654., megh. Parisban 1720 aug. 17. Tudós rendesen 2 lakú virágokkal. Az újzélandi D. cupnevelésben részesült. Atyja halála után férjével ressinum Soland. 20 m.-nél magasabb, csüng
Parisba ment s tudós kiadásaival és fordításai- ágú fa [gyászciprus, rimu). Fája a szárazságban
val nagy feltnést keltett. Az «in usum delphini)) igen tartós. Fiatal ágaiból skorbut elleni szert
gytljtemény számára is több klasszikus író (Flo- nyernek. A tasmaniai D. Franlinii Hook. f.
rus, Aurelius Vietor, Eutropius, krétai Diktys) (huonfenyö) 30 m. magas fa. Fájából csónakot
kiadásával bízta meg Montaussier herceg. Leg- készítenek és faragványokra használják.
l>acryocystís, 1. Könytömlö.
nagyobb hírre tett szert az Ilias (Paris 1699) és
Dacryon (gör.), embertani mszó, magyarul
az ödysseia (Amsterdam 1708) prózai fordításával, melyek ma már csak irodalomtörténeti ér- könypont, 1. Dakryon.
dekiiek. Fordított Terentiusból, Plautusból és
Dácsa (orosz), falusi birtok, nyaraló.
mint els francia
Dacsókeszi, kisk. Hont vm. ipolynyéki járáAristophanesböl (1684) is.
Considérations sur les causes de la corruption du sában, (1910) 608 magyar lakossal, u, p. Csáb, u. t.
goút (Paris 1714) c. iratában fanatikus hévvel és Balassagyarmat. D. a Dacsó- család si birtoka,
elmésen védi Homerost Houdart de Lamotte ellen, kastélyát a Dacsó-család a múlt század elején
a Hmére défendu c-ben pedig Hardouin jezsuita építette.
Dactyletbra (állat), 1. Körmös békák.
ellen.
Dactylis L., elír, ehüröm (növ.), a Gramineae
2. D., Bon-Joseph, báró, francia historikus,
szfll, Valognesban (Normandia) 1742 április 1.,
(Pázsitffélék) család génusza. Egyetlen faja, a
megh. Parisban 1833 febr. 4. Teológiát tanult, D. glomerata L.,
1772. az Académie des inscriptions tagja, 1782.
egész Európában,
állandó titkára lett, hol megalapította a kéziraÁzsia mérsékelt
tok bizottságát. 1800-ban a nem-zeti könyvtár övében és Északigazgatója, 1823. az Institut tagja. Fordította
Afrikában honos,
Aelianost (1772) kiadta Xeuophon Kyropaediá- Észak-Amerikában
ját (1777, 3 köt.)
megírta az Académie des in- pedig meghonososcriptions történetét és Rapport sur les progrés de dott ével
(1, az
l'histoire et de la littérature ancienne depuis ábrát). Bugája csomókká egyesült,
1789 jusqa'á 1808 (Paris 1810).
Dácit, harmadkori vulkáni kzet, melynek 2—3 virágú kalászalapanyaga a szürke ós fekete között váltakozik kákból áll, kocsá(máUott állapotban vörösbarna) az alapanyagban nyai vaskosak, érporfirosan kialakult nagyobb ásványszemek, ú. desek. Mezn, utak
m. plagioklász, kvarc, biotit, amflból vagy augit mentén, erdben teláthatók. Mellékes elegyrészek a vasércek, apatit rem. Egyike a legés cirkon. A riolittól lényegesen csak abban tér jobb takarmányfüel, hogy nem ortoklászt, hanem plagioklász t tarveknek, különösen
talmaz az andezitektl pedig csakis kvarctar- nehéz, nedves talatalma választja el. Közelebbi megjelölésük a szí- jon. Lóherével és
nes elegyrész szerint történik amflbol-D., biotit- egyéb füvekkel keD., augit-D. Az alapanyag lehet üveges (hialo-D.), verékben szántófölmikrogránitos, felzites. Nevét Erdély régi neve dön is termesztik.
(Dácia) után nyerte, ahonnan legelször írta le Magtermelés szemHauer és Stache. A Vlegyászában, erdélyi Érc- pontjából tisztán vehegységben számos D.-erupció van; azonkívül tik, mely esetben
Budapesthezlegközelebbanógrádi Várhegy kúpja kataszteri holdanD.-kzet, továbbá a Velencze— Székesfehói*vári ként 25—30 kg. veDactylis glomerata, balra egy.
tmagra van szükhegységben van néhány kisebb D.-kúp, ill. telér
fUzórkéje.
Magvának
külföldi elfordulásai közül fel kell említeni
ség.
Cabo de Gata-t (Spanyolország), Califomiát és az használati értéke 17o/o. Igen dúsan terem,, különösen kaszálás után gyorsan tovább n. ÉszakAndokat.
Dacke (Dáké), Nils, svéd paraszt-vezér. 1542. Amerikában, minthogy az árnyékot is elviseli,
parasztlázadást idézett el Smálandban, felper- orchard grass a neve (= gyümölcskerti f). D.
zselte a nemesek udvarait s többször megverte caespitosa Forst., 1. Poa.
Dactylopora Lam. (állat). A gyökérlábuak
az ellene kiküldött csapatokat, úgy hogy L Gusztáv király kénytelen volt vele fegyverszünetet (Rhizopoda) osztályába a Foraminiferák rendkötni. 1543-ban azonban Asunden mellett meg- jébe, a Dactyloporidae Zitt. családjába tartozó
véglény (Protozoa). Fajai vastag, meszes héjat
verték és futás közben megölték.
választanak el, amely porcellánnem, henger- v.
Dacnidinae (áiiat), 1. Cukormadár-félék.
Hozzá van intézve Fénélon Lettre sur

les oceupations de rAcadómie-ja. Kiadta Festust és VerriusFlaccust «inusumdelpliini», fordította Horatiust, Aristoteles Poétikáját, Fiaton több dialógusát, Epiktetost, Plutarchos több életrajzát meg;

—

—

;

;

f

;

;

:

;

,
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hordúalakú, belül üres, mindkét végén nyilt. A héj tetett akad. pályam); Édesvízi mikroszkópi
áll. Az eocén állatok (Gróf Zichy Jen 3. ázsiai útjiinak eredmaga egymásra helyezett
ményei, u. 0. 1901) Untersuchungen über die
kortól kezdve napjainkig élnek.
Dactylopora-mészk. A dactylopora mészal- Copepoden-Fauna v. Hinterindien, Sumatra, Java
gákat nagjTnennyiségben tartalmazó mészk (Zool. Jahrb., 24. köt, 175—206., 3 táblával)
Délam£rikai halakban élsköd Trematodák
(illetve dolomit) megnevezése a fels triászban
(Math. és Termtud. Ért., 24. köt, németül Zool.
nálunk különösen a dolomit tartalmaz D.-t.
Jahrb. Abt Syst., 24. köt.)
Planctontiere aus
Dactylopterns (állat), 1. JRepülö halak.
dem Victoria Nyanza (u. 0. 25. köt.) Der postemDactyloscopia, 1. Daktiloszkpia.
Daczó (sepsiszentgyörgyi), srégi székely csa- bryonale Entwicklungsgang von Caridina Wyekii
lád. Különösen kitnnek D. Péter, aki 1576. Bá- (u. 0., Abt f. Anat, 24. köt.) Untersuchungen
thory Íst\' ánt Lengyelországba kisérte.D. György ü. d. Süsswasser-Mikrofauna Paraguays (23 tábl.,
1661—71. Doboka vármegye fbírája. D. János Zoologica,44.füz. Stuttgart 1905) Adatok Német1575. Báthory István követe a temesvári pasához. Kelet-Afrikamikrqfaunájánakis-mereté}i€z{üaD. János 1669. csíki fkapitány ,Tököly híve. D. them. és Termtud. Ért., 25. és 26. köt.); EntomoPál, Ferenc testvére, Bethlen Gábor híve és h- straca et Hydrachnidae e Tibet (Rieords of the
Diagnoses
séges harcosa, kivel együtt futott 1603. Erdélybl Indián Museum, Vol. 2. Part. 4.)
Belgrádba, hol részt vett Bethlen fejedelemmé Praeeursoriae spec. aliquo^novarum e família
választásában. D. Zsigmond, a család utolsó Branchipodidae (Annál, de science. nat., Ser. 9.
Tom 7.) Ostracodes marins (Exped. antarctiqu.,
sarja, 1849 júl. 31. esett el Segesvárnál.
Dad, nagyk.Komárom vm. gesztesi j.-ban, (1910) franc.) Beitrage z. Kenntniss d. Fauna Turkes1225 magyar lak., takácsiparral, vasúti állomás, tans (Trav. d. 1. Soc. Imp. d. Naturalístes de St.posta- és táviróhivatal.
Peterbourg, 39. köt.) ; Monographie syst. Phyl]>ad., tud. állatneveknél Daday Jen (1. o. lopodes Anoctracés (Annál. Se. Nat, 9. Sér., 1910);

gyrkbl

:

:

;

;

;

:

;

;

;

;

ÍL d. Süsswasser - Míkrof aona
Deutsch-Ost-Afrikas (18 tábl., Zoologica, 59-ik
füz.). Munkatársa e Lexikonnak is.
Daddi, Bernai'do, olasz fest, megh. 1355
után. Firenzében élt. Giottónak volt követje,
talán tanítványa, de a sienai mesterek is befokócz p. u. u. t. Koskóez.
lyást gyakoroltak mvészetére. Hiteles mvei
Dádan János, mag j^ ar nyomdász 1664. kezdte a Szt. István és Lrinc vértanuságát ábrázoló
meg mködését Zsolnán. Nyomtats'ányai három freskók a firenzei Sta Croce templomban (1328)
nyelven jelentek meg, ezek között legtöbb a latin Madonna-oltárkép a firenzei Orsanmichele tempnyomdájában hosszú sorozata jelent meg a Neu- lomban (1347, Orcagna híres tabemákulumában).
barth János-féle Újkalendáriíim-nakúgy magyar, Neki tulajdoníthatók a firenzei Uffizi-keptárhan,
mint tót nyelven, továbbá tót nyelven az Evange- akadémiában, sa berlini Kaiser Friedrich múzeumlía a Epistoly (1676) és Krmann Dániel Knjha ban lev oltárok is. V. ö. Vitzthuni, D, (Leipz. 1903).
Zjwota cím munkája (1704).
Dádé, a cigány dad (a. m. apa) szónak vokatiDadapfa (qöv.), 1. Erythrina.
vusa így szokták a vén cigányokat szóhtani.
Daday Jen (deési), zoológns, szül. Búzamezn,
Didiájí-család, a keleti örménység közéletében
Szolnokdoboka vm.-ben 1855 máj. 24. Tanulmá- kimagasló tekintélyben részesül, örmény hernyait Kolozsváron végezte. 1878-ban középisk. cegi család, mely si családfáját CLrusig felviszi.
tanári és bölesészetdoktori oklevelet nyert s Történelmi nevezetességet e családnak az ád,
ugyanekkor az állattani tanszék meUé egyetemi hogy ebbl származott Mlngrelia tartomány utolsó
tanársegédnek választották. 1882. a kolozsvári, fejedelme, D. Dávid (megh. 1853.) fia Miklós
1888. a budapesti egyetemen magántanárrá habi- (megh. 1903.) orosz ezredes s a cár szárnysegédje
litálták. 1885— 86-ig állami ösztöndíjjal a nápolyi volt, kit a cár 1886. Sándor fejedelem lemondása
zoológiai állomáson dolgozott. 1887-ben a Magyar után a bolgár trónra jelölt. X). Váhrám herceg
Nemzeti Múzeum állattárához segédmek, 1898. nül vette SzéchenyiVanda grófnt Sztambulban.
öniek, 1902. a József-megyetem állattani tanDadogás (anarthria v. pararthria syllabaris,
székére ny. r. tanárnak nevezték ki. 1891-ben a Jiebegés), oly beszédhiba, melyben a beszéd folyéMagyar Tud. Akadémia levelez, 1910. rendes tag- konyságát a beszédizmok görcse megakasztja.
jává választotta. Az 1909—12. tanévekben a
D.-ra hajlamosít az idegesség, a terheltség. Ha a
egyetemen a vegyészmérnöki szakosztály és egye- dadogó egyedül van, folyékonyéin beszél, szintúgy
temes osztály dékánja az Indiana Academy of ha énekel, de amint idegenek jelenlétében elfogóScience küls tagja. Pontosabb dolgozatai
ma- dottá lesz, dadogni kezd. A D. gyógyítására kügyarállattaniirodalomismertetése, l.köt: 1870— lön iskola van Budapesten (Mosonyi-utca 6.).
80. (Budapest 1882), II. köt.: 1880—1890. (u. 0.
Dadoxylon (aöv.) a. m. Araucarioxylon (1. o.
1891);
magyarországi Cladocerák magán- és Cordaitaceae).
rajza (4 tábla rajzzal, u.o. 1888); magyarországi
Daduchos (gör., a. m. fáklya viv), fpapi cím
Myriopodák magánrajza (3 tábla rajzzal, u. 0. az eleuziszi misztériumokban (1. o.). Viselje rang1889) Rovartani mszótár (u. 0. 1894)
ma- ban a hierophantes (1. 0.) után következett.
gyarországi tavak halainak természetes tápláDadnk, a búbos banka népies neve, 1. Banka.
léka (u. 0. 1897) A magyarországi kagylósrakok
Daedaleam, l. Bvös korong.
magánrajza (u. o. 1900, Vitéz-jutalommal kitünDaedalus, 1. Daidalos.

nevének rövidítése.
Dada, régen vén asszony ma gyermeknyelven a. m. dajka.
Dada, község, 1. Tiszadada.
Dadafalva (azeltt Dedasócz), kisk. Zemplén
vm. homonnai j.-ban, (1910) 75 tt lak., u. p. Kos-
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Daeira (gör., tkp. sógomó), az eleuziszi misztériumok egyik titokzatos s elttünk teljesen ismeretlen jelleg istennje.

Daemon,

1.

Démon.

Daempf Sándor, jogtudós, szül, Pécsett 1852
márc. 5-én., megh, Budapesten 1898 jún. 26-án.
1875-ben pécsi jogtanár, 1878. budapesti egyetemi magántanár lett. 1887-ben a pécsi kamara ügyésze s egyiíttal Pécs városa tiszti föfigyésze lett. 1891-ben a pécsi kir. ítéltáblához
nevezték ki bíróul. Munkái
magánjog és
tárgya (Pécs 1877); Eladói vélemény a felébbvitelrl a sommás eljárásban cím törvénytervezetrl (u. 0. 1890)
holtkézi törvény Magyarországon (u. 0. 1891).
Daendels, Hermán Willem, németalföldi politikus és tábornok, szül. Hattemben, 1762 okt.21.,
megh. 1818 május 2. az Aranyparton (Afrika).
Részt vett az 1787-iki hazaíias fölkelésben, 1793.
pedig Dumouriez francia tábornokkal mint tiszt
Hollandiába nyomult s rövid id múlva dandárparancsnok lett. Midn Pichegru 1795. Hollandiát
elfoglalta, D. mint altá,bomagy a batáviai köztársaság szolgálatába állott. 1799-ben Brune tábornokkal megadásra kényszerítette a Hollandia partjain kikötött angolokat és oroszokat. 1806-ban elfoglalteNyugat-Frizlandot és Vesztfáliai 1 807-ben
Lajos király tábornaggyá s a keletindiai birtokok
f kormányzójává nevezte ki. 4 évi kormányzóságáról 4 kötetes mvet írt. 1815-ben az afrikai
Aranyparton újonnan hódított holland birtokok
rendezésével s kormányzásával bízták meg.
Daendliker. Kari, I. Dándliker.
Dafar, 1. Dhafar.
Dafert, Franz, agrárkémikus, szül, 1863 máj,
igazgatója a bécsi mezgazdasági
20. Bécsben
kémiai kísérleti intézetnek. 1889— 98-ig igazgatója volt a brazíliai Instituto Agronomico de Campinasnak. Müvei Kleines Lehrbuch der Bodenkunde (Bonn 1895) Über tropische Landwirtschaft (5 k., 1889—96) Erfalirungen über rationellen Kaffeebau (Berlin 1899).
Daffinger, Moritz Michael, osztrák fest, szül,
Bécsben 1790 jan. 25., megh. 1849 aug. 22. A
:

A

A

;

;

:

;

;

bécsi

akadémián Fügemek volt tanítványa,

az-

után porcellánfestés'íettel, végre kizárólag miniatr-arcképek festésével foglalkozott és a XIX. sz.
els felében, a miniatr-arcképek nagy kedveltsége idején, D, volt Bécsben a legkeresettebb
mester. Mvei közül, melyek bécsi nyilvános és
magángyjteményekben sürún találhatók, kiemelendk I, Ferenc József (gyermekkorában), a
Reichstadti herceg, Metternich, Grillparzer, stb,
arcképei.

Dali la acnta

(állat), 1.

Nyílfarkú

réce.

Dafne, 1. Daphne.
Dafnetin, 1. Vafnin.
Dafni, Athéntl Ny,-ra mintegy 7 km. távolságra, a Levszinába vezet út mentén fekv kolostor, mely egy antik ApoUon-templom helyén
és maradványaiból épült a Kr, u, V— VI. sz.-ban
a ma is fennálló templom a XI XIII. sz.-ból való
keresztalaprajzú kupolás épület, mely fleg bizánczi mozaikjaínak köszöni hírét. V, ö, Millet,
Monuments de l'art byzantin. I, Le moDastére de

—

D, (Paris 1900).

;

Dagranat

Dafixin (daphnin), Ci5H,g092H20, Az eszkulin»«Z(aeseulin) izomer, a gUkozídák csoportjába tar-

tozószénvegyület. Található a Daphne mezereum
és D. alpina kérgében. Színtelen, átlátszó, keser és összehúzó íz, 200 Co-on olvadó prizmák.
Hideg vízben és hideg alkoholban kevéssé, forró
vízben és forró alkoholban könnyen oldódik. Híg
savakkal fzve v. pedig emulzin hatására széthasad glikózra és dafnetinre CgHgO^. Ez utóbbi
253—256 Co-on olvadó sárgás prizmákban kristályosodik,

Dafnit (daphnit. ásv.), tkp. leptoklorit szöllöded halmazok héjjas és sugai-asan leveles szerkevalószínleg egyhajzettel, néha aprón gömbös
lásos. Almazöld; fs. 3"17. Comwall (Penzance).
Tschermak nevezte el dafnisz a. m, babér zöld
színe és szerkezete emlékeztet reá.
Dag (Dagr, a. m. nappal) a skandináv mitológia alakja, Doglingrnak, az azok egyikének,
és Nótt-nak, az éjszaka istennjének fia. Skínf axi
(a. m. fényes sörény) nev lován a föld körül
lovagolva nappali fényt áraszt.
Dág, 1, kisk, Esztergom vm, esztergomi j,-ban,
u. p. Csolnok,
(1910) 838 német és magyar lak.
2. D., Ágfalva (1. o.)
u. t, Annavölgy-Sárisáp.
középkori magyar neve.
Dág V. dágh (tör.) a. m. hegy, pl, Dágisztán
hegyes ország (Kaukázus). Montenegró török neve
Dághli, hegyKaradágh vagyis Fehetehegy.
lakók. Neve azon, jobbára mohamedán rablócsapatoknak, melyek III. Szelim idejében (1789—
1807) európai Törökországot nyugtalanították s
kiknek emléke máig él Bolgárországban.
Daga, fensík Abessziniában, 1. Dega.
Dagadóf orrás, idszaki forrás Bihar vmegyében, 1. Izbuk.
;

;

;

;

—

;

—

Dagadószegy,

1.

Hús.

Dagály, dagályos (észt.), a stílusnak az a hibája,
meg nem
midn a kisszeilit, jelentéktelent
illet módon, nagyzolva, ünnepélyesen, a fenségesnek módjára s eszközeivel adjuk el. A nagyot mondani akaró üres szólamok, a bombaszt,
a keresetten ékes beszéd a D.-nak válfajai. Mini
a tartalomnak meg nem felel forma az ellentét
erejénél fogva könnyen komikus hatást kelthet
a várt fenséges helyett. Néha a költ egyenesen
nevetséges hatás céljából alkalmazza, így parodizálja Petfi a Falu kalapácsában, s Arany az
Elveszett alkotmányban az eposz D.-os stílusát,
D. természettudományi jelentését 1. Árapály.
Dagana (Daghana), Szenegál francia gyarmatban D. kerüiet fhelye, a Szenegál balpartján
erddel, 5275 lak.
Daganat (tumor, neoplasma) v. álképlet, köznyelven minden körülírt teritnenagyobbodás, így
a vér, lobtermékek felhalmozódásából keletkez
körülírt duzzanat, a szervek részleges túltengése,
a D.-ot utánzó féreg (echinococcus) s végül a valódi D. is. Kórtani értelemben a D, olyan körülírt
terimenagyobbodás, mely lassanként, mintegy

t

—

észrevétlenül fejldik, kitapintható és látható határokkal bír, szövetbl áll és nem normális képlet.
A D, ugyanolyan szövetekbl áll, mint az anyaszervezet sejtjeinek növekedése és szaporodása
;

a normális tipus szerint történik, de növekedése
jóformán határtalan s e tekintetben a D. mintegy
is

—
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Dagresztán

küls fertzésnek

önálló jelleggel bír. Vannak körülírt növekedés
és beszrdve növeked D.-ok, aminek következtében a D. nagyon különböz alakú lehet. A körülirt D.-ok rendszerint nem veszélyeztetik a szervezet életét, jól elhatárolhatók, kihámozhatók,csak

bizonyult, más részükrl pedig
részint degenerált sejtek, részint
sejtzárványok. CohnJmm a D.-ot az embrionális
életben lefüzdött s idegen szövetekbe jutott sejtcsoportokra vezeti vissza, melyek mindaddig lap-

helyzetük által lehetnek veszedelmesekké (pl.
agyban, ezek szomszédságában) s azért ezeket jóindnlatu D.-nak is szokás nevezni. A beszrdve
növ D. megtámadja a környez szöveteket, azokat talán fermenthatás által elpusztítja s határ
nélkül elbnrjánzik mindenfelé, belen a vér- és
njórokutakba s ha egyszer a keringésbe jutott,
egyes sejtjei távolabbi szervekben is megtelepedhetnek, ott újabb D.-okat okoznak, ezek az ú. n.
áttételek, metasztázisok (1. Embolia). Ugyanilyen
áttételek keletkeznek, ha a D. csírái, sejtjei valamely nag>' testüregben szétszóródnak (implantációs metasztázisok), vagj- ha D. -sejtek egymássalérintkez felületekbe burjánzanak, eriníítezeM,
kontakt metasztázisok. Az ilyen D.-okat, mint-

pangva maradnak, míg a környez szövet gyengülése következtében rohamos növekedésnek in-

hogy a szervezet életképességét aláássák, rosszindulatú, malignus D.-oknak nevezzük. Az ilyen
D. további jellemz tulajdonsága, hogy általános
vérszegénységet és elsorvadást (kachexiát) okoz,

valószínleg azáltal, hogy a D. valami mérgez
anyagokat termel. A rosszindulatú D. sok esetben recidivál, vagyis a kiirtás után kiújul.
Azokat a D.-okat, melyeknek szerkezete a talajszövet struktúrájával nagyjában megegj'ezik,
Virchow szerint hmiwlog D.-oknak is "szokás
nevezni, míg azokat, melj-ek eltér összetétclüek,
olyan szövetekbl állnak, amilyen az elfordulási
helyen normálisan nem találhat<i, heterolog D.-

oknak nevezzük.
A D.-okat különböz szempontokból

még ma

csoporto-

a legelterjedtebb Virchow
beosztása 1. egjtéle szövetbl álló, szöveteket
utánzó, histoid D. ; 2. többféle szövetbl álló, némileg a szervek szerkezetét utánzó, organaid D.;
3. torz szervezetekre emlékeztet, teratoid D.
A D. nagysága nagj'on változó, vannak mikroszkópi kicsinységüek, de viszont 60—70 kg. súlj-uak
is, amikor a lefogyott test úgyszólván csak függeléke az óriási D.-nak. A D.-ok száma is különböz, eltekintve a metasztázisok sokszor igen
nagy számától vannak jóindulatú D.-ok is, amelyek igen nagy számban jelentkeznek egyszerre,
mint pl. a sokszoros ideg-D.-ok. Az ilyen
mulD.-okat jellemzi, hogy egyszerre, egytiplex
mástól függetlenül támadnak, de kizárólag egy
szövetrendszerre szorítkoznak, pl. a csontokra,
brre, idegekre, míg a metasztatikas D.-ok egymás
után jelentkeznek s a legkülönfélébb szervekben,
amelyek csak a vér és nyirokkeringés útján függenek össze egjTnással, pl. a méhben és tüdben.
A D.-ok oka még ma is ismeretlen ; miután a
D.-ok sok tekintetben hasonlítanak a gyuladásos
szövetképzdményekhez, ezeket is küls fizikai
vagy kémiai behatásokra vezették vissza, ami
mellett az látszik bizonjrítani, hogy a D.-ok épen
a test sérüléseknek leginkább kitett helyein keletkeznek. A fertz csírák felfedezése után a
parazitákban vélték a D. okozóit felismerni a
D.-ok specifikus szerkezete, az áttételek sajátos
síthatjuk,

is

:

:

—

—

kiderült,

hogy

dulnak. Bibbert szerint a sejtek

ilj^en elkülöníkívüli életben, st az idsebb korban is bekö vétkezhetik. A D.-ok okait illetleg
azok kísérleti tanulmányozása sem járt ered-

méhen

tése a

ménnyel.
A D.-ok kezelésében eddig a sebészi eltávolítás
játssza a legfbb szerepet, újabban azonban úgy a
Röntgen-besugárzással, mint a rádium alkalmazásával is sikerült D.-okat meggyógyítani. Legújabban Wassermann az állatok D.-ainak gyógykezelésében ért el meglep eredményeket.

D. az emls háziállatokban

is

gyakran

talál-

ható. A D.-ok természetük és szöveti szerkezetük
szerint igen hasonlítanak az emberekben elforduló D.-hoz. Pontos statisztikai adatok ma még

nem

állanak rendelkezésünkre, mert csak az

utóbbi években kezdték (Casper, Sticker) az adatokat gyjteni. Megnehezíti a D. gyakoriságá-

nak a háziállatokban való megállapítását az is,
hogy az állatok egy részét konín levágják, pedig
éppen az öregebb korban keletkeznek.
fiatalabb kutyákban rák nem fejldik, de a korral gyakoribb lesz Fröhner szerint
a rákos kutyák 87o;o-a ötévesnél korosabb volt.
Fiatal állatokban fképen sarcomák támadnak.
Szembeszök, hogy állatokban az ivarszervekben
a D. ritka, csak a kutyák tejmirigj'ében található gyakrabban. Az állatok faja szerint kutyákban a rák, lóban a festékes sarcoma és a rák,
szarvasmarhákban és sertésekben sarcoma keletkezik gyakrabban. Madarakban és halakban
is keletkeznek D.-ok, melyek lényegükben megegyeznek az emls állatok D.-aival. Állatok, fleg egerek és patkányok D.-aival végezték azokat a kísérleteket is, melyekbl kidertllt, hogy
átolthatók. Jensen egér rákos D.-át 19 nemzedéken oltotta át egerekre.
Dagasztógép, tészta s tésztaszerü anyag feldolgozására szolgáló gép, 1. Kenyér.
eg>"es D.

Két évesnél

;

Dagden, sziget a Balti-tengerben,

1.

Dagö.

Dages, a héber betkben található pont, meiy
ha a szótag közepén áll, a bet megkettóztetését
jelenti (D. forte) a szótag elején csak hat betben fordul el és ilyenkor a keményebb kiejtést
jelzi (D. lene), 1. Mappik.
Dagesztán, orosz tartomány Transzkaukáziá:

ban, területe 29,í}47 km*, ide tartozik az Apszkeron-félsziget is. Nagy része magas hegyvidék.
A Káspi-tó és Derbent között lev híres átjáró, a
régiek Pylae Albaniae-je, az örmények dzsorja és
a törökök Demirkapuja (vaskapu). Ennek a közelében kezddik a akaukázusi fal*, amely a Káspitóig tart. D. területe hírhedt földrengéseirl. Feljelenség itt az a temérdek fóldolaj és nafta-

tn

amely Baku környékén az Apszkeron tövében elfopául. Sok a melegforrás is. A hegyvidék puszta és terméketlen, do igen jól mvelt
viselkedése azonban ellene szól e felfogásnak. a síkság, ahol szll, déligyümölcs is megterem.
A többszörösen ismertetett D.-okozók egy része Ffoglalkozás az állat-, fképen a kövérfarkú
;

forrás,

;;

Dagesztán-szönyeg
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juhtenyésztés. A, magasabb vidékek erdségeiben sok a vad. Ásványai közül jelents a réz,
kén és a só. A lezgiek törzséhez tartozó lakossága számos nyelvjárást beszél. 10 kerületre
Temir-khan surai kereskeosztják, fvárosa
delmileg fontos helyek Derbent és Petrovszk. A
Szasszanidák korában néptörzsei kemény harcokat vívtak a perzsákkal, a parti síkság elveszett,
de a hegyvidéken független khánok uralkodtak s

ban), képmásai és dekoratív kompozíciói (pl. Le
Matín et le Soir, Jeux de la jeunesse, amely
utóbbit a francia állam rendelte meg a mvésznél a Fónelon-liceum számára). Minden mvét
a gondos, összhangzatos szerkesztés és a tökéle-

önállóságukat a mohamedánus vallás felvétele
után is megtartották. Az oroszok 1812. tették
névleg alattvalóikká, valóban csak Samil levere-

Gyöngeségét major
domusa, Landeni Pippin zsákmányolta ki a saját
hatalmának növelésére. 10,000 bolgár családot,
mely az avarok ell Bajorországban menedéket
keresett, egy éjjel legyilkoltatott. A szlávok
(Samo) eUen sikertelenül harcolt. V. ö. Albers,
König D. (2. kiad. 1884).
II. D., Siegbert fla, az
elbbinek unokája, ámyékkírály. Pippin fla,
Grimoald, 656-ban egy ír kolostorba záratta, de

;

:

tése után, 1859-ben. Az orosz-török háborúban
(1877) a hegyi népek föllázadtak, de a következ
évben ismét hódolatra kényszerítették ket.

Dagesztán-sznyeg, a kaukázusi sznyegek
közül való, s legrégibb típusai közé tartozik.
Tiszta gyapjúból készül, szoros bogozású, rövidre
van nyírva, vékony, de tartós. A vetülék finom
anyaga selymes fogású és fény. Rajza, amely az
antik sznyegektl a legújabbakig megtartotta
típusának tisztaságát, geometriai elemek különböz kombinációja, de különösen gyakori az egy
tengelyre fzött három-négy négyszög. Olykor medallionos rajz is található a csúcsos mihrab (1. o.)
rajzú imasznyeg is gyakori. A bordr rendesen

tes rajztudás tünteti ki.

Dagoba,

1.

Dagop.

Dagobert, a Merovingok családjábólszármazott
3 frank király neve. I. D.,
uralkodott 628-tól 638-ig.

II.

Chlotár

(1.

o.) fia,

—

az ausztráziaiak 674. visszahívták. 678-b8n gyilkosságnak esett áldozatul.
III. D., III. Childebert fla, Ausz tráz a árnyékkirálya 7 1 1-tl 7 15-ig.
Dágón, flliszteus istenség, melyet hal (héb.
dág) alakjában emberfejjel és kezekkel ábrázoltak valószínleg a termékenység istensége. A
szentírás Gázában (Bírák 16, 23.) és Asdódban (I.
Sám. 5, 2 8 köv.) lev szentélyeit és a flliszteusok
három szalagból áll, amelyekben szögletes rajz azon szokását említi, hogy templomának küszövan. Színezése harmonikus, színei kék, vörös és bére nem léptek, hanem átugrottak rajta (u. o. és
ivoár, de sárgának és zöldnek is van benne alá- Cefanjá 1, 9.). A D. kultuszának terjedelmét
1'5 m. nagy, a íiliszteus partvidéken túl, az e névvel összetett
rendelt szerepe. A D. rendesen 1
2'5 m.
de sohasem nagyobb, mint 1*5
theophor helynevek mutatják (béth. D. sat.). A
Daggei-láz, 1. Dengue-Iáz.
D. tiszteletével a Kr. e. II. sz.-ig találkozunk az
Dagget a. m. nyírkátrány.
Azotus (Asdód) városában lev D. templomot
Dágh (török), L Dág.
makkabáus Jonathan (161—143. Kr. e.) pusztíDag-Hamamlar, 1. Coui-y-lesBains.
totta el (I. Makk. 10, 84). Az asszír emlékek közt
Dághli, 1. Dág.
is találkoznak D.-féle ábrázolásokkal. A Bero-

—

i

;

;

X

X

;

Dágisztán,

1. Dág.
sustól említett Odakon, egyike a tengerbl felDagnan-Bouveret (ejtsd: danyaS-buvré), Pascal merült halembereknek (Oannes),kik a babilóniaiaAdolphe Jean, francia fest, szül. Parisban 1852 kat a mesterségekre tanították, mindenesetre e

Gérme

jan. 7.
tanítványa, de nem sokáig követte mestere antikizáló irányát, hanem korunk
életének ábrázolása felé fordult és képeinek

megfestésében mind jobban közeledett az ú. n.
pleinairisták-hoz. Különösen a bretagnei népéletbl meríti müveinek tárgyát, de sok vallásos
kompozíciót és arcképet is festett. Nevezetesebb képei Orphée et les Bacchantes Bacchus
enfant Manón Lescaut Noce chez un photographe Accident Bénédiction des jeunes époux
en Franche-Comté Pain bénít (a párisi Luxembourg-múzeumban) Vierge Bretonnes au Pardon Paysan breton Cimetiere de Sidi Kébir
Conscrits Céne Christ et les Pélerins d'Emmaüs
Ophélia Portrait de M. de Roehetaiilée stb. D.
nagy hatással volt a XIX. sz. nyolcvanas éveiben
a magyar plein-aír festkre is.
;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Dagnaux

(ejtsd:

danyó),

Albert Marié Adolphe,

kapcsolatba tartozik.
Dagonya, vadász-elnevezése az erdei pocsolyának, melyben a nagy vad nyáron szívesen hsöl.
Dagop (a szingalézben dagoba), Cejlon szigetén
és Indiában az ereklyével bíró templomok neve.
Dagö (Dageyi v. Dagden), Esztonia (Esthland)
orosz kormányzóság Hapsal kerületéhez tartozó,
960 km* terület, négyszögletes sziget a Finn-öböl
bejáratánál partja zátonyos és sziklás a középs
és ék. rész mocsaras, különösen a Menam-tó
körül; a dny. rész a legtermékenyebb. A ny.
elöhegység Dagerort nev csúcsán van a vilá;

;

gítótornya. A megmvelhet föld nagyobb része
erd és rét, csak valami 7000 ha. a szántóföld.
A 16,000 fnyi, nagyobbára észt ós kisebb rész-

ben svéd és német lakosság marhatenyésztéssel,
halászattal, erdgazdasággal, kfejtéssel és mészégetéssel foglalkozik Kerteli helységben posztógyár van. Hohenholm és Tiefenhagen a kis ki;

francia fest, szül. Parisban 1861. Leginkább
tájképeket fest, melyeken Normandia, Mantes köti.
környéke és Paris festi részleteit örökíti meg.
Dagsburg (franc. Dabo), a Vogesek völgyéIlyenek pl. Pommiers en fleurs Lever de lune
ben elterül kies fekvés falu és fürdhely a néPeupliers ; Allóe de marronniers Bsplanade des met Lothringen (Lotharingia) Saarburg kerületéInvalides ; Givre au bois de Boulogne Place de ben, (1910) 3166 lak. A fölötte emelked 664 m.
la Concorde Lavandiéres
Bain Boeufs á l'ab- sziklatetn, a D. grófok várának romjain ma szép
reuvoir ; Vieux saule stb. Ezeken kívül vannak kápolna, egy kilátótorony és az itt szül. IX. Leó
még aktképei (pl. a Dos de femme a lillei múzeum- pápa szobra áll.
;

;

:

;

;

;

;;

-

Dasruerre

Dagaerre

(eötsd: dagerr),
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LoíiislJacques Mande,

francia festó, szül. Corneülesben 1789 nov. 18.,
megh. 1851 júl. 10. Eleinte adótiszt volt, de késbb Degoti vezetése alatt a diszletfestészetben
mvelte ki magát. Mvészetében többféle eljárást

melyekkel Prévost panoráma-tulajdonosnak (ki nagj-szer város- képeit Parisban és
Londonban állította ki), nagy segítségére volt. D.
1822. Bontonnal együtt az els diorámát építette,
mely azonban 1839. leégett. C. Niépceszel egjütt
a fémlemezen való fényképészet feltalálójának
talált fel,

tekiníhetó. Niépceszel 1826. szövetkezett elször,

késbb 1829.formális szerzdést kötött vele.Niépce
halála után ezt az eljárást tökéle tesbí tette és ez
érdemeinek alapján a Légion d'honneur tiszti keresztjét kapta és az államtól teMntélyes nyugdijat. E találmány D. nevérl Daguerreotipia nevet visel. D. találmányát a következ mvekben
ismertette
Historique et description des procédés du Daguerréotype et du Dioráma (Paris 1839)
és Nouv, moyen de préparer la couche sensible des
plaqaes destinées á recevoir les images photographiques (u. o. 1844).
:

—

Dahlak

dett nép

Kávé

lett fellázad és

nev bátor kovács vezetése melFeridunt emeli a trónra, ki legyzi

Zohákot és élve egy sziklába zárja.
Dahalak, 1. Dahlak.
Dahana, sivatag, l. Dehna.
Dahl, 1. Hans, norvég fest, szüL Hardangerben 1849 febr. 19. Karlsruheban Gndenak és
Riefsthalnak,Düsseldorfban Gebhardtnak és Sohnnak volt tam'rs'ánya. 1889-ben Berlinben telepedettle.Hazájának romantikushegyvidékét és népét
ábrázoló tetszets képei a XIX. sz. végén igen
népszerek voltak.
2. D.yJohann Ckristian Claussen, norvég fest,
szíil. Bergenben 1788 febr. 24., megh. 1857 okt.
14. Elször Kopenhágában, azután Drezdában tanult, sokat utazott Német- és Olaszországban. A
XIX. sz.-i norvég tájképfestés alapítója. Beható
tanulmányon alapuló, de aprólékos képei norvég
gyjteményeken kívül fleg német képtárakban
láthatók:
lerie)

:

Hegyi

Tengeri

vihar (Berlin, Nationalga-

Bergen város látképe

(lipcsei

múzeum)

táj (drezdai képtár).

3. D., Johannes Siegwald, norvég fest, D. 2.
Dagnerreotipia (ejtsd: dagerro—), Do^iíerrc (Lo.) fla, szül. Drezdában 1827 aug. 16., megh. 1902
által feltalált legels módja afényképezésnek. Jód- jún. 15. Atyjának és Wegenemek volt tanítványa
gzöknek kitett ezüst lemezen készült, amelyet és norvég vidékeket áprázoló tájképeken kívül
higany^göiökkel kellett elhívni. Az expozíciós fleg áUatképeket festett. Ilyenek Kossz lövés
id igen hosszú volt, egy félórát is kitett. A képek
Norvég komp (drezdai képtár) Róka által meg"
kellemetlen esUlogásuák és kevéssé tartósak.
támadott vadkacsák (hannoveri múzeum) stb.
Dagnessean, Henri Francois, 1. Apuesseau.
4. D., Konrád, norvég költ, sztiL Varmboban
Dagaet (ojtsd: dagé), Aleocandre, svájci történot- 1843 jún. 24 Beigeni prédikátor volt, 1885. fogiró, ffiül. Freibnrgban 1816 máre. 12., megh. házi lelkész lett Akershusban. NoveUMban a norCouvetban 1894 máj. 21. Szülvárosában és Neu- vég és lapp népéletet festi. Ilyenek
Löwen
chatelben mködött mint tanár. Munkái Histoire (1874); Finnegunen (1874»; Edda Mansika (1875);
de la confédération Suísse (7. kiad. Neuchatel Ishavsskippem (1878) Glimt Il882) Ly (1885)
1879 ném. Aarau 1867) Comélius Agrippa chez For Sysne (1886) Ensamme Folk (1890) Lina
les Snisses (1846) Études sur l'histoire littéraíre Kjörbo (1898).
de la Suisse avant le X. siécle (1847) Revue des
5. D. (oroszul Dalj), Vladimír, orosz író és a
principaux écrivains de la Suisse franpaise (1857); híres orosz szótár szerzje, szül. Luganban 1801
Abr^é de l'histoire de la confédération Suísse nov. 22., megh. Moszkvában 1872 okt 22. Dán
(1871) Manuel de pédagogie ou dédueation {é. származású, de orosz nevelésben részesült, tenkiad. 1881).
gerésztisztnek készült, de késbb a dorpati egyeDagupan, Luzon-sziget (Püíppi-szigetek) Pan- temen az orvostudományokat hallgatta és katonagaszínan tartományának küíötö városa, mintegy orvos lett, azután különböz helyeken mködött
16,000 lak. Manila várossal 192 km. hosszú vasút mint tisztvisel, Orenburgban,Szt.-Péter\'árt,Nizsköti össze.
nyij-Novgorodban. Utolsó éveit Moszkvában tölDagnssza (aSr.), L Eleusine.
tötte nagy szótárának összeállításával elfoglalva,
Dágvány, ragadós, sr, szívós öár.
amely 1861 — 68. jelent meg Tolkovyj slovarj
Dahab v. harf, pénzdarab a Vörös-tenger mel- Zivago veükoruskago jazyka c. alatt 4 köt. 2-ik
letti Masszaua vidékén
feloszlik 40 kebirre ér- kiadás 1879, 3-ik Baudouin de Courtenay szertéke kb. 15 miér.
kesztése alatt 1903—09. Azonkívül^ vagy 30,000
Dahabije (arab.) a. m. aranyos, a Xilus folyón közmondást gyjtött és adott ki a Ctenija mosk.
használt, rendesen díszes külsej keskeny és Obscestva istor i drevn. c. folyóiratban 1861 ée
hosszú alakú utazó hajó.
1862 (2. kiadás 1879, 2 kötet) és Kazak LnDahák (zend. daháka) a. m. pusztító, romboló, ganskij (Ingani kozák) álnév alatt népies elbeszé:

;

:

:

;

;

:

;

;

:

;

;

:

:

;

;

az Ázsi, sárkány, szóval összekötve: Azsi Daháka léseket írt.
(a. m. veszedelmes sárkány-kígyó), az óperzsa
Dahlak (Dahalak), Erjthrea olasz gyarmatmitológia egy démoni szömyetegalakja, mely hoz tartozó, nagyobbára lakatlan szigetekbl álló
Jima (Dzsemsid, 1. o.) királyt trónjától m^oszt- szigetcsoport a Vörös-tengerben, Abesszínia közeván, ezer évig pusztította a földet, míg Thrae- lében, mintegy 1500 lak. A legnagyobb sziget
taona legyzi és a Damávend hegyhez láncolja. Masszauával szemben D.-el-Kebir. Halászattal,
Pirduszi feldolgozásában Zohak Biveraszp (a tíz- teve-, szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozó lakói
ezer lovas Zohák) a neve, kinek az ördög csókja eredetileg keresztény, de késbb az iszlámra átkét kígyót növeszt a vállából, melyeknek táplá- tért abesszíniaiak. A rómaiak idejében a gyöngylására mindennap két ember agyvelejére volt halászat központja volt Itt találták az adulei fölszüksége. A szörny zsarnokság miatt elkesere- iratot.
Héoai

Non

LetOcona. V.

UL
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;

-

Dahlb.

242

Dahlb., zoológiai neveknél Dahlbom Anders
Gustav (]. 0.) nevének rövidítése.
Dahlberg, Erik Jonson, gróf, svéd tábornagy,
szül. Stockholmban 1625 okt. 10., megh. u. o. 1703
jan. 16. 1637-ben azon svéd ersségek felügyeletét bizták reá, melyek Pomerániában, Brandenburgban, Mecklenburgban stb. feküdtek. 1698-ban
Bréma ésWerden kormányzója, 1696. pedig Livónia fökormányzója lett. A várépítészet körüli
érdemeiért a svéd Vauban névvel tisztelték meg.
Müve: Sueeia antiqua et hodierna (Stockholm
1700, 2 köt., új szöveggel kiad. Gildebrand 1900,

3

köt.).

Dahlbom, Anders Gustav, svéd entomológus,
szül.Kelet-GotlandForassaköz8égébenl806márc.
3., megh. Lundban 1859 máj 3. Entomológiai tanulmányait 1829. kezdte Lundban s itt 1830. docens
.

s az

egyetem természetrajzi múzeumának re lett,

1843. ugyanitt a természetrajzi múzeum
intendánsává nevezték ki. Fmunkája: Hymenoptera europaea, praecipue borealia(Lund 1843—45,

míg

1 köt. és Berlin 1854, 2. kötet).
Dahlerup, HansBirch, báró, osztrák altenger-

nagy, szül. Stillerdben, Dániában 1790., megh.
Kopenhágában 1872. Elbb a dán haditengerészetben szolgált, ahol magas képzettsége és kiszolgálata folytán fokonkinti elléptetésben
részesülvén, 1847. már a «commodori» rangot viselte. Mint ilyen 1849. az osztrák kormány felszólítására a dán király engedelmével az osztrák hadi

tn

tengerészet szolgálatába lépett, hol altengemagyi
ranggal a hadi tengerészet fparancsnokává ln,
átvévén egyúttal a hajórajnak vezényletét is.
Mint ilyen Velence és Ancona tengeri körülzárolását személyesen és sikerrel vezette. Az olasz
hadjárat lezajlása után az osztrák hadi tengerészet újjászervezésén és alapos kiképeztetésén fáradozott, mígnem 1854. nyugalomba lépett. Viszszaemlékezései In österreichischen Diensten cím
alatt 1911. Berlinben jelentek meg.
Dalilgren, 1. Garl Fredrik, svéd költ, szül.

-

még ma

Dahlmann
is

kedvelik.

Mint dialektuskölt több

gyjteményt adott ki, ilyen pl. Viter pá Varmlanske Fongmále (1875, 1876, 1886).
4. D., John Adolf, északamerikai ellentengernagy, szül. Philadelphiában 1809., megh. 1870.
1826-ban lépett be a tengerészetbe, 1863. ellentengernagyi rangot nyert. D. többnyire a tüzérszertárban mködött és különleges szerkezet
öntött vasból való vontcsöv nehéz hajólövegekét készített (D. -ágyúk), melyek azonban a polgárháborúban (1861—65) nem váltak be 274 hajólöveg közül 32 szétrepedt. A háború kitörésekor
Washington hadi kikötjének parancsnoka volt,
1862. a tüzérszakma fnöke lett, 1863. pedig Dupont tengernagytól átvette a Charlestont körülzároló hajóraj parancsnokságát és a további
mveleteket sikeresen vezette. 1864-ben szintén
eredményes expedíciót vezetett a St.Johns folyón
a szárazföldi sereg támogatására. D. néhány tüzérszakmabeli mvet is írt. Mémoirjait (Boston
1882) özvegye adta ki.
Dahlhausen, mezváros Amsberg porosz kerületben, a Rulír partján, a steele— vitteni vasút
csomópontja, (1910) 10,619 lak., szénbányákkal,
;

vashámorral és chamocte téglagyártással.
Dalilia Cav. (Georgina W., i>öv.), a Compositae (Fészkesek) család csöves virágú génusza
9 faja Mexikó fenföldein honos. Ével, rhizomás
füvek, levelük átellenes, 1— 3-szor szárnyasán
osztott, fészkük nagy, bókoló, küls pikkelyei
lomblevélszerekjkoesányahosszú. Nagy gyökérgumói vannak (1. még Inulin). Mexikóban több
fajt kultiválnak, nálunk azonban csak a D. va'
rvabilis (W.) Desf. és a D. coccinea Cav. gyakori, mindkett georgina néven ismeretes dísznövény. Mindkettt leginkább igen különféle
szín és telt virágú változataiban kedvelik. Vadon az elbbinek széls virágai termsek, szára
nem hamvas, az utóbbiéi ivartalanok, szára üres,
hamvas. Kultúrában a fészek minden virága
nyelvessé alakul át és

medd

lesz.

Stens-Brukban 1791 jún.20., megh. Stockholmban,
A D. variábilis elterjedt kerti virágnövény,
mint az ottani ftemplom prédikátora 1844 máj. 2. melynek temérdek változata és fajtája van. RenMint iró Atterbom Phoshorosában és Poetisk Ka- des szaporítása gumókkal történik; a magvak
lenderjében tnt fel attól kezdve majd minden által való továbbszaporítás csak a keresztez beévben adott ki költeményeket. Munkái Ungdom- porozás révén keletkeztetett fajta - vegyülókek
eki-ifter (Stockh. 1829) Samlade ^skrifter (u. o. (hibridek) eseteiben használatos. A D.-k gyakran
1834) Odalgumman (u. o. 1828) Angbátssánger elfajzanak, azaz a jellegzetes virágzat ugyanazon
gumókkal való továbbszaporítás dacára az si
(u. 0. 1837). Összes mveit Arwidsson, Backström
típusra üt vissza és sokszor értéktelenné válik.
ésTörneradtákki (Stockh. 1847— 52, 5. köt).
2. D., Erik Wilhelm, svéd földrajzi író és bib- A legújabb vívmtoy a D.-k tenyésztése terén
liográfus, D. 3. fla, szül. Stockholmban 1848 jún. azok a virágzatok, melyek a kaktuszok egyik faezeket
7. 1893-ban a svéd akadémia könyvtárosa, 1903. jára (Gereus speciosus) emlékeztetnek
a stockholmi kir. könyvtár igazgatója lett. 1881 kaktusz-D.-knak nevezik.
Dáhlije, arab eredet török szó, jelentése bel1894-ig az Ymer c. földrajzi folyóiratot szerD.-náziri : belügyminiszter.
kesztette. Számos földrajzi munkát írt és jelenté- ügyminisztérium.
Dahlin a. m. inulin (1. 0.).
keny részt vett Nordonskjöld, Sven Hédin és más
Dahllit(ásv.),képlete2Ca3(PO,)2.CaC08+Vs,H,0.
utazók mveinek sajtó alá rendezésében.
3. D., Fredrik August, svéd író, szül. Nord- Apatiton 6—8 mm.-nyi sárgásfehér, zsírfény
markban 1816 szept. 20., megh. Stockholmban kérget alkot. Híg savak oldják. Lelhelye Oede1895 febr. 16. Mint levéltárnok sokat tett a gaard (Norvégia).
Dahlmann, Friedrich Christoph, német törtéChemnitz-féle harmincéves háború történetének
kiadása érdekében, ezenkívül fontos okiratokat netíró ós államférfiú, szül. Wismarban 1785
•közölt IX. Károly és XVI. Erik idejébl. Szépen május 13., megh. 1860 dec. 5. Bonnban. Tanulmá•fordította Calderont, Shakespearet, Moretot stb. nyait Kopenhága- és Halléban végezte, ahol Wolf
Vármlandingame cím énekes vígjátékát (1846) Friedrich Christian alatt nyelvészeti tanulmá;

:

;

;

;

—

—

:

;;

;

Dahme

nyokkal foglalkozott. 1809-beD Kleist költivel
kötött barátságot és meglátogatta az aspemi
csatatért. 1811-ben magántanár lett Kopenhágában, 1813 - 29-ig a kiéli egyetemen tanított történelmet, de német érzelmei miatt a dán kormánnyal meghasonlott 1829 óta a göttingeni egyetemen tanított német történelmet és államtudomány t. Élénk részt vett a hannoveri politikai ktízdehnekben is, szintúgy a hannoveri alkotmány
kidolgozásában. Mint képvisel és író szabadelv
nézeteinek leplezetlen kimondása által nem egy

magának. Midn 1837. Ern
az alkotmányt megszüntette, D. az

ellenséget szerzett

Ágost

kii'ály

államcsíny ellen tiltakozó iratot készített, melyet
tanártársai közül hatan aláirtak s vele együtt
mindannyian elvesztettek állásukat. 1842-ben
azután IV. Frigyes VUmos porosz király a bonni
egyetemhez nevezte ki a történelem tanszékére.
Munkái
Geschichte d. englischen Revolution
(Leipzig 1844., 7. kiad. 1885. Magyarul Az angol
forradalom története, ford. Bajza, Pest
Geschichte d. französischen Revolution (Leipzig
1845 3. kiad. 1864). 1848-ban részt vett a porosz
alkotmánytervezet fölött folytatott tanácskozásokban, majd mint a porosz kormány bizalmi
embere a frankfurti szövetséggyülésre távozott,
ahol Németország egyesítéseért küzdött Poroszország vezetése mellett Ausztria kizárásával.
1850 óta pedig az els porosz kamarában eredménytelenül szállott síkra a reakcionárius áramlat ellen. Egyéb munkái: Geschichte von Danemark (Hamburg 1840—43, 3 köt.) Die Politik
auf den Grund und das Mass der gegebenen Zustánde zurückgeführt (Gött. 1835, 1 köt.) Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte Altona
1821 24, 2 köt.); Quellenkunde der deutechen
Geschichte (Göttingen 1830, 7. kiad. Ujabb kiadása Waitz- és 1905. Bradenburgtól) ; Kleine
Schriften (kiadta Varrentrapp, Stuttgart 1860).
V. ö. Springer, Fried. Christ. D. (Leipzig 1870—
•

:

18)

;

;

;

(

—

1872,
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2. köt.).

Dahme (Vend-Spree), baloldali mellékfolyója
a Spreenek Brandenburgban ered, D. város közelében, s több tavon keresztülfolyva, Köpenicknél torkollik. A Scharmützel- tavon át a Storkowcsatomával van összeköttetésben. 45 km. hosszuságban hajózható.
Dahme, 1. város Potsdam porosz kerületben az
ugyanily nev folyó és vasút mellett, (1910) 5839
;

—

lak., posztó-,

cipó-, sör- és szivargyártással.
D.jfalu és tengeri ftird a schleswigi porosz kerület oldenburgi járásában kb. 600 lak. Közelé2.

ben van a Dahmeshöft világítótorony.

Dahmenit,

robbanószer,

ammonium-

mely

nitrátból és legfeljebb 150/0 káliumnitrátból áll
D. Aammoniumnitrátból, naftalinból és legfeljebb

káliumbikromátból.
Daim,, Fdix Július, német jogtudós, történetíró és költ, szül. Hamburgban 1834 febr. 9., megh.
Boroszlóban 1912 jan. 3. Münchenben és Berlinben tanult jogot és történehnet, mire 1862. jogtanárlett Münchenben, 1863. Würzburgbau, 1872.
Königsbergben és 1888. Boroszlóban. Renkívül sokat és sokfélét írt. Jogtudományi munkái közül a
legkiválóbbak: Cber die Wirkung der Klagverjahrung bei Obligationen (1855) Das Kriegs-

3®/o

:

Deutsches Rechstbuch (1877);
(1870);
Deutsehes Privatrecht (1878) Die Vemunft im
Recht (1879) Etne Lanze für Rumánien (1883, az
Al-Dunán való szabad hajózás ügyében Ausztria-

recht

;

;

Magyarország ellen). A történetírás terén fmve:
Die Könige der Germánén (1861—1902, 9 köt.);
azután Prokopius von Caesarea (1865) Westgo;

:

Studien (1874); Longobardische Stndien
(1876); Urgeschichte der germán, und román.
Völker (1881—90, 4 köt.) Geschichte der deutschen Urzeit (1883). Kisebb történeti dolgozatait
Bausteine címmel gyjtötte össze (1879—84, 6
köt.). Költi mvei köz legértékesebb EinKampf
um Rom c. történeti regénye (1876, 4 köt.), az
olaszországi gót birodalom bukása azután Odhins Trost (1880) Kleine Romane aus der Völkerwanderung (1882—1901, 13 regény, köztük
VI. Attüa); Die Kreuzfahrer (1884); Odhins
Rache (1891); Julián der Abtrünnige (1894, 3 köt.)
stb. Elbeszél költeményei Havaid und Theano
(1855); Sind Götter (1874); Rolandia (1891).
Drámai mvei Rüdiger von Bechclaren (1875)
König Roderich (1875) Deutsche Treue (1875)
vígjátékai Die Staatskunst der Frauen (1877)
és Der Kurir nach Paris (1883). Irt operaszövegeket és költeményeket is. Önéletrajza Erinnetische

;

:

;

:

;

:

;

:

:

Összegyjtött költi
mveibl az els sorozat 1898. jelent meg, 21
köt. a második sorozat 1903 óta van folyamatNejével, szül. Droste-Hülshoff Teréz
ban.
bárónvel (szül. 1845 május 28. Münsterben)
együtt írta Walhall. Geimanische Götter- und
Heldensagen, és neje egyedül Kaiser Kari und
seine Paladiné, mind a két mvet a nagy közönség számára. Magyarul megjelent: Odhin vigasza,
ford. ffróf Csáky Albinné (Olcsó könyvtár, Budarungen (1890—95, 5
;

köt.).

—

:

pest 1898).

Dahna, homoksivatagDél- Arábiában, l.Dehna.
Dahomé v. Dahomey, francia gyarmat Afrika
ÉNy.-i részében a Rabszolga-parton. Határai:
Ny.-on a német Togo, É.-on Mahe, K.-en Joruba
és Lagos angol gyarmat, délen a Benin-öböl,
amelynek D.-hoz tartozó partvidéke mindössze
csak 113 km. hosszú. Területe mintegy 10,400
km*, lakosainak száma a 420 európaival egyetemben 655,000. A homokos partvidéken a lagúnák hosszú sora éri egymást, amelyeknek legnagyobbikába torkol a gyarmatot B.-ról D.-re
átszel számos folyó közül az Oagbo is. A lagúnák többnyire csak az ess évszakokban állanak a
tengerrel összeköttetésben. A lagúnák mögött
a mintegy 10 12 km. széles Lama-mocsárig
erdséggel borított fensík következik: ezt az
Oagbo partjai mentén alacsonyabb dombos tájék
váltja fel, amelyet viszont É.-on a Mahe-hegység,
az Oagbo forrásvidéke zár be. Különben a Mahehegység alkotja a Niger folyamvidéke és a Gulneai-öböl közti vízválasztót. Éghajlata a partvidéken a lagimák kigzölgései miatt egészségtelen,
a szárazföld belseje felé azonban elviselhetbb. Az
ess évszak ideje április közepétl augusztus közepéig tart. A növény és állatvilág egyezik Afrika
tropusos vidékéivel. A nagy kiterjedés füves
térségeket, a szavannákat gyakran szakítják meg
hatalmas olajpáLmaerdk. A lakosságot eredetileg
ej ók alkottéc, akik azonban az idk folyamán

—

sr

:

2U
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Dalanu

teljesen kipusztultak s helyöket ma az eve-k és
a joruba négerek foglalják el. Nyelvüket fon-nak

1886. Nagy-Popot elfoglalták. D. akkori királya
Behanzin a francia uralmat el is ismerte, de amihívják 8 rokonságban áll a guineai partvidék kor a parti városok gyorsan fellendültek, azt
egyéb nyelveivel, valamint a nagy délaf riai bantu hitte, hogy öt megcsalták. Megüzente a háborút
törzs nyelvével. Vallásuk fetisimádás. Hisznek a (1882), amelynek Dodds tábornok 1892. D. fvárojó és rossz szellemben. Fétisüket vörös agyagból sának, Aboménak bevételével már majdnem véget
készitik, falvaik és városaik bejáratához állítják vetett, ha sikerül neki a királyt is elfognia. A
s az eltte elvonuló kereskedket az ö tiszteletére következ évben a Bénin-öblöt a franciák teljesen
megadóztatják. Tisztelik a kígyókat, leopárdokat fenhatóságuk alá kerítették. Behanzin makacsés majmokat. Papjaik és papnik igen díszesen sága ügyessége és harcos népének elszántsága a
öltözködnek. Nem nagyon régen még az em- franciáknak még sok áldozatába került s a háború
beráldozat is divatban volt. A túlvilági életben csak akkor ért véget, amikor a király rejtekhehisznek. Hangszereik a tam-tam, elefántagyar, lyét, Atseribet is elfoglalták. A király ekkor fölnádból készült síp és hárfa. A táíicot kedvelik. tétlenül megadta magát. Eleinte Parisba vitték,
Ffoglalkozásuk az újabban nagyon fellendült majd megengedték, hogy amazonjaival Algerban
foldmívelós. Termelnek kukoricát, manihot, batá- telepedhessék le. Onnan egy ízben még ellátogatát, földi mogyorót és mindenféle zöldséget. Fon- tott ni hadseregének megmaradt részével a
tos kereskedelmi cikkeik még a pálmaolaj és francia fvárosba, 1908 dec. 11. azonban számpálmamagvak, kókuszdió és kaucsuk, st a part- zetése helyén Algerban a trónja fosztott fejevidékeken már kávé- és kakaóültetvényekkel is delem meghalt.
kísérleteznek. Háziállatjaik a juhok, kecskék,
disznók, különféle szárnyasok, közöttiik gyöngytyúkfélék. Iparuk házi jelleg. Készítenek pamutszöveteket, agyagedényeket, vaspengéket, külön-

alkalmas eszközöket s az agyagos talajból az építkezésekre téglaszer kemény
tömböket. A bevitel értéke (1909) 14.215,996 frank,
a kivitelé 16.350,614 frank. A bevitel cikkei többnyire pamutárúk, gépek, szeszfélék és dohány.
A kikötkbe 1907. érkezett 390 hajó 504,960
tonna árúval és távozott 391 hajó 506,724 tonnával. A forgalom 50 százalékát Franciaország bonyolítja le, háromtizedét Németország és egyötödét Nagy-Britannia. Sürgönyhálózata 2773 km.,
telefonvonala 193 km., üzemben lév vasútvonala
(1908) 309 km., építés alatt lev vonala pedig 200
féle f öldmívelésre

km. hosszú.
A gyarmat kormányzóságának székhelye Porto-

Novo 19,000

lakossal.

Az egykori királyok

szék-

helye Abomé, ma 4700 lakossal.
A hajdan független országban a kormányfonna
a legteljesebb abszolutizmus volt. A bátor és
harcos nép életének és vagyonának a király
egykor föltétlen ura volt s az alattvaló csak rabszolgaszámba ment. Hatalmát csupán a kuruzslók
korlátozták babonájukkal. A kormányzást az általa kinevezett, ugyancsak zsarnok természet,
ajándékozásra köteles cabacerók intézték, A katonakötelezettség általános volt. A rendes katonaságot a több ezer fbl álló ni testrcsapat, az
amazon hadsereg alkotta. Ennek tagjai a férjhezmenésrl lemondtak s háborúban vitézségük a

Irodahm. Duncan, Travels in W. Afrika, 1847 ; A. Vallon
Le royaume de D., Revue maritlme J861 ; Burton, Amission to the King of D., 1864 ; u. a., Witand wisdom from
W. Africa 1865 Hornberger, Das Ewe-Gebiet an der Sklavenküste. Petermann Mitth. 1867 ; Skertchly, D. as it is,
1873 Bouche, La cöte des esclaves et le D. 1885 ; Choudoir E., Troís mois de captivité au Dahomey (Paris 1891);
D'Albéca, La Francé au D. (u. 0. 1895)
Fonssagrives,
Noticeg sur le D. (u. 0. 1890) ; Heudebert, Promenade au
D. (u. o. 1902); Aublot, La guerre dn D. 1888—1893
(u. 0. 1894) ; Le Herissée, L'aiicien royaume de D. (Paris 1911).
;

;

;

Dahomék, az egykori önálló dahomei királyság lakói 1893 óta francia fenhatóság alatt a
Golfé de Béninhez tartoznak. Fajilag a szudáni
négerekhez soroztainak, nyelvileg az eve családhoz. Állattenyészt és fölmíves, bár még alig
pacifikált nép, mely Francia- és Németországgal
élénk kereskedelmet z. Nyersanyag kivitele
fleg pálmaolaj, kaucsuk, elefántcsont arányos
az árúbehozatallal 16 14 millió fr. Az utolsó
lázadás alkalmával sokat emlegetett dahomei
amazonok a király testr8ége,egykor 8(300 fnyi
sereg, a sok bels háború és rabszolgakereskedés
által alig néhány 100 fre olvadt, st ma teljesen
megsznt. V. ö. Foa, Le Dahomey et dépendances
(Paris 1894); Delafosse, Elementsde grammaire
de la langue dahomey (u. o. 1895). L. Dahomé.
:

Dahomey, 1. Dahomé.
Dahra- barlangok, Algerban a

Teli -Atlasz

hegység Dahra-láncának nagy kiterjedés mély
üregei
az oran algeri vasútvonal mentén - arról nevezetesek, hogy 1845. Franciaországnak

—

Abd

—

Káderrel vívott harcaiban az Ulad-Riah
500 menekültjét Pélissier tábornok
a szúk hegyi odúk eltt gyújtott nedves fák füstférfiakéval vetekedett.
lörténete. Dalziel (The history of D., London jével embertelenül megfojtatta. Mindössze csak
1793) szerint az ország alapítója a XVII. sz. ele- 100-an menekültek meg.
Dahr- el-Kodib, havas hegycsúcs a Libanonban
jén Takudorzu, a fon néptörzs fejedelme volt.
Utóda, Agodzsa Torudu, hatalmát a tengerpartig (3063 m.), Szíria legmagasabb pontja, Ny.-i lábáterjesztette ki, amikor is a D.-iek elször jöttek nál cédrusliget található.
Dahsur, falu Egyiptomban Szakkarah mellett,
érintkezésbe az európaiakkal, különösen a rabszolgakereskedés révén. Ennek eltörlése után az híres a területén emelked piramis.
Dal V. daji, 1. Dei.
angolok az udvari és temetési ünnepségek emberDalanu Elie, kolozsvári gör. kat. fesperes, eráldozatait igyekeztek megszüntetni, ami azonban
nem sikerült. Közben beavatkoztak a portugálok délyi román egyházi író, szül. Kútfalván (Alsóis és meg akarták szerezni az ország feletti pro- fehér vm.) 1868 márc. 9. jómódú földmíves szütektorságot, de errl 1887. le kellett mbndaniok. lktl. A középiskolát Nagyszebenben és BalázsA franciák 1878. Kotrunt, 1883. Porto-Novot, falván, a teológiát Budapesten, a bölcsészetet a
el

kabil törzs
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DaJbutsu

grazi és budapesti egyetemen végezte, melyen
bölcseleti doktorátust is szerzett. Teológiai tanár
volt Balázsfalván. 1902 óta pedig mint kolozsvári fóesperes nagy tevékenységet fejt ki egyháza javára. Munkái közül becsesek a Suplex
Libellus Valachorum új kiadása, Prohászka 0.

püspök Jézus Krisztus és a modem élet cím
mvének fordítása; számos emlékbeszéd. Ezenkívül Ravasul cím havi folyóiratát nyolc éven
át szerkesztette.

Daibutsu (ejtsd: daibnc), Buddha óriási szobrainak japán elnevezése. Legnevezetesebbek a 16
m.-t meghaladó Narai és Kamakurai szobrok. Az
elbbit Shomu császár (724—748) készíttette, az
ut<ibbi Ono Goroemon müve és 1248 u. öntetett
bronzba.

Daedalus), mitikus görög kézmipari tevékenység megszemélyesítje (nevének értelme a « remekln),
kitl eredetileg csak az athéni Daidalidai nev
kézmves-kerület származtatta magát, kinek je-

DaidaJos

mves, a

(lat.

legrégibb

:

1

!

!

I

-

Daimlel

;

Daimio
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lomiparral foglalkoznak. Közelében 10 km.-nyire
608 m. magasban vannak a öuadiano Ojos nev
forrásai és a régi Calatrava kastély.
Daimio (japán. a. m. nagy név), a fnemesség neve Japánban. Az 1868-iki reformig fennállott 9 kaszt közt a D. volt az els és még 271
családot foglalt magában.
Daitnler, GoUlieb, gépészmérnök, szül. 1834
márc. 17. Schorndorfban, megh. 1900 márc. 6.
Kannstattban. Tanulmányait Stuttgartban, az
akkori mszaki iskolában végezte 1861— 63-ig.
Angliában mködött, késbb a karlsruhei gépépít társulat múhelyfnöke lett. 1872-ben átvette a Deutz-ben (Köln mellett) újonnan létesült gázmótorgyár mszaki vezetését. Vezetése
alatt lett a deutzi gyár világhírvé és ez idben
készült itt az els 100 lóers gázmotor. 1882-ben
már Kannstattban találjuk D.-t, hol fleg a
járómvek hajtására szolgáló könny súlyú és
gyorsjárású motorok kidolgozásával foglalkozott.
B motorok elkészülte után kezdte a motorikus
hajtású járómvek készítését, melyek folytonos
fejlesztésével jött létre a mai modern benzinmotoros automobil. 1891-ben alakult meg az els

D.

melynek ma már a föld minden számotországában van testvér vállalata.

r.-t.,

tev

Daimon,

1.

Dai Nihon

Démon.
Dai Nippon

v.

(a. m. a fölkel nap
hivatalos neve.

Dajka

'Da.^ak(dayak), mintegy 3 milliónyi s-nép Borneóban (magát Olo-Nagadzsunak hívja); feloszlik
Biadzsu, Ot-Danom ós D.-Paré törzsekre. Testi sajátságaik általában olyanok, mint a malájoké
nyelvök is rokon,bárajávai csoporthoz tartoznak.
A férfiak többnyire csak egy átvet ruhadarabot
viselnek, az asszonyok rövid ruhát, tarka kalapot
és fa-, elefántcsont- v.érclábkarikákat. Lakásaikat
cölöpökre építik. Minden faluban van községháza, a
többinél magasabb és ellenségek koponyáival díszítve. Itt laknak a serdül legények. A D.-ok

A

feleséget vásárolják vagy szolgálattéteUel szerzik, aztán ez dolgozik ruhát készít,
a földet megmunkálja. Fképen rizst termesztenek, ez a feledelük, húst csak ünnepélyes alkalmakkor esznek.
férfiak vasat bányásznak s ki-

egynejOek.

:

A

tn fegyvereket készítenek. Háborúban

páncélt
viselnek brbl, fakéregbl vagy zsinórfonatból,
ezenkívül kardot, kampós gerelyt s fúvó nyílpuskát mérgezett nyilakkal. Az úgynevezett tengeri D.-ok tengeri rablók, akik, mieltt az angolok ket megzabolázták, rémei voltak a keletázsiai vizeknek. Az egyes törzsek egymástól függetlenek, mindegyiknek van külön fnöke, de
ennek hatalma korlátolva van a népgylések által. A halottakat régebben elégették, most eltemetik. Az elhaltnak emberáldozatot hoznak. Nagy
szerepet játszanak a baliánok, asszonyok, akik

egy személyben énekesnk, táncosnk, jósnk,
Dainities (ang., ejtsd: entisz) a. m. csemege.
bábaasszonyok és orvosnk stb. V. ö. Perelaer,
Daippos, sykioni szobrász, Lysippos tanít- Etnograflsche beschrijving der Dajaks (Zalt- Bmványa, olympiai versenyek gyzteseinek szob- mel 1870) Tromp S. W., Bijdragen tot de taalrász! ábrázolásával tnt ki.
landen volkenkunde van Nederlandsh Indie (1890);
Daira a khedive tulajdonában lev birtokokat Hein, Die bildenden Künste bei den Dayaks auf
jelenti, melyek többször kölcsönök biztosítására Borneo (Wien 1890)
Nieuwenhuis, In Central
leköttettek.
Bomeo (Leiden 1890) Bock, Unter d. Kannibálén
Daire, Louis Frangois Eugéne, francia nem- auf Borneo (Jena 1882).
zetgazdasági író, szül. Parisban 1798 febr. 8.,
Dáján, 1. Rabbi és Zsidó törvényszék.
megh. u. 0. 1847 jún. 14. Számos folyóiratba irt
Dajarmur, hegycsúcs a Himalájában, 1. Nanga
államtudományi cikkeket, kiadta a Collection Parbat.
des principaux économistes (Paris 1843—48, 15
Dagi, török szó, jelentése dajka, gyermekgonköt.) e. gyjteményt. Mémoire sur la doctrine des dozó. Daji hatun v. kadin, dajkaasszony. E névphysiocrates c. mvét az Académie des sciences vel nevezték Szulejmán szultán nevelanyját ós
morales et politiques 1847. megkoszorúzta.
négy márványoszlopon nyugvó síremléket emelDairen (azeltt Dalnij), szabad kikötváros tek neki a szultán dzsámija közelében. L.még Dei.
déli Mandzsúriában, Liau-tung félsziget DK.-i olDajka, olyan asszony, kire gyermekeket bízdalán, közel Port-Arturhoz. Midn Oroszország nak gondozás végett. Oly asszony, ki saját szopbirtokában volt, az orosz kormány a keletá^isiai tatott gyermekét elválasztja s idegen gyermek
forgalom új kikötjének szemelte ki, mivel Vla- szoptatására vállalkozik, szoptató-D. A szoptatódivosztok tél idején a jég miatt hasznavehetetlen. D.-k gyermekei között, minthogy a legzsengébb
Az orosz-japán háború után 1905. Japán tette rá korban elválasztatnak, óriási a halandóság. Vikezét, amennyiben Kínától bérbe vette. 1906-ban szont a szoptató-D. -k némelykor oly betegségben
mint szabad kikött megnyitották a nemzetközi szenvednek, mellyel a reájuk bizott csecsemt bekereskedelemnek. A japán uralom alatt kikötjét teggé teszik. Ily betegség a szifllis, mely a D.-n
kibvítették, gázgyárat és viUamosmvet, 20 km. sokszor a leggondosabb orvosi vizsgálat mellett
hosszú közúti vasutat építettek. Hajóforgalma sem ismerhet fel. Ujabban ezért a Wassermannersen emelkedett, a forgalom í^tetemesebb része féle vérvizsgálatot (1. o.) végzik a D.-knak kiszeJapán javára esik 1909-ben akivitel 267 millió melt asszonyokon. Vannak oly esetek is, midn
taelre rúgott, szemben az 1908-iki 12*4 millió egészséges dajka veleszületett szifllisben szenved
országa). Japánország (L

o.)

;

;

;

:

;

A f

által beteggé lesz. E viszonyok összessége a D.-kérdés.
Dairi, a papi fejedelem elnevezése Japánban.
Száraz D. az olyan asszony, ki gyermeket gonRégebben kiüönösen a jezsuiták és a holland ke- doz, anélkül, hogy szoptatná. Az ily gondozásra
reskedk illették ezzel a címmel a Mikadót, de nálunk rendesen öreg, mveletlen asszonyokat
1868 óta nincs használatban.
fogadnak fel. Ez hiba, mert ezek a mveletlen
Daitotei, japán város, 1. Taihoku.
telve vannak babonákkal s csak kivételesen ké-

taellal.

beviteli

cikk Japánból a gyapot-

csecsem

árú.

nk

j

Dajka
pesek a gyermek gondozására a higiénia

—
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Decikf

modem kitnen

Németországban mvelt urink képeztetnek ki hivatásos gyermekgondozónóknek. Nálunk néhány év óta a temesvári állami gyermekmenhely, majd az aradi és
budapesti állami gyermekmenhelyek képeznek ki
intelligens nket hivatásos gyermekgondozókká.
Dajka János, 1. Keseri Dajka János.
Dajka-béka v. bábabéka (Alytes obstetricans
Laur). a nyelves bókák (Phanero^lossa) alrendjébe, a mozgómell békák (Ardfera) csoportjába, a korongnyelvüek (Discoglossidae) családjába tartozó békafaj. Európa ny.-i részein (Spanyol-, Franciaországban, Belgiumban, Hollandia
dk.-i részein s Németország ós Svájc ny.-i
részein) honos: 3-5— 5 cm. hosszú; külsleg
a mi unkánkhoz hasonlít. Peterakása márciustól
augusztusig tart. Amint a nstény a 70— 200 cm.
hosszú, ketts petezsinór lerakásához fog, a hím
nemcsak megtermékenyíti a petéket, hanem a
elvei szerint. Angliában s

nsténynek a petezsinórok kiürítésében is segédkezik. Hátsó lába két középs ujjával megfogja
a petezsinór végét s hátsó lábainak váltogatott
mozdulataival nyolcasforma hurkokban szedi

A petékkel egészen háta közepéig
megrakott hím harmattal nedvesíti a petéket,
hogy ki ne száradjanak. Mikor az embriók megértek, vagyis rendesen 14 nap múlva, a hím a
vízbe siet velk, ott lerakja ket, mire azok a
vízben rendes módon kibújnak. Ettl a sajátságos ivadékgondozástól, kapta a béka nevét.
Dajka-növény, L Élsköd.
Dajkanyelv, az a sajátságos nyelv, melyen a
dajkák beszélnek a kisded gyermekekkel, s melynek szavai többnyire egyszersített, de párosan
ejtett (ikerített) szótagokból állnak, pl. papi a. m.
étel, zázsi a. m. tz, güngi a. m. ing, üng stb.
Apróbb gyjtemények « gyermekszók » címe alatt
a M. Nyelvrben Hl— VI.
Dajkas&gba adott gyermekek. Oly anyák,
kiknek saját háztartásuk nincs, vagy ha van is,
de házon kívüli mxmkával keresik kenyerüket s
így gyei mekeiket nem ápolhatják: kénj-telenek
gyermekeiket idegenekhez gondozásba adni s értük tartásdíjat fizetnek (magándajkaság). Ezen
gyermekek között, fleg a csecsemkorban, a halálozás óriási nagy, a megmaradottak között pedig a nevelési eredmények az esetek túlnyomó
rezében ki nem elégítk. Az állam az általa D.
körül (1. Gyennekvédelem) kitn eredményeket
ér el. Eléri ez eredményeket a nevelszülk goncombjaira.

—

bevált felügyelnkkel szándékoznak a
kérdést megoldani.
Dajna, a litván népdal neve.
Dajta (azeltt Gocznód), kisk. Pozsony vm.
nagyszombati j.-han, (1910) 228 tót lak. u. p. és
:

;

u.

t.

Czifer.

Dak. Palankinnal (gyaloghintó) való utazás
Kelet-Indiában, továbbá a posta neve. A gyaloghintók hordozói bizonyos állomásokon felváltásra
készen állnak. Naponkint 66—90 km. utat lehet
így megtenni. V. ö. Gr. Széchenyi Béla, Keleti
utazása.

Daka,
Dáka,

I.

Dhaka.
Veszprém vm. pápai

kisk.

j.-ban, (1910)

934 magj'ar lak. postahivatal, u. t. Pápa.
Dakahlieh (DakhaJieh, Dachalieh), alsó-egyiptomi tartomány a Nüus-delta damiettai ága, a
Bahr Muisz, a Menszaleh-tó és a Bahr Szanz-elHagar (tanitai ág) között, 2411 km» területtel,
(1907) 912,428 lak., akik közt 12,847 nomád és
6669 idegen. A tartomány felszíne egészen sík, jól
öntözött és igen termékeny. Fvárosa a Melik el
Kamii szultán által 1221. alapított Mansura.
Dakar, város és erdítésekkel eUátott kiköt
francia Senegambiában, a Verde-foki felszigeten Gorée-szigettel szemben, amelytl 2000 m.
széles csatorna választja el
a francia nyugatafrikai kormányzóság, valamint egy püspökség
;

;

székhelye, (1908) 24,831 lakossal. Nevezetességei
közé tartozik technikai fiskolája. Kereskedelme
jelentékeny s mióta Saint-Louis-yal vasút köti
össze, gyorsan növekszik. Kikötje, amelyet 1867.
kezdtek építeni s 1903 10-ig tetemes költséggel

—

megnagyobbítottak s modern berendezésekkel
láttak el, a legjobbak egyike Nyugat-Afrikában.
A Bordeaux-ból Dél-Amerikába men postahajók
állomása.

Dake, Nils,

1.

Dacke.

Dák flóravidék (böt.), Magyarország növény1.

földrajza.
Dak-Churi, négykerek külön postakocsi BritIndiában. Réffente ez volt a
közlekedési eszköz,
Dakhel (Dachel, Dakhleh). Siut - Mudirieh
egyiptomi tartományhoz tartozó (el Vah ed
Dachlle) bens oázis a líbiai sivatag szélén 3
napi járatra Chargeh tói (Khsardch) Ny. -ra: hossza
140 km., szélessége 20 km. a Földközi-tenger
szine fölötti Rohifs szerint 100 m. Éghajlata változó, télen gyakran nagy esk érik ; a chamzin
május- és júJaiusban
fúj. Általában termékeny. Fterméke a datolya. A lakosok száma
dos kiválasztása s lelkiismeretes ellenrzése által. 18,000. Székhelye Kalamum, legnagyobb helyAz 1876. XrV. t.-c., mely a közegészségügyrl sége El-Kaszr 2288, a környékkel 3758 lak., ettól
szól, elrendeli ugyan, hogy csak oly asszonyhoz közel 2 órányira egy Ammonnak szentelt egyiplehet gyermeket helyezni, kinek a községi elöl- tomi templom romjai láthatók, amelyeket a lakojárósátg engedélyt ad erre, s kötelességévé teszi sok Deir-el- Hadzsamak (a. m.kkolostor) neveznek.
a községeknek ezeket a gyermekeket ellenrizni. El-Kaszr mellett a helyenként timsóval átitatott
Mindez azonban csak kivételesen történik meg, és foszfátos talajból meleg és kénes források tördacára annak, hogy a törvény oly régi már. Az nek el. Az oázisnak mintegy 15 helységét egyérdekelt néprétegek nem is tudnak e törvényrl, mástól kopár, homokbuckás területek választmert a törvény túllépését csak igen elvétve bün- ják el.
tették. Külföldön külön e célra, fizetés mellett
Dakhma, 1. Parszik.
alkalmazott közegek végzik ezen gyermekek elDakiki, Abú Manszúr, a Firduszit megelz
lenrzését. Aki pedig ily gyermeket vállal, anél- legnagyobb perzsa költk egyike. Túszban, vagy
kül, hogy ezt bejelentené, szigorúan meg lesz mások szerint Bokharában született. Nuh bin
büntetve. Nálunk az állami gyermekvédelemben Manszúr szaszanida családbeli perzsa király páran-

f

;

srn

I

I

-
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Daktlloszkópla

Dakryocystitis (gör.), a könytöml gyulacsára hozzáfogott a régi iráni királyok történetének megénekléséhez. Ó kezdte meg a Sahnámeh-t, dása, 1. Könytöml.
Dakryoiith (gör.), ma már nem használatos
melyet késbb a halhatatlan Firduszi befejezett.
Mindössze 1000 verset készített el a királyok neve a könycsövecskékben elforduló, streptokönyvébl, mikor orgyilkos kéz véget vetett ifjú thrix-gombatelepekböl álló rögöknek.
Uakryon (gör.), a könypont, így nevezik az
életének.
anthropologiában az orrgyök két oldalán azt a
Dakka, 1. Dhaka.
Dakke, Alsó-Nubiában a Nilus balpartján, sze- helyet, ahol a homlokcsont, könycsont és a fels
gényes vályogkunyhókból álló helység, amelyet állcsontnak fölfelé hágó nyujtványa egymással
egykor Per-Selketnek «Selket istenn házá»-nak, találkoznak. L. még Koponya.
Dakryops, a könymirigy valamelyik kivekésbb a görögök pedig Pselchisnek hívtak. Itt
verte le Petronius római helytartó Kr. e. 23. az zet csövének megtágulása miatt keletkez dagaetiópiaiakat. Igen híres az ujabban nagyon meg- nat a szemgolyó fölött, a szemgödör halánték felé
viselt,Thout istennek szentelt templomáról,amely- es részében. Oka az illet kivezet cs elzárónek régebbi részét Ergamenes, Etiópia királya dása, amely miatt a felgyl könyfolyadék a csöés kortársa Philopator

vet kitágítja.

ért

Daktüiomantia v. dactylomantia (gör., a. m.
ujjal való jóslás), az ókori jóslásnak egy neme.

építtette. Érdekességéa templomot igen sokan felkeresik.
Dákó, a bUliárdjáték egyik eszköze, 1. Büliárd.
Dákok, 1. Dácia.
Dáko-románok, dáko-román nyelv, tudományos elnevezése az északi románoknak és nyelvüknek, akik a Duna balpartján laknak, azon a
területen, ahol a régi dák birodalom volt. Ellentéte, a makedo-románok, makedo-román nyelv
alatt a balkáni románok és nyelvük értendk.
Magyarországon dákorománnak irredenta törekvéseket valló román embert neveznek.
Dákos, régi íróinknál a. m. rövid kard v. tr,
melyet medve- és vaddisznóvadászatnál hasz-

Fonálra akasztott gyrt egy kerek tábla felett vagy kerek edényben forgattak. A tábla peremén betk voltak és amint a fonálon ingadozó
azokat érintette, válasszá alakultak a fel-

gyr

vetett kérdésre.

Daktiliotheka, a görög neve a metszett kövek

gyrk

és
gyjteményének, valamint a megrzéstikre szolgáló szekrénykének is. Rómában
Scaurus pretornak Kr. e. 56. volt elször ilyen
gyjteménye. Késbb Pompejus, Caesar és MarceUus D.-i tettek szert hírnévre.

Daktilok

náltak.

a.

m. ujjak, a görög mitológiában

a phryg és a krétai Ida-hegység erdeiben tartózDákoska (növ.), 1. Gladiolus.
Dakota (rövidítve D. 2.), 1861 -89-ig az észak- kodó manók (nevket illetleg 1. Hüvelyk Matyi);
amerikai EgyeslUt-Államok territóriuma, melybl kiknek Rhea-Kybele kultuszában nagy szerepünk
két állam alakult Eszak-D. és Dél-D. (1. North
Dakota és South Dakota).
Dakota, nagy indiánus nép a Misszisszippi ny.-i
partjain Rocky-Mountains felé egészen a kanadai
erdségekig, tulajdonképen a sioux-^ egyik ága,
mely az apsaroka, hidatsa, minitari, omaha stb.
törzsekkel együtt az ú. n. prairie-kulturát él vadász, vándorló népekhez tartozik. A D. közvetlen
ága az ú. n. tetonak. Nyelvrokonaik a Michigan-tó
környékén él vinebagok, a virginiai tutelok és
a lousianiai viloxik. Maguk a mai területen él
D.-k 1852— 76-ig sok véres harcot vívtak az
Bgyesült-Állajnokkal s Guster generálist többször megverték. Jó lovasok és ügyes lövk. A
skalpozást és egyéb vad szokásokat a legújabb
idkig gyakorolták. Szabad területeiken ma is
túlnyomólag vadászatból élnek, a földmívelós és
általában a kultúra iránt kevés fogékonyságuk
van. Némi kivétel a mandan-ékg, mely smveltsége nyomán ipart folytat. Mai számukat mintegy
60,000 fre becsülik, melynek Vg része Kanadára esik. Nyelvüket feldolgozta Bi^gs (Washington 1852) Mooney, The Sioux tries of the
:

;

East

(u. 0.

1894).

is els alkalmazói. Hármuknak a nevét is
halljuk az antik hagyományban: Kelmis ^{01-

musnak

vasztó), Damnameneus (Pöröly), Ákmmi (Üll).
E nevek is nyilván tudóskodó fantázia szülöttei s
még fantasztikusabb a 10-es számuk (az ujjak

számáról) s a kéz ujjai szerint való megkülönböztetésük. V. ö.i^o&ec/c, Aglaophamus II. 1156—81

(Königsberg 1829).
Daktilolízis (gör.) a. m. ainhum (1. o.).
Daktilológia v. daktilonomia (gör., a. m.
ujjon való számítás), a számvetésnek egyik legrégibb neme, amelyet a számolás tanításában és a
közönséges életben egyaránt használtak. Azon
alapult, hogy az egyes ujjaknak, amint kiterjesztették, bevonták és begörbítették, különböz számértéket tulajdonítottak. A D.-t a régi magyar iskolákban is használták.

Daktiloporás mészk,!. Dactylopora-mészkö.
Daktiloszkópia (dactyloscopia ; 1. a képmellékletet), szószerint az emberi ujjak fels izülete
bels felületének lenyomata vagy másolata.
Tágabb értelemben ketts jelentése van 1. jelenti azt az eljárást, amellyel a lenyomatokat
a bnvádi eljárásban a visszaes bntettesek
személyazonosságának megállapítására f elhaszják 2. jelenti azt az eljárást, amellyel a bncselekmények színhelyén, a bntettes által megfogott sima felület tárgyakról vagy papirosról
az érint ujjaknak még láthatatlan nyomait is
:

Dakota nyelv, a sioux- indiánusok nyelve. Ismertették Riggs (Grammar and dietionary of the
Dacota language, Washington 1852); Röhrig
(Washington 1873) nálunk Hunfalvy Pál (Akadémiai Értesít 1856, Új M. Múzeum II. k.). L. még
Dakota.
Dakryoadenitis (gör.), a könymlrigy gyu;

ladása. Ritkán elforduló betegség.

Dakryocystis

van. ók a kovácsmesterség feltalálói s buzgó
mveli, és ritmikus kalapálásukkal a zenei rit-

(gör.),

könytöml

(1. o.).

;

elidézik, mely nyomok azután egyrészt az isme-!
rétien tettes kilétének kiderítésére, másrészt el-

^

DAKTIL

A bntettes ujjainak láthatóvá
a helyszínén

tett

talált poháron.

nyumai

Iv-fajta ujjlenyomat.
(A börfodrokat
ívelten haladnak át egyik
oldalról a másikra. 2-szeres nagyítás.)

jelz vonalak

^C-

10

/í

A poháron

talált

ujjnyomatok a bizonyítás céljaira megnagyítva és kidolgozva az összehasonlításnál
felhasznált pontok és sajátosságok megjelölésével..

tDakiiloizkópia ttfOckhet.

3ZK0PIA.

nyoiBM. (A börfodrok
ni«t jobboldüliról
lat

kSsepéig

iMgSrblUve

kis

halad

vis^sat^'r.

Köséptömlös-fajta ujjlenyomat. (A börfodrok a B. ábrán látbató hnitdcnerfi
alaknláson bell néhányszor egymás
kSré c^aTarodnak. 2-saere3 nagyítás.)

Ikerfaurok-fjüta njjlenyomat. (A nyomtat

kösepén

a

görbfiléssel

börfodrok ketts kerek
össsef ónodnak.
2-szeres
nagyítás.)

« Bagyitás.)

A

bfintetteenek a poháron talált nyomokkal teljesen megesyeaö
>jjleayomatai a bíiODTitás céljaira
eí kidolz-iva. as asonoaságot igarcló pontok éa
njátosságok megJelSléséTeL (iíl. és
la. U. és Ua. abrakon az n^aaaaon ssáamal
Jelzett pontoknál a bfirfodrok,

megnanntva

illetve

vonalak alakulásai

II teljesen azonosak.)

•^VAIMAOY ICXBUHM

—

Daktiloszkópla
lene

dönt

bizonyítékul szolgálhatnak.

Az

:

;

:
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njjak

különösen fels izületükön, a tenyérfelli oldalon, a brfelületen szabad szemmel is észreveheten, a felületbl kiemelked és változatos alakulásokat mutató récékkel, az ú. n. börfodrokkal
vannak borítva. Ha az ujjat fekete festékkel bevont
sima felületre nyomjuk, csupán a kiemelked
brfodrok festdnek meg, úgy, hogy a befestett
ujjat azután fehér papirosra fektetve, a brfodrok alakulatai, más szóval a brfodor-ábrák fekete vonalak alakjában reprodukálódnak. Ez az
ujjlenyomat. Miként Galton Franeis angol antropológus megállapította és miként azt a gj'akor
lat is igazolta, a brfodrok és ennek révén az
ujjlenyomatok minden egj'es embernél annyira
eltér alakulásokat mutatnak, hogy két egyforma ujjnyomattal biró ember nincs a világon,
8 így azok az embereknek feltétlen egyéni ismertet jelei. A személyazonosság igazolása mellett
alkalmasak tehát arra is, hogy azok alapján a
szokásos bntetteseket fel lehessen ismerni, kik
elbbi büntetéseiket leplezend, rendszerint hamis
név alá rejtznek s így félrevezetve a biróságot,
elkövetett cselekménjük következményei alól
minduutalan a büntetlen eléletüekre alkalmazni
szokott enyhébb ítélettel menekülnek. Henry E.
R. londoni rendrprefekt Galton megállapításait
személyazonosító rendszerré dolgozta ki, olyan
matematikai szabályokat állítván fel, amelyekkel a különböz emberekrl felvett ujjlenyoma-

már sok

dön, mint Magyarországon

ítéletet hoz-

melyekben a tettességet ilyen helyszíni nyom
alapján állapították meg.
tak,

Irodalom. Arányi és Gábor, D., Budapest 190r
Gábor
Béla, A D. rends»6re, u. o 1906; Kenyeres Balázs, Törvénysjéki orrostan, n. o. 1909 Pr. Galton, Finger prints,
London 1892; E. R. Henry, Classiflcation and uses of flnger, n. o. 1905 Wlndt und Kodicsek, Dactyloscopie, WienLeipsig 190-4; H. Roscber, Dactyloscopie, Hamburg 1905;
Niceforo und Dr. Lindenau, Die Kriminalpolisei und ihre
Hilfswissenschaften, Gr.-Lichterfelde-Ost 1909: Dr. Loock,
Chemie bei Kriminalíorschungen, Dilsseldorf 1909 Jüan
Vuceticb, Sistema dactyloscopica, La Plata, 1901 M. Wiottl,
Dactyloscopia. S. Paulo 1909 ; V. Lassarevitsch, Dactylos;

:

;

;

;

copia,

Belgrád 1907;

Daae,

Fingeraftryt

slgnalementes,

Krisztiania 1907.

Daktilns

(gör. a.

m.

ujj),

magyar mszóval

ereszked ütemiaj (versláb),
melyben az egy hosszú tagból áUó arzisra vele
egyenl idérték, s két rövid tagból áUó tézis
lengedi, párosrész,

következik

_!_..« (J

),

zenei értékben

^ #

a két rövid szótag egy hosszúba vonható össze (az
ütem neve ilyenkor «spondeusz»), de az arzis nem
szokott két rövid tagra felbontódni. A D. a négy
fbb ritmusfaj egyike. Az ers ütemrész felbont-

hatatlansága biztosltja az titemforma állandóságát, míg a gyönge ütemrész változékonysága szabadságot kölcsönöz neki, így a ritmus menete hol
gyorsabb, hol lassúbb, de mindig nagy ervel
árad. A görög költészetben a D. a legsibb rittokat nyilvántartani lehet. E Galton—Henry -féle musfaj ; fbb soralakjai a hexameter, pentameter,
rendszer alkalmazása a szokásos bntettesekkel pentapodia, tetrameter, a csonka tripodia (a penszemben sokkal egyszerbb, biztosabb és olcsóbb tameter fele), melyek részint önállóan, részint
lévén, mint az ugyanezen célt szolgáló Bertülon- szerkezetekben epikai v. elégiái költemények versmódszer (1. o.), Anglia után 1902. elször Magyar- formáiként szerepeltek, v. lírai részletekben forország, majd röviden utána minden kultúrállam dultak el. Az utolsó ütem tézise rendszerint apelfogadta. Ma már minden, bizonyos fajta bn- rózatlan volt, hogy a sorvégz lassú ütem megcselekménnyel terhelt ujjairól ujjlenyomatokat áUitsa a rohanó ritmust.
vesznek fel, úgy, hogy a letartóztatáskor ujjait
Daktylolysis (gör.) a. m. ainhum (1. o.).
egyenküit egy fekete festékkel bevont lemezen,
Daktylos (gör.) a. m. ujj. A mai görögök a
majd az ujjlenyomatlap papírján meghengerltik. centimétert is így hívják. L. még Daktüus.
Ezeket a lapokat nálunk a Budapesten szervezett
Daktylosjrnpliisis (gör.), az ujjak összeOrszágos bnügyi nyilvántartó hivatal (1.
növése.
ügyi nyilvántartás) gyjti, össze és tartja nyilDal, általában minden költemény, amennyiben
ván. A visszaesk személyazonosságát az ország dalolásra alkalmas ; szorosabb értelemben a lirai
bíróságai és hatóságai részére mindenkor e gyj- költészet alapformája, az a mfaj, mely minden
temény segítségével állapítják meg. A személy- költemény közt a legzeneibb, legdalolhatóbb s a
azonosság megállapítása mellett a D. mind na- költészetnek a zenével és tánccal való si közösgyobb szolgálatokat tesz a nyomozás terén is. ségébl a legtöbbet megtartott, úgy hogy ma is
Ha a bntettes a bncselekmény helyszínén kezé- melódiástul érvényesül legjobban. így a népdal
vel vagy ujjával valamely sima felület tárgyat mindig dallammal együtt születik, gyakran táncérint, ujjának nyomai a tárgyon maradnak. Ezek- ritmusul is szolgál. Míg a többi lírai költenek a nyomoknak a gyanúsíthatok ujjlenyoma- mény többnyire az érzelemnek vegjült formáját
taival való összehasonlítása lehetvé teszi a fejezi ki, addig a dal magát a tiszta hangulatot
tettes kilétének megállapítását. E téren a hala- tolmácsolja, a lélek önkéntes viszhangját egy-egy
dás odáig jutott, hogy a tettes ujjain ak nyomait benyomásra, ersebb lendület, reflexió nélkül, a
még oly esetekben is meg tudják találni, mikor
közvetlenségében. Ez a bensség adja meg
az érint ujjak teljesen tiszták voltak, tehát a a dal sajátos báját. Szavakban beszélvén, természenyomok' nem Játhatók. A bncselekmény hely- tesen a dal is gondolatok által költi fel az érzelmet,
színén található tárgyaknak, mint üveg, sima de a gondolati elem egészen felolvad a hangulatfelület fém vagy fatárgyak, papú-os stb. külön- ban, csak felgerjeszti azt és maga mintegy nyomféle porokkal való behintése (grafit, alumínium, talanul eltnik. Innen a dal sajátos könnysége,
argentarat, karmin, indigó stb.) révén ugj'anis a leheletszerüsége, finomsága. A dal nem is fejez
teljesen tiszta érint ujjak nyomait annyira lát- ki többet egy hangulatnál a kedélynek csak egy
hatóvá lehet tenni, mintha az ujjak véresek v. megmozdulását tükrözi egy vagy néhány képpel,
festékesek lettek volna. A bíróságok úgy külföl- nem árad el mint az elégia mindig rövid, szer-

Bn-

m^a

;

:
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-

Dál

kezete egyszer, kerek eladása színes, de nem
versalakját a legdallamosabb formák
köztü választja.

volt Tóth

A dal, mint a lirai költészet legegyszerbb kivirágzása, minden éghajlat alatt és minden népnél
megterem évezredek óta s a népköltés legnagyobb
része dalokból áll. A népdallal szemben mdalnak
nevezik az oly dalt, melyet az irodalmi fejlettség

József. Nevezetes dalköltk még Dahnady, Kiss
József, Endrdi Sándor, Jakab Ödön, Vargha

;

pompázó

;

elrehaladottabb fokán egy meghatározott költi
egyéniség alkot. Az irodalmi dal formákban, hangulatokban sokkal változatosabb és egyénibb, mlg
•a népdal bizonyos naiv bájjal és közvetlenséggel
van elsbbségben. Tartalma szerint lehet vallásos
dal,mely azonban tárgyánálfogvais többnyire ódái
emelkedést vesz, kivált a templomi énekben, mely
a hiv gytQekezet közös áhítatát fejezi ki ós táplálja hazafias dal, szintén ers hajlammal az ódái
lelkesedés felé szerelmi dal, a leggazdagabb csoport, aminthogy a dalhangulatnak megfelel lelki
állapotot leginkább a szerelmi érzés hozza magával hordái a bor meUetti társas örömök kifeje;

;

;

zésére

;

vitézi, vadász-, pásztor-, betyár-, hajósdal

stb. A hangulat minsége szerint a dalnak végtelen sok változata van, éppen mint amily sok

árnyalatot vehetnek föl érzelmeink; van szomorú
és víg dal, van humoros dal, gúnydal stb. Közvetlenségénél fogva a néplélek egyik legjellemzbb kifejezje is a dal. A francia chanson könny
és pajzán, a német dal érzelmes, a szláv melanchoUkus, a magyar sírva vigadó és szilaj.
A magyar költészetben a dalnak igen nagy
szerepe van népköltésünk gazdagsága különösen a dalban rejlik s legnagyobb költink jórósze
a dalban tnt ki. Els jelentékenyebb dalköltnk Balassa Bálint volt a XVI. sz. végén,
ki a magyar és idegen népdalok módjára szépen
eltalálta a dalhangot és formát. A késbbiek
a múlt század elejéig mind az
nyomán haladtak. Ujabb lendületet a dalnak Amadé László
báró adott, a temperamentumos rögtönz, a múlt
század közepének nevezetes szerelmi lírikusa, s
mellette a gondosabb de szkkörübb Faludi, ki
olasz hatás alatt takaros dalkompoziciókat nyújtott. Nagyobb mértékben csak az irodalmi felujulással indult meg az irodalmi dal fejldése is. Egyrészt Ráday Gedeon kezdeménye után Kazinczy,
Földi, Verseghy fáradoztak a nyugateurópai (fleg
a német) dalstíl és dalforma átültetésén s példájokat a jelesebb költk közül Dayka, Csokonai, Szemere Pál (szonett), Kölcsey, Kisfaludy Károly,
Bajza, Vörösmarty, Garay követték ez irány
sohasem tudott szabadulni bizonyos idegenszerségtl és feszességtl. Másrészt a nemzeti dalstíl
hagyományait is folytatták idnkét költink, így
az eleven dalérzék, de pongyola és sekélyes
Horváth Ádám, Csokonai, Kisfaludy Sándor, a
szerb és magyar népdal hatását összeolvasztó
Vitkovics Mihály, Kisfaludy Károly és Czuczor
Gergely. Végre Petfi összeolvasztotta az eddigi
két irányt, a mvészibb de idegenszer és a
népies de kevésbbé mvészi irányt és megteremtette a tartalmilag és formailag nemzeti,
•

;

_

Kálmán. Saját módjuk szerint, de szintén nemzeti irányban müvelik a dalt Gyulai Pál
(ers érzékkel a dalkompozlció iránt) és Lévay

Gyula, Reviczky Gyula, Szabolcska Mihály, legújabban Ady Endre stb.
A dal zeneileg tág fogalom. Szöveges zene,
melynek szerkezete különböz. Pontos, hogy a
dalr, mint mfajt ne zavarjuk össze az ú. n. dalformával (I. Zenei mformák). Mert dalokat írhatunk nemcsak dal-formában ós viszont dal-formában írhatunk nemcsak dalokat (hanem táncokat,
nyitányokat, a szonáta némely tételét, nocturneöket stb.). Annyit mondhatunk, hogy a dal tagolása, periódusokra való oszlása rendszerint világos, átlátszó. Különbözik az áriától, amennyiben
nem oly széles, nem oly dekoratív és nem oly
dramatikus. Ha a szövegnek minden strófájára
ugyanazt a dallamot énekeljük, a dalt strofiktisnak mondjuk ha a dallam minden strófában változik vagy legalább is módosul (párhuzamosan a
szövegben rejl hangulattal), átkomponált dalról
beszélünk. Van népdal és mdal. Népdalt emlegetünk nemcsak olyankor, amikor egy dalnak, amely
a nép ajkán forog, nem tudjuk a szerzjét a népdal fogalma alá tartozik az ismert szerztl ered
és a nép közt elterjedt dal is és ezenfelül minden
dal, amely a népies énekek egyszer formáját
mutatja ós egyszer hangján szól. Ilyen értelemben írt pl. a rafflnált Brahms is « Volkslieder»-eket.
A mdal is, a népdal is létezett már az ókorban.
Az els reánk maradt mdal-melodia Pindaros
(Kr. e. 522—443) els pythiai ódájának kezdete,
dalaz els középkori
mai napig fennmaradt
melodiák (tehát nem egyházi énekek, bár latin
szövegüek!) IX X. sz.-beliek. Hangsúlyozzuk,
hogy léteztek ezeknél régibb dallamok is, de ezek
számunkra elvesztek. A népdalgyjtés a XV. sz.ban indul meg; a legrégibb népdalok (ftancia;

;

—

—

—

amelyek fennmaradtak és amelyeknek leszármazását ki lehet mutatni, legalább
is XIII. sz.-beliek. A magyarságnak is volt mindenkor dala, de azokat a melódiákat, amelyeket
ma is éneklünk, nem tudjuk messzebb idkre
németalföldiek),

visszavezetni (legalább tudományos pontossággal)
sz.-ra. Igazi mdalokat nálunk csak
a XVIII. sz.-ban kezdettek írni. Az egész világ
számára Schubert (1. o.) reformálta a dalt. Eltte
a dalnak v. széles, áriozus jellege volt, vagy nem
egyéb, mint énekhangra átültetett instrumentális
(néha tánc-) zene. Csak 1800 körül születik (Hiller, Zelter és mások úttör munkája nyomán) az
igazi, finoman tömörített, intim mdal, amely elüt
úgy a Bach-Hándel-korszak, mint a Haydn-Mozart-Beethoven-korszakvokális hangjától. Szöveg
nélküli áoí-nak mondunk Mendelssohn óta olyan
rövid, lírai jelleg hangszeres darabot, amelynek melodikája ós ritmikaja úgy hat a kópzel-

mint a XVI.

münkre, mint a dal.
Dal (svéd., ném. Tal) a. m. völgy, vidék.
Díl, 1. (újabban Almásdál), kisk. Kolozs vm.
u. p. és u. t.
specifikus magyar dalt. Tompa és Arany is szá- aünási j.-ban, (1910) 557 oláh lak.
2. D., nagyk. Szeben
mos szép dalt írtak. Petfit sokan utánozták s Magyarnagyzsombor.
modorát túlságba vitték az 50-es évek lírikusai, vm. szászsebesi j.-ban, (1910) 1095 oláh lak. u. p.
Lisznyai Kálmán és mások. Legjelesebb követje Szászsebes, u. t. Kelnek.
:

—

;

;

;

Dalai

-

láma

Dalai láma, 1. Láma.
Dalai-Nor, neve két tónak Mongolország k.-i
részében. 1. Dalai- v. Kulun-Nor az északi nagyobb, tözel v£in a szibériai határhoz. Kerülete
200 km., partja nádas, környéke igazi steppe. Le2. Z).,az elbbifolyása az .\murba öml Argun.
tl D.-re 65 km. kerület, négy kis folyó ömlik
belé, de lefolyása nincs; vize sós, környéke

—
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nista Író, szül. 1445., megh. 1503. Ó emelte a heidelbergi egyetemet a virágzás legnagyobb fokára.
A Celtes (1. 0.) által alapított tudományos társulat elnöke volt.
4. D., Kari Theodor Anton Maria, báró, az
utolsó német mainzi választófejedelem és érsekkancellár, hercegprímás és frankfurti nagyherceg,

Hemsheimben 1744 febr. 8., megh. Regensburgban 1817 febr.l0.1762-ben a jogból doktori oklevelet nyert s csak azután folytatott teológiai taDalárda, 1. Dalegyesület.
Dalame (svéd, azt jelenti a völgyek), régente nulmányokat. Rövid id alatt kanonok lett elbb
csak a svéd nép ajkán él, ma már azonban ál- Mainzban, késbb Würzburg- ésWormsban. 1772.
talánosan használt elnevezése a természeti szép- mainzi helytartó lett Erfurtban, ahol megismerkettWieland, Herder, Groethe és Schiller költkkel.
ségekben gazdag, vadregényes fekvés Kopparberg kerületnek, melyet helytelenül Dalekarliá- 1787-ben a wormsi káptalan, 1788. pedig a konyiak is neveznek. Területe 33,000 km* s lakossága stanei püspök koadjutorává nevezték ki. 1800 jan.
1. konstanci püspök, 1802. pedig mainzi érsek és
(1910) 233,874 volt. Vas- ós rézércben gazdag hegyeit hatalmas erdségek borítják s földjének kancellár lett, de az 1802-iki lime viliéi béke értelalig V7 része alkalmas mezgazdaságra. Józan mében a mainzi választófejedelemséghez tartozó
szül.

kietlen.

:

d

gondolkozású, szorgalmas, puritán erkölcs, sza- összes rajnabalparti birtokait a franciák kapták.
badságot ós hazát szeret, az si szokásokhoz, B veszteségekért azután 1804. Aschaffenburg,
viseletkhez ragaszkodó lakosai többnyire nép- Regensburg és Wetzlarral kárpótolták. Ekkor D.
es házi iparral foglalkoznak s a D.-i cikkek kü- már Napóleon hízelgi sorában foglalt állást,
lönösen a svéd és dán tengeri fürdkön igen ke- kinek császárrá koronáztatása idején Parisban
resettek. D. a modem svéd festészetnek egyik tartózkodott, hol egyúttal VE. Pius pápával is
nevezetes telepe.
Ausztria meg Poroszország
11. Oszkár svéd király öccse,
találkozott, aki
Ágost herceg (1831-73) a Dalekarlia hercege kivételével egész Németország metropolitájává
nevezte ki. A Rajnai szövetség megalakulásakor
címét viselte.
Dáláuzi, a hazai örmények kedvelt újévi cse- kénytelen volt német kancellári méltóságáról lemegéje, melyet pörkölt forró mézbe vegjitett tisz- köszönni, kárpótlásul a szövetség hercegprímátított diókból készítenek némelyek a forró keve- sává és a szövetségi tanács tagjává nevezték ki.
réket ostyaaljra is öntik, mások meg cukorkák- 1807-ben a neki adományozott Frankfurtba tette át
kal díszítik
székhelyét. 1810. lemondott Regensburgról BaDalavadia, középkori tartomány Írországban. jorország javára, amiért a frankfurti nagyherE néven a XII. sz. végóig szerepelt. Magában fog- cegi címmel a fuldai meg hanaui fejedelemséget
lalta a mai Down county legnagyobb részét és kapta azon föltétel alatt, hogy utódjául BeauharAntrim D.-i felét.
nais Jent elismeri. 1813-ban a gyztes német
Dalayrac, Nicolas, zeneszerz, 1. Alayra£.
fejedelmek a nagyhercegi méltóságról való leDalberg, nagytekintély régi német nemzetség, mondásra kényszerítették, mire a regensburgi
melynek egyik se Heribert, mint kölni érsek, érseki székre vonult vissza. A regensburgi temp1002. II. Henriket császárrá koronázta. Midn D. lomban lev sírja fölött unokája karrarai márAnionban a D. család férflága kihalt, Anton leánya, ványból síremléket áUított emlékének. NagyGerta, Gerhald wormsi kamaráshoz ment nül, számú irataiban többrendbeli tudományággal fogaki a D. család nagy vagyonát és nevét is örökölte lalkozott, a XVin. sz. felvilágosodás szellemét
(1318). A bárói címet a nemzetség 1654. nyerte s hirdetvén munkáiban. Magyarul megjelent Vizsegyik ága (D.-Heszloch) most is virágzik.
gálódások a mindenség felett. Német nyelven írt
1. D., Adolf, fuldai prépost (1678—1734), a 6. kiad. szerínt kiadta Lánghy István (Pest 1828).
fuldai egyetem alapítója.
V. ö. J. Müller, K. Th. v. D. (Würzburg 1874)
2. D., Emmerich Joseph. herceg, diplomata, D. Beaulieu-Marconnay, íCarl v. D. und seine Zeit
5. fla, szül. Mainzban 1773 máj. 30., megh. 1833 (Weimar 1879, 2 köt.).
ápr. 27. Hermsheimban. Mint badeni követ Parisba
5. D., Wolfgang Heribert, báró, wormsi kamament, hol Talleyranddal lépett érintkezésbe 1809. rás, az elbbinek öccse, szül. 1750., megh. MannBaden külügyi politikáját vezette, de azután a heimban 1806 szept. 27., 1803 óta badeni államnémet állampolgárjogot felcserélte a francia pol- nüniszter, a mannheimi színházat mint intendás
gárjoggal. I. Napóleon, kinek Mária Lujzával való fölvirágoztatta ós SchiUemek els drámáit (A
házasságának D. egyik kezdeményezje volt, haramiák 1782) színre hozta és a költt mint dra1810-ben herceggé és államtanácsossá nevezte maturgot alkalmazta. V. ö. Scküler levelezését
ki 8 egyszersmind 4 millió frank járulékot bizto- (Bríefe an den Freiherm v. D., Karlsruhe 1819
sított D.-nek. 1814-ben az ideiglenes kormány és összes munkái közt),
tagjai közé jutott és részt vett mint francia megDalberg- Acton, Jokn Emeric, 1. Adón, 2.
bízott a bécsi kongresszuson. Emiatt Napóleon
Dalberi^a L. fii. (növ.), a Leguminosae (Hüa száz nap alatt birtokait elkobozta, de ezeket a velyesek) pillangósvirágú génusza 80 faja fa v.
Bourbonok kezébl visszanyerte ós a restauráció felfutó cserje páratlaniü szárnyas levelekkel, fürután államminiszterré és pairré lett.
tös virágzattal, hossznkás, lapos, egy- vagy több3. D., Johann, püspök, a klasszikus tudomá- magü, fel nem nyíló hüvellyel az ó- és újvilág
nyok fellendülésének buzgó pártfogója és huma- tropikus vidékein. A D. latifolia Roxb. Kelet-
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Indiában nö, fája sötét bíborpiros, nagyon súDalelf, Svédország egyik leghosszabb folyója.
fényesíthet. Európába Két ágból ered, a Wester- és Öster-D.-böl. Az
blackwood, fekete botanyfa v. keletindiai rózsafa egyesült folyó a tavaknak egész sorozatát szeli
néven szállítják s feldolgozzák. A D. melanoxy- még át, amíg számos vízeséssel 450 km. út után
lon Guill. et Perr. tropikus Afrikában a szenegáli a Botteni-öbölbe ömlik. Közvetlenül a torkolata
ébenfa. A délázsiai D. Sissoa Roxb. fája durva, eltt van a híres, 130 m. magas Elfkarleby vízde nagyon tartós, sötétbarna, ágyúk és vasutak esés. Szakaszonkint hajózható.
talpfájának és hajóépítéshez használják. A délD'AIembert, 1. Ahmbert.
amerikai D. nigra Allém., melynek brazíliai neve
Dalemincok, 1. Vendek.
caviuna és jakaranda, állítólag a palizanderfa
Daleminzit (ásv.), rombos rendszerben kristátermfája, más adatok szerint azonban a pali- lyosodó dimorf alakja az argeutitnek, illetleg
•zanderfát a Machaerium (Leguminosae) vagy a akantitnak (AgjS). Kristályformája és ólszögei a
Jacaranda (Bignoniaceae) génusz fajai (1. o.) Stefanitra (öAgjS.SbjSj) emlékezetnek ; valószín,
szolgáltatják.
hogy csak Stefanit utáni pszeudomorfóza. LelD'Albert, Eugen, 1. Albert.
helye Freiberg (Himmelfahrt bánya), ahol 1858.
Dalbosfalva (azeltt: Dálbosecz), kisk. Krassó- fedezték fel annak régi neve (Daleminzia) után
Szörény vm. bozovicsi j.-ban, (1910) 2394 oláh lak., nevezte el Breithaupt (1862).
postahivatal és telefonállomás. Rákóczi Zsigmond
Daler, régi svéd pénzegység ezüstbl v. rézbl
fejedelem idejében 1607. Delbosic néven fordul el; 1777 óta volt 1 ezüst D.
3 réz-D. kb. 90 flUér.
1774. a zsupaneki határri zászlóalj tertiletébe keDaleth, 1. Delta.
belezte tett be. A vógvidéki katonai rendszer eltörDal-evez, elavult kifejezés, melynek els tagja
lésekor e helység az oláh bánsági ezredhez tarto- török eredet. De némely vidék halászainál még
zott s ennek egyik századát képezte, Ó- és Uj- ma is dali v. daMadzó az a nagy evez, melyet a
Sopot, Lapusnik, MocserisésRavenska községek- gúzsba V. szögbe lehet akasztani. V.ö.M. Nyelvr
kel együtt. 1872-ben Szörény vármegyéhez csa- XVII. 27. 81. Hermán, M. Halászat Könyve.
toltatott.
Dalgety, helység az ausztráliai üj- Dél- Wales
Dalbo-tó, a svédországi Wener-tó DNy.-i része, államban, a Snowy River mellett 1904-ben az
1.
Ausztráliai Egyesült Államok fvárosául szeWener-tó.
Dalcs, kisk. Krassó-Szörény vm. karánsebesi melték ki, de 1908. Canberrát tették fvárossá
J.-ban, (1910) 565 oláh lak. u. p. és u. t. Karán- helyette.
sebes.
Dalhousie (eijtsci: deihüzi), város és szanatórium
Dalegyeslet, dalárda vagy dalegylet, dalkör, Pendzsabban,Gurdaspur divíziónak Csambahbérolyan testület, melynek tagjai oly célból szövet- állam területén fekv exklavéjában, 2343 m. ma^
keznek, hogy az éneket részint szellemi szórako- gasban, az évszakok szerint váltakozó lakosszámzás, részint pedig nemzeti és kulturális célból
mal
veljék. A mai értelemben vett D.-ek NémetorDalhousie (ejtsd deihúzi), James Andrew Brounszágban keletkeztek, legelször Greiffenbergben, Hamsai/, marquis, angol tory, államférfiú, KeletAlsó-Pomerániában. Nálunk fleg a 40-es évek- India katonai kormányzója, szül. 1812 ápr. 22.,
ben alakultak énekegyletek az egyházi és világi megh. Dalhousie-Castleben 1860 dec. 19. 1837 óta
énekek, karok és dalok müvelésére Budán, Pes- az alsó-, 1838 óta pedig a felsháznak volt tagja.
ten, Pozsonyban, Kassán, Pécsett, Sopronban, 1844-ben a kereskedelmi hivatal elnöke ln.
Temesváron s másutt, de minden kihatóbb ered- 1848— 56-ig Kelet-India kormányzója volt. Szemény nélkül. Havi Mihály volt az els, ki jól rencsés háborúi által nagy teriüeteket hódított
szervezett férfikart állított össze s azzal a 40-es meg és kebelezett be Anglia birtokába, így Birma
évek kezdetén nemcsak a hazában, hanem a kül- egy részét és Audhot. Nagy érdemeiért a paiiaföldön is sok elismerést aratott s ez alakban el- ment köszönetét fejezte ki neki. L. Trotter, Life
ször mutatta be a magyar dalokat. Az
példája of marquis of D. (London 1889) Ariiold, History
nyomán azután úgy a fvárosban, mint a vidéken of the Marquis of Dalhousie's administration of
számos magán énektársulat alakult a mvészibb British-India (Lond. 1863—64, 2 köt.).
ének ápolására. A D.-i intézmény intenzivebb
Daliás, város Almeira (Andalúzia) spanyol tarmeghonosulása hazánkban az 50-es évekre esik, tományban, a Sierra de Gádor hegyen (2323 m.),
A legels alapszabályilag szervezett és
(1900) 7136 lak., ólom- és éreolvasztókkal.
dalegyletet «Pestbudai dalárda» címen Thíll NánDalibor (Kozojedi), cseh lovag mint egy lázador alapította Pesten, az akkori német policáj- dás vezetjét 1498. a prágai vártoronyba zárták,
rendszerrel szemben számtalan nehézséget és aka- (innen hív ják ezt máig is Daliborka-nak), kínzódályt gyzve le. Ennek példájára azután egy- eszközökkel (a ((hegedvel)) és ((húrokkal») gyömásután alakultak a dalegyletek az ország min- törték és utóbb kivégezték. B tény késbb arra a
den részében, fleg a magyar városokban. A mondára szolgáltatott alapot, hogy D. a börtönben
D.-i intézmény manapság már hazánkban is fon- saját készítmóny hegedjén a játszást nagy tötos kulturális és nemzeti missziót teljesít. A tisz- kélyre vitte. Innen a közmondás: Etiam Dalibotán magyar alapon álló dalegyletek száma meg- rem fames musicam docet (Dalibort is a nyomor
közelíti a 200-at, de más nemzetiség egylet is tanította a zenére). Smetana (1. 0.) egyik dalmvan. Országos szövetséggé azonban csakis a ma- vének hse.
gyar dalegyletek tömörültek.
Daliche, 1. Echinádok.
Dalekarlia, 1. Dalarne
Dalidó, dálidó (a Vág mellékén dálibó is) a
Dalekarlia hercege, 1. Dalarne,
dáridó szó mellékalakja, tehát ((énekkel, zenével,
lyos, aprószemcsés, jól
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Dalimil-féle krönika

eszemiszommal járó lakoma», de az ötvenes években bálra akarták alkalmazni.
Dalimil-féle krónika (Dalimilova krónika)
a legrégibb cseh nyelven írt krónika, amelyet
rógebben tévedésbl a XV. sz.-ban élt Dalimil
apátnak tulajdonítottak, de amelyet valószínleg
egy cseh lovag írt a XIV. sz. elején. A szenvedélyesen írt,németgyülöl krónika, amely «Cech»nek Csehországba való érkezésétl 1314-ig terjed, nagyon népszer volt és több kiadást ért,
nyomtatásban 1620. jelent meg Prágában, u. o.
kiadta újonnan Prochazka (1786) majd Hanka
(184r9, 1851, 1876) teljesebben Jirecek József a
Památky staré literatury ceskó II. k. 1877. és
Fontes rerum bohemicarum III. k. 1879. V. ö.
Hodinka Antal, a Szt. Istvám-ól szóló szláv
források (Szt. István kir. Emlékkönyve 1891)
Jerabek, D. kiadása (Századok 42, 662).
Dalin, mostani neve Idaliumnak.
Dalin, Olof, svéd költ és történész, szül.
Halland tartományban 1708 aug. 29., megh.
Stockholmban 1763 aug. 12. 1737 óta a svéd király könyvtámoka volt. Royalista politikájával
és irodalmi érdemeivel magára vonta Lovisa
ülrika királyn (Nagy Frigyes nvére) figyelmét,
aki 1751. Gustaf trónörökös neveljének hívta
meg, 1755. birodalmi történetíró, majd rövid számzetés után 1763. udvari kancellár lett.Leginkább
Den Svenska Árgus (1733—34) c. folyóiratával
tette magát ismertté munkái Sagan om hásten
(1740) Den afundsjuke (vígjáték, 1738) Svenska
Priheten (eposz 1741) Brynhilda (szomorújáték)
történelmi munkái Svea rikes história (1747)
Anmarkningar. Válogatott müvei Valda skrifter
c. 1872. jelentek Örebroban.V. ö. Warhurg, Olof
V. D. (Stockholm 1884);
M., 0. D. (Upsala
tánccal,
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1908)."

Dalip Singh (ang. Dhulip Singh), kiskorú
sikh király, aki Pandzsab, Kasmír és Afganisztán
egy része felett is uralkodott. Miután 1849 márc.
9-én az angolok .50,000 frt évi járadék fejében lemondásra szorították, D.-t Angolországba hozták,
ahol angol nevelés hatása alatt angol nagybirtokos lett belle. Midn 1886. Indiába akart visszatérni, útjában megakadályozták, évi járadékától
megfosztották.Azóta hol az oroszoknál, hol Parisban tnt fel, mint az angolok ellensége. 1893
okt. 23. megh. Parisban.
Dalj, Vladimir, 1. Dahl.

-

Dallingr

comique mintájára. Könnyed áriák és dalok sorozata.

A

Liederspiel (1800-tól kezdve)

még

ennél

egyszerbb szerkezet dalokat nyújt kezdeményezje Reichardt. Ma D. névvel operetteket is
szokás megjelölni, ha kevósbbé burleszk tárgynak.
is

;

Dalkeith (esitsd: deiMth), város Edinburgh skót
countyban, Edinburghtól DK.-re 10 km., a North
és South Esk egyesülésénél, (1911) 7019 lak., vasolvasztókkal, sznyeg- és kefegyártással, gabonakereskedéssel, a Buceleugh-hercegek pompás kastélyával (D. Palace) és parkja val. Közelében szenes vasbánya van.
Dalkör, 1. Dalegyesület.
Dall, 1. Carohne Hecdy, amerikai írón és
emberbarát, szül. Bostonban 1822 jún. 22. A
jogainak buzgó hirdetje. A nkérdéssel foglalkozó
The College, the Markét and Court
or Woman's Relation to Education, Employ-

nk

fmve

ment and

:

mve

még
Citizenship (1867). Népszer
really know about Shakespeare (2.

What we

kiad. 1886).

az utolsó vándor
2. D., Boderick, állítólag
skót hárfás, ki 1740 körül még élt. Dalai közül
többet máig is megrzött a skót nép.

Dalia

(ol.),

Dalladzó,

DaUaeos,

1.
1.

L D.
Dal-evez.
Daillé.

Dallam ('me/oáio^.egymással bizonyos logikus

— helyesebben

harmonikus

— viszonyban

lev

hangok

sorozata. Esztétikai törvények szerint
alakul ki.
D.-ban a hangok egymástdán csendülnek meg, viszont az akkordban egyidejleg
szólalnak meg. A mai zenei felfogás szerint D.
és akkord közt nem lehet ellenmondás mind a
kett ugyanegy hangfajból veszi az anyagát. Ha
a D. új hangfaj felé tart, az akkord is jelzi ezt a
törekvést. Egyik megersíti a másikat, egyik

A

:

elreveti a fényét annak a gondolatnak, amelyet
a másik kimondani készül. Még a XVI. sz.-ban
ez a szoros egység D. és akkord (harmónia) közt
nem volt meg. Palestrinánál is néha a D. más
hangfaj t sejtet, mint az akkord. D.-tanokat írtak
Koch (1782—93) Biepel (1755—65) Nichel;

mann (1755); Beicha
Riemann (1883) stb.

;

(1814);

Bussler (1879);

Dallamos (észt.), olyan vers, mely élénk ritmusával úgyszólván dalolásra indít. A D.-ság feltételei a rövidebb sorok, érezheten lüktet ritmus, a szöveg folyékonysága s jó hangzása,.
DáljaCDaí;7!^<ióközségHorvát-Szlavonor8zágDallamtan (melodika), 1. Dallam és Osszban,Ver5cze vmegye eszéki j.-ban, (1900) 1181 ház- hayigzattan.
zal és 5900 horvát-szerb, magyar (543) ós német
Dallas, város Texasban (északamerikai Egye(734) lak. D. a Duna jobbpartján fekszik s mint sült-Államok), a Trinity River partján, gazdag
gzhajózási állomás, leginkább azonban mint a kukorica-, búza- és gyapotterm vidéken. Evi kem.kir.államvasút egyik csomópontja (itt ágazik ki reskedelmi forgalma 225, gyáripari termelése 55
a Szabadka—eszéki vonalból a D.-bródi) élénk for- millió K. Vasúti csomópont, (1910) 92,104 lak.
galom központja. Van takarékpénztára, váltóüzDallastipia, az angol származású Dallas Dunlete, hitelszövetkezete, szerb mezgazd. szövet- can által 1873. feltalált marató eljárás, mellyel
kezete, körkemencetéglagyára, vasúti ós gzhajó- domború vésetü lemezeket alkalmaznak sajtó alá.
állomása, posta- és táviróhivatala. A D.-i uradaDalldorf, porosz helység, 1. Wütenau.
lom a karlóczai szerb patriarcha tulajdona, kinek
Dalles.város Oregonban (északamerikai Egyeitt szép kastélya van.
sült-Ahamok), az idáig hajózható Columbia szDáljai kincs, 1. Aranyleletek.
kületénél, vasút mellett, (1900) 3542 lak. Élénk keDaljáték, a XVIII. sz. második felében fként reskedés és gyáripar.
a német Singspiel, amelyet Hiller János Ádám
Dalling, Henry-Lytton, angol diplomata, 1.
indít meg az olasz opera buffa ós francia opera Lytton.
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Dallmann, Edtmrd, német tengerész, szül.
1830. márc. 18. Blumenthalban a Weser mellett,
megh. u. 0. 1896. dec. 23. Mint egy cethalász
hajó kormányosa, 18ö5-ben ment a Déli Jegestengerre, 1873—74. pedig egy hamburgi halásztársaság megbizásából a Grönland hajóval az els
német expedíciót vezette a üélsarki tengerre, több
fölfedezést tett, így a Palmer- és örahamföld között
fedezte föl a Bismarck-utat. 1877— 83-ban
több expedíciót vitt a Kari-tengerre, egészen a
Jenisszei-torkolatig. 1884
85-ben a Samoa hajóval
vitte Uj-Guineába a Finsch-fóle expedíciót,
melynek következménye az ottani német birtokok

—

megszállása volt.
Dalioah, 1. Pálmacukor.
Dall' Oca Bianca, Angelo, olasz fest, szül.
1853 Veronában. Tanulóéveit egy fafaragó, majd
egy díszítfest mhelyében töltötte, késbb a
veronai mvészeti akadémiát látogatta. Fként
genre-képeket fest szülvárosa körébl alapos
megfigyeléssel és ragyogó színezéssel. Kitnek
humoros festményei. Többször festette meg Veronának híres fterét, a Piazza Erbót.
Dall' Ongaro,i'Vawcí;sco,olasz költ és politikus,
Mansuéban (Treviso) 1808., megh. Nápolyban 1873 jan. 10. Papnak készült, de csakhamar
kivetkzvén,mint hírlapíró és költ egész lélekkel
az olasz szabadság harcosai közé állott. 1836-ban
Triesztben telepedett meg, ahol La Pavilla címíí
újságot szerkesztett és néhány drámát írt, melyek
közül fkép a hatásos Fomaretto tett szert nagy
népszerségre. 1848. fegyven is fogott és Kómászül.

ban tagja

az alkotmányhozó gylésnek, majd
Garibaldi hadsegéde és az els Garibaldi-légiók
szervez je.Róma elveszte után számzetésbe ment,
ahonnan csak 1859. térhetett vissza ez idtl
fogva egész haláláig mint az olasz irodalom tanára mködött elbb Firenzében, késbb Nápolyban. Legjelentsebb mint lírikus volt költeményei, különösen a Stornelli italiani-k ers éleszti
voltak az olasz mozgalmaknak. Színdarabjai közíil
a már említetten kívül még Orian Cappello c.
tragédiájának és Fáma c. vígjátékának volt sikere végre irt számos novellát és irodalomtört.
dolgozatot. V. ö. Barbiera, Mongeriés De Gúbernatis róla szóló monográfiáit.
Dallos, kisk. Bars vm. garamszentkereszti
j.-ban, (1910) 474 tót lak.
u. p. Karvaly, u. t.
lett

;

;

;

;

Körmöczbánya.

Határában
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trachittufa,
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cím alatt Franki Vilmos és Ráth
Károly adták ki életrajzával együtt (1867). V. ö.
Zelliger A., Bgyh. írók csarnoka.
tiai iratai

2. D. (Floigl) S. József, egY^^- Író, premontrei
áldozó pap, szül. Rthön (Vas vm.-ben) 1849 júl. 5.
1880-ban kapta meg a hittudori oklevelet, 1875.
szombathelyi tanár, jelenleg perjel Csornán. Sok
apró ismeretterjeszt cikkeken kívül következ
mankákeáirta,: Shakespearelyrikuma és erkölcshölcseleti áUáspontja (Szombathely 1883)
Az
ó-héber lyrai és tanköltészet (u. o. 1884)
kath.
kultusz szelleme (u. o. 1886) Kath. szertartástan (u. 0. 1887) Az isteni kinyilatkoztatás szent
története (u. o. 1889, 2. kiad. 1910).
Dallwitz, Johann von, porosz belügyminiszter,
szül. 1855 szept. 29. Boroszlóban, jogot végzett,
a közigazgatási pályán mködött, 1901. a belügyminisztériumba került, 1903. Anhalt hercegségben lett miniszter, 1910. Sziléziának kormányelnöke, majd a visszalép Moltke utóda a porosz
belügyi minisztériumi széken.
Dalm., állatok latin neve után Dalmann
J. W. svéd zoológus nevének rövidítése, aki
szül. 1787. Heinsebergben, megh. 1828. Stockholmban és az ízeltlábú állatokkal, fleg pedig a
;

;

A

;

;

rovarokkal foglalkozott.

Dalmácia, közjogilag Magyarország társországa, közigazgatásilag az osztrák császárság
egyik tartománya. Határai É.-on Magyar birodalom, K.-en Bosznia és Hercegovina, D.-en Montenegró, Ny.-on az Adriai-tenger. D. egészben
:

véve mintegy 560 km. hosszúságú partvidékbl
és 120 kisebb-nagyobb szigetbl áll, melyek közül
jelentsebbek: Arbe, Pago, Ulbo, Zelva, Premuda,
Grossa, Pasman, Coronata, Zri, Brazza, Bua,
Solta, Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta, Meleda és
Laeroma. Területe 12,832-494 km^.
Felülete egészben véve hegyes, de kisebbnagyobb termékeny völgyek ós veszedelmes völgyszakadékok, folyók és tavak változatossá teszik.
A mvelésre alkalmas földterület kötött márga
és agyagos földbl áll a hegyek anyaga mészk,
ami karsztszer jelleget ad az országnak. Hegységei Horvát-Szlavonországok fell a Velebif, a
Vakanski vrh (1758 m.) és Sveto bredo (1750 m.)
hegycsúcsokkal Bosznia-Hercegovina határán a
Dinari-Alpok, a Troglav (1913 m.), Dinara (1811
m.) és Janski vrh (1790 m.) magas csúcsokkal s
ezekkel az ország belsejében párhuzamosan haladó
Castella (1780 m.), Mossor-Planina (1339 m.) és a
Biokovo Planina hegylánc. Legmeredekebb Cattaro vidéke, rien (1898 m.) és a Montenegróval
határos Lovcen (1759 m.). Tengeröblei közül nevezetesebbek É.-on anovigradi, középen a sabioncellói és D.-en a Bocehe di Cattaro. Folyói közül
a novigradi-öbölbe torkollik a Zremanja, a sebenicói öbölbe a Kerka, amely Knin fölött a világ
egyik legnagyobb forrásából ered és útjában 16
vízesést alkotva ömlik a tengerbe 1909. Manojlovácnál óriási turbina-elektromos telepet építettek rajta. Ugyancsak bvelkedik vízesésekben a
Cettina. Legnagyobb folyója továbbá a Narenta,
szokatlanságával hat az Ombla, mely egy barlang;

;

pala és földopál fordul el.
Dallos, 1. Miklós, püspök, szül. Gyrött, megh.
u. o. 1630 márc. 24. 1619. pécsi püspökké s királyi
tanácsossá nevezték ki, s midn Bethlen hadai
ugyanez évben Magyarországot megszállották, D.
mint
királypárti Bécsbe menekült, hol szava
nagy nyomatékkal bírt nemcsak a magyar tanács
ülésein, de a császári titkos tanácsban is. 1621-ben
Bethlen követeivel alkudozott, 1623. váczi, 1623.
gyri püspök lett. Ugyanekkor a király a beszterezebányai alkudozásokra kiküldött országos
bizottság fejévé nevezte ki, s mint ilyen, tapintatosan vezette a Bethlen biztosaival folytatott
tárgyalásokat. 1629-ben 25 ezer forintos alapítvánnyal megvetette a gyri papnevel alapját. ból mint folyó lép ki és forrásától néhány lépésKözpályája legnevezetesebb okmányait 'Daüos nyire eléri a tengert. D.-nak terjedelméhez kéMiklós gyri püspöknek politikai és diploma- pest sok a mocsaras területe, kivált a Cettina és

h

:

;

:

—
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Narenta folyók mentén, továbbá a Kerka és Zrevölgyiéiben. Tavai nyáron többnyire kiszííradnak s csak idközönkint telnek meg a földalatti tíregekból eltör vizekkel, mint a Rastoc,
Jeserac és Jesero
a Curzola szigeti Blattá és
Pago tavak. Állandó vize csak a Zaravecehia
melletti 4 km. hosszú Vrana tónak van.
Éghajlat. D. éghajlata a mocsaras vidékeket
leszámítva egészséges, de nagyon meleg. Az évi
középhmérséklet Raguzábanl7-1«, Zárában lé-9°A májusban kezdd nyár forró és csapadékmentes télen ritkán esik hó. Az évi csapadékmennyiség 70—80 cm. A zivatarok gyakoriak. Uralkodó
szelek a scirocco, a bora és a maestrale.
Termékek. D. természeti kincsekben nagyon
gazdag. Földje a mészképzödményeket és mocsaras tertlleteket leszámítva, igen termékeny s a
mérsékelt és déli égöv minden növénye bsége-

manja

;

;

sen megterem rajta állatvilága is megfelel a
közép és déli faunának. A hegyek barnaszén,
aszfalt, a cementgyártáshoz szükséges anyagok,
továbbá márványban igen gazdagok, de a bányaés gyártelepek létesítéséhez s a meglevk felvirágoztatásához szükséges pénz- és vállalkozói
szellem teljesen hiányzik. Az évszázados osztrák
uralom a dalmát népet gazdaságilag teljesen
tönkre tette s az újabb vállalkozások is inkább
politikai célokat szolgálnak, mint komoly gazdasági törekvéseket. A jó közlekedési utak és eszközök hiánya miatt a legtöbb vállalkozás úgyis
medd marad még legjobban a klimatikus gyógyhelyek virágoznak, melyeket újabban a csehek
keresnek fel elszeretettel.
Mezgrazdaságr, állattenyésztés. D. föld;

;

jébl az 1902.

—
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D. mveltségi állapotait tekintve, a népességnek
aUg Vb része tud írni-olvasni. 1900-ban a iiat éven
felüli népességbl 361,760 volt analfabéta, míg
írni-olvasni mindössze 131,594 tudott. A hitéleti
viszonyokat nézve a kat. hívek fölött a zárai érsek, tov. a spalatói, raguzai, sebenicói, lesinai
és cattaroi ptispökök állanak, míg a gör. kel. egy-házat a cattaro-raguzai és zárai püspök kormányozza. A közoktatásügy szolgálatában 4 r. kat.,
egy gör. kel. hittani intézet (20 tanár és 166 hallgatóval), 5 áll. gimnázium, 3 reáliskola (1—1
olasz nyelv) 132 tanár- és 1766 tanulóval, 1 tanító-, 1 tanítónképz (42 tanár, 314 tanuló), 2
keresk. iskola (18 tanár, 70 tanuló), 7 ipariskola
(20 tanár, 257 tanuló), 2 hajós-, 697 polgári és népiskola (784 férfi, 401 ntanító, 58,785 tanuló) áU.
Közlekedés. A közutak hossza 3975 km., 100
km*-re esik 31 km. A hajózható belviziutak hossza
55 km gzhajóval járható 48 km. Vasút 230 km.
hosszú fut végig az országban s 1907 óta a magyar kormány köteleztetett a 150 km. hosszú
kinini vasút megépítésére. Posta 188, távírda és
telefon 140 van üzemben.
Bányászat. D. bányászata nagy visszeesést
mutat. Az 1910. évi bányatermelés értéke 697,013
koronára rúgott s ennek legnagyobb részét is a
monte-prominaí, siverici és velusici bányák szolgáltatták. Kszén Sturmica közelében fordul el,
de ez a bánya jelenleg szünetel. Ugyancsak üzemen kívül állanak az aszfaltbányák is (ma?yar
vállalatok) 10 közül egy dolgoztatott s 3780 q
aszfaltot állított el 191(>-ben. A márvány bányák,
valamint a vasérc, tov. az alumínium elállításához szükséges nyersanyagot (bauxit) szolgáltató
bányák is jórészt elhagyottan állanak.
Ipar. D., ámbár természetadta kincsekkel bven rendelkezik, ipari tekintetben a fejldésnek
igen alacsony fokán áU. Egyetlen, világszerte
keresett iparcikke a Ukr, melyet a Zára-környékbeliek marasquino v. rosoglio néven hoznak
forgalomba. Salona környékén cement-, Sebenico
mellett karbidgyár létesült
de mindkett nagy
nehézségekkel küzd. A faolaj sziutén keresett
cikk. Pontos iparág tov. a halászat, melyet leginkább az élelmesebb chioggiai halászok znek
elszeretettel a tengeren vitorlás csónakjaikon
;

;

é\'i felvétel szerint szántóföld
153,448 ha., rét 10,233 ha., kert 37,007 ha., szll
70,099-ha., legel 592 393 ha., erd 381,272 ha.,
egyéb és terméketlen terület 39,042 ha., összesen
1.283,494 ha. Az 1910. évben termett 196,399 q
búza, 41,054 q rozs, 4097 q árpa, 376,454 q kukorica, 92,171 q köles és hüvelyesek, 29,657 q
dohány, 436,026 q burgonya, 258,334 q káposzta,
22,075 q olaj, 187,097 q déUgyümölcs, 23,651 q
csemegeszl és 727,992 hl. bor. Minség tekintetében a dalmát borok igen jók s a sebenicói
maraschino, a cattaroi mazzamini, a raguzai
malváziai és a macarascai muskotály borok igen (trabaccolo).
keresettek. A háziállatok száma a nagykiterjeKereskedelem. D. bels kereskedelme jelendés rétek és legelök dacára igen csekély. A téktelen uagyrészben a partmenti városokra
l^újabb adatok szerint volt D.-ban 22,0íJ6 ló, szorítkozik. KtQsö, tengeri forgalma azonban
38,480 szamár, 100,364 szarvasmarha, 194,252 igen élénk, melyet a Magyar-Horvát Tengerhajókecske, 871,491 juh és 63,473 sertés.
zási Rt., tov. az 1907-ben az osztrák Lioyd-tárNépesség. D. népessége 1910-ben 646,062 volt sulat égisze alatt 8 különböz dalmát-osztrák8 egy km*-re es népsrsége 526. Vallás szerint horvát társaságból alakított Keleti Hajózást
a többség r. kat. SSVo, gör. kel. 16-27o, egyéb Társidcá bonyolít le. Fbb kiviteli cikkek bor,
O'SVo- Nemzetiség szerint szerb-horvát 96"65Vo> szll, olaj, likrök és szeszes italok, déligyüolasz 2-61 «/o. egyéb O-740/o. A népmozgalmi vi- mölcs, állati termékek. Behozatali cikkek
meszonyokat tekintve, 1909-ben házasságra lépett
zgazdasági és gyári felszerelések, ipari készít4987 (7-8Vo), született 24,561 (38-6o/o), meghalt mények, háztartási és közszükségleti árúk. 1907.
14,741 (23-2Vo) természetes népszaporodás volt
a dalmát kikötkbe befutott 63,987 hajó 8.928,609
9,810 (15.4«/o)- D. népességének 80«/o-a sterme- tonna árúval, eltávozott 63,941 hajó 8.922,637
léssel foglalkozó és csak 20Vo esik az ipar- és tonna árúval. A dalmát kikötk forgalma a vasúti
egyéb foglalkozásokra. Az si szokásokhoz szí- hálózat kiépítésével folyton
s D. legjelentvósan ragaszkodó dalmát nép ers, bátor, sza- sebb kikötje, a Bocche di Cattero, míg stratégiai
badságszeret pásztornép, v. tengerész az olasz szempontból az Adria kulcsa, gazdasági oldalát
furfangos keresked ós inkább a városokat lakja. tekint^'^e, a Keletnek, különösen Albániának ka:

;

;

:

:

:

;

n

;

:
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A dalmát partmenti szirtek és zátonyok sok
helyen útjában vannak ugyan a hajózásnak, de a
védett tengeröblök szükség esetén még a nagy tengeri hajóknak is biztos menedéket nyújthatnak.

púja.

Alkotmány és közigazgatás. A dalmát tartománygyülós összeállítását az 1861-iki szabályzat
állapította meg. Eszerint annak tagjai a zárai
:

-
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Ez idtl fogva országgyléseink D. visszacsatolását Magyarországpárisi béke is megersített.

hoz folyton sürgették, de eredménytelenül. I. Ferenc 1802. ugyan kijelentette, hogy D. a magyar
szt. korona jogaihoz tartozik, V. Ferdinánd 1830
dec. 2., az országgyléshez intézett válaszában
D. legközelebbi visszacsatolását igóri, valamint
azt helyezi kilátásba az 1848-iki márciusi osztrák
alkotmány is, de azért tényleg D. ma is Ausztria
egyik koronaországát alkotja. Magyarország

püspökön kívül 10
képviselje a nagybirtokosságnak, 8 képviselje
a városoknak, 3 az ipar- és kereskedelmi kamaráknak és 20 képviselje a községeknek. A biro- azonban nem mondott le D.-ról. Az 1868. XXX.
dalmi tanácsba 11 képviselt küld. Közigazgatás t.-c. szerint Magyarország úgy mint eddig, ezután
szempontjából a következ 14 ker. kapitányságra is követelni fogja D. visszakapcsolását, Horvátországhoz való csatolása által, valamint kijelenti,
van felosztva
hogy Magyarország és Horvát-Szlavon-Dahnátországok egy és ugyanazon állami közösséget kéA ker. kapiA ker. kapi9.8
P fi
peznek, úgy Ausztriával, mint a külfölddel szemtányság neve
tányság neve
ben, s hogy a jelenlegi D. területe a társországok
777
41259 területének kiegészít része. A magyar korona
Benkovac
1681 44146 Ragnsa ...
22841 jogát jelzik továbbá az említett törvénybe iktaCattaro
...
674 40648 San Pietro
962
58381
590 29489 Sebenico -.
Cnrzola
tott címek is. így «a magyar korona országai ál1335 57206
Imoski
646 41895 SinJ
1889 99568 tal verend pénzeken a királyi címbe Horvát1408 56154 Spalato
Knln
_
1636
84027 Szlavon- és Dahnátországok királya cím is fel413 27014 Zára _. ...
Lesina
638 27712
Macarasca
Összesen 12832 646062 veendn. A társországok
alkotmányos címe:
383
15722
Metkovic ._.
«Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok», ebbl
D. fvárosa Zára (1911) 36,600 lak., Mvüle jelen- folyólag a bán címe « Horvát-, Szia von- és Daltsebb városok még Spalato (31,449 1.), Sebe- mátországok bánja» stb. A visszacsatolást illetnico (29,548 1.), Knin (25,930 1.) és Ragusa (14,241 leg azonban a föltételekre D. is meghallgatható
lak.). A legfbb közigazgatási hatóság a helytartó- és mert tényleg Ausztriához tartozik, Ausztria
ság Zárában, amelynek élén a helytartó áll. Igaz- hozzájárulása is szükséges.
ságszolgáltatás céljából van Zárában egy f ölebbD. története.
viteli törvényszék, 4 kerületi törvényszék és 33
járásbíróság. Pénzügyi hatóságok Zárában egy
D. slakói a régi illirek, kiknek harcias törzsé,
pénzügyigazgatóság, 13 fels folyamodása adó- a tulajdonképeni dalmaták vagy ddmuták a Nahivatal, 68 vámhivatal és 33 járási adóhivatal. renta és a Kerka folyók közén tanyáztak. FheA katonai ügyeket a ragusai hadtestparancsnok- lyük Delminium (most Zupanjac) volt. A rómaiak
ság intézi.
azonban 156. DeLtniniumot feldúlták, mire a dalKözjogi állása. Midn Kálmán király Horvát- mát törzsek sorra meghódoltak. Augustus hadveországot végleg a szt. koronához csatolta, hódolt zérei teljesen meghódították, a császár pedig a
D. is szigeteivel egyetemben (1105) és bizonyos dalmát provinciát szervezte, mely késbb egyautonómia fentartása mellett, Magyarországgal ideig lUyriumhoz tartozott. A római helytartó
állami közösségbe lépett. Az állam, hogy a ten- Salonábau szókelt. A tartománynak különösen
gerparti városok hségét biztosítsa, régi kivált- tengerparti része hamar mveldött.
ságaikat többször megersítette, st azokat szaE virágzásnak a népvándorlás barbárjai vetetkat. érseken és zárai gör. kel.

:

:

:

:

porította. Megtartották helyhatósági jogaikat;
tisztviseliket választották, külön választott bíróságaik voltak kereskedelmi hajózási szabadalmakat élveztek, helyi ügyeikben saját jogaikkal,
szokásaikkal élhettek. De másrészt meg az egész
terület kormányzati (felügyeleti) és hadügyi szempontból a magyar király által kinevezett horvát

tek véget. Díocletianus császár halála után, ki
D. szülöttje volt, D. a gótok, alánok, hunok prédája lett. 403-ban Alarik gót király egész Illyriumot kapta, 493 óta D. Teodorik keleti gót király
olasz királysághoz, 537 óta pedig a keletrómai
császársághoz tartozott. A bizánci kormány súlyos adók és zsarolások által annyira gylöletessé
bán alatt állott, legfbb ítélszéke a magyar kir. lett D.-ban, hogy a lakosság alig fejtett ki ellenKúria volt.
állást, midn az avarok törtek az országba (569).
D. birtoka azonban nem volt békességes a szt. 640 körül pedig a. déli szláv (horvát és szerb) törkoronára. Már 1161. a görög császár foglalta el zsek végleges betelepedése következett, melynek
ós 1180-ig birta
késbb Velence lépett föl igé- az lett a következménye, hogy csak a fbb kinyekkel. Eleinte sikertelenül, de a Zsigmond ós kötvárosok, mint Zára, Trau, Spalato, Raguza
nápolyi László közti zavarokban, az utóbbitól maradtak meg bizánci kézben.
annak állítólagos jogát D.-ra megvette, ZsigA VIII. sz. végén a dalmátok és horvátok egy
mond alatt (1432) pedig az egész területet hatal- része Nagy Károly frank császár fenhatósága alá
mába kerítette (1. Dalmácia törtmetét). Midn került. Csak II. Bazilios keletrómai császár kényszerítette a déli szlávok fnökeit meghódolásra
I. Napóleon a velencei köztársaság létének véget
vetett, D. önként kijelentette, hogy hajdani vi- s a kereszténység elfogadására. 1089 után Maszonyát Magyarországhoz felújítani óhajtja és a gyarország is igényt emelt a horvát-dalmát tencampoformiói békében (1797) 1. Ferenc D. leg- germellékre. Szt. László királyunk (1091) Hornagyobb részét vissza is kapt i, amit az 1815-iki vátország területét meghódította, D.-t ellenben
;

;

—
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Kálmán kiráhj buta meghódolásra, aki
eleiutén mint Velence, késbb mint Roger normann gróf szövetségese 1105. Zárát, Traut, Sebenicót és Spalatót elfoglalta. Azután állítólag
(egy hamis oklevél tanúsága szerint) horvát-dalcsak

mát királynak koronáztatta magát Bielográdban
Zára falai alatt pedig (1108., valószínbben
azonban csak 1111.) gjnjlést tartott, melyen a
dalmát egyház és az ország kiváltságait megersítette. Csupán Raguza meg Cattaro városok
tartották meg egyelre önállóságukat. Komnen
Manuel görög császár D.-t (és a Szerémséget,
1164—65), mint Béla herceg örökét megszerezte.
De in. Béla királyunk Manuel halála után (1181) a
bizánci uralom alól felszabadította D.-t. Csakhogy
a velenceiek felhasználván az Imre király és
András herceg között dúló viszályt, 1204. keresztes hadi nép által Zárát visszafoglalták 11. András pedig, hogy keresztes hadjárata küszöbén
(1217) pénzre és hajókra tegyen szert. Záráról
«örök idkre)) Velence javára lemondott. 1242ben a mongolok a dahnát partokat is felperzselték, a Trau szigetére menekült IV. Béla királyt
azonban még sem bírták kézre keríteni, aki
1244. kénytelen volt Zárát Velencének újból átengedni, mely a szigeteket is birta, meg a partmelléknek a Kerkáig terjed részét, míg a D.i- partmeUék hazánkhoz tartozott; csupán Raguza állott
1204-tl 1358-ig a velencei dogétól kinevezett
<1102).
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egymás után megint hatalmába kerímíg végre Zsigmond egy újabb szeren-

szigeteket
tette,

—

csétlen háború következtében (1412
13| D.-át
Velence kezében hagyta, néhány sziget kivételével. Idvel ezek is elszakadtak, utoljára
árulás folytán
Veglia is elszakadt. Csak Raguza
tartotta meg önállóságát még a Bosznia felöl

—

—

egyre srbben betör törökökkel szemben is.
A mohácsi csata után a telhetetlen szultánok
csapatai folytatták betöréseiket. 1537-ben hódították meg Klisszát. Hasztalan igyekeztek a velenceiek hol fegyverrel, hol pénzzel a töröknek
útját állani. Csak Bécs felmentésének hírére(1683)
emberelte meg magát Velence és nyílt háborút
üzent a törököknek, kiktl Knint és Trebinjét
visszavette. A karlóczai békében (1699) mindamellett csak D. déli része került vissza a signoria birtokába («acquisto nuovo»). Raguza köztársaság megtartotta területét. 1715-ben III. Károly megint
szövetséget kötött Velencével, mely az 1718-iki
passzaro\'ici béke értelmében egész D.-t kapta.
1718-tól kezdve 1797-ig D. Velencének hódolt,
melynek fkormányzója «provveditore generale»
címen Zárában székelt. Miután Bonaparte 1797.
Velencét hatalmába kerítette, a dalmaták zöme
a francia érzelm értelmiségen véres bosszút vett.
Eközben Franciaország és Ausztria Campoformióban már megegyezésre jutottak Isztria és D. birtokára vonatkozólag. Mindkét országot 1797. az
gróf fenhatósága alatt.
osztrák monarchiához csatolták, mely egyébiránt
Midn az utolsó árpádházi királyok idejében a pá- már 1786. szemet vetett D.-ra, mely évben
pák a nápolyi Anjoukat iparkodtak a magyar Kaunitz kancellár Prayt bízta meg azzal a feltrónra juttatni, D. elkeseredett pártversengések- adattal, hogy II. Józsefnek, mint magyar királynek lett színhelye. A hatalmas hrebiri grófok, nak D.-ra való jogait kimutassa. Rukavina csáFrangepánok s egyéb fúri családok Anjou Ká- szári táborszemagy tehát mindenütt kitzte az
roly Róbert trónkövetelhöz szegdtek. 1328-ban osztrák lobogót a velencei helyébe. A nép Ferenc
Spalato is elszakadt Magyarországtól és ezenfelül császárt és királyt egyrészt a kat. hit védjének,
több horvát-dalmát-bosnyák oligarcha család másrészt pedig a régi magyar királyok utódjának
függetlenségre tört. 1326-ban Károly Róbert tekintette de Thugut miniszter e magyar aspiparancsára Kotromanovic István bosnyák bán rációknak egy tollvonással véget vetett és D.
nyomult be D.-ba, melyet Cattaróig elpusztított. Ausztriánál maradt.
A lappangó anarchiának csak Nagy Lajos vekz 1805. kötött pozsonyi béke xégetyetett az
tett véget, ki 1345. a dacos oligarchákat lealázta s osztrák uralomnak D.-ban, melyet
a franciák újra
D.-t egészen visszafoglalta, 1858-ban pedig Ve- megszállottak. Az új francia kormányzó. Marlencét az eh-agadt Zára újból való átengedésére mont tábornok 1805. az orosz-osztrák-lrancia
hákényszerítette. Ezóta egész D. a magyar korona borúban sikerrel védte meg D.-t. A
béke helyrealá tartozott. 1381-ben Torinóban kötött béké- álltával kitn mutakat építtetett
és idszer
ben Velencének újra le kellett mondania D.-ról. reformokról gondoskodott. 1809-ben a lakosság
A raguzai köztársaság erre önként elismerte nagyobbrésze örömtüzekkel fogadta az osztráLajos fenhatóságát.
Nagy Lajos halála újra kokat, kik Marmont eltávozása után az országot
fölélesztette a pártgyülöletet. Egy tekintélyes megszállották. Annál keserbb
érzelmekkel fopárt an-a törekedett, hogy az Adria mindkét gadták a bécsi békét, mely egész
D.-t, mint az
partvidéke Nápolyi Kis Károly jogara alá, egy Illír tartomány egy részét, megint
kiszolgáltatta
kézbe kerüljön, Kis Károly ki is kötött Zeng- a franciáknak, mlg Veglia, Cherso,
Lussin Iszben és innen Budáig nyomult, de itt életével triához került (1809).
;

;

—

fizette meg vállalkozását. A lázadás lecsillapítása
1813-ban a német szabadságharc sikerének hívégett Horvátországban megjelent királynékat, rére a^ francia igát maga a
nép rázta le. MiluErzsébet özv. királynét és leányát, Máriát a hor- tinovic osztrák tábornok
Raguzába nyomult,
vát furak elfogták amazt Novigradban meg- a montenegróiakat pedig Cattaróból
kiverte. 1816fojtották, emezt Zárában fogságra vetették. A ban D.
királyság címén Magyarország régi birszámító Velence ugyan Máriát kiszabadította, de toklási igényeinek mellztével
az osztrák örökös
sokáig tartott, mig Mária férje, Zsigm(md, Bosz- tartományok sorában
foglalt helyet. A magyar
niát és D. -át lecsöndesí tette. Nápolyi László trón- orazággylés
ugyan ismételten sürgette D.-nak
követel ugyan kudarcot vallott (1403), de Ve- Magyarországhoz való csatolását de az
1867-iki
lence, kinek László Zárára való állítólagos jogait kiegyezés
függ kérdésnek hagyta meg a dalmát
eladta, 1409—12 között a dalmát városokat és kérdést.
;

;

Rémi

iVayy Lexikona. V.
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1816— 1848-ig D. szinte megmerevedett visszamaradottságában és a tudatlan s babonás szláv
köznép a középkorból átszánnazott viszonyok
közt tovább sínyldött. Az 1848-iki forradalom
kitörésekor a szláv agitátorok a horvát s szlavóniai szélskkel fogtak kezet és a nagy délszláv
unióért lelkesedtek az olasz városi polgárság, az
értelmiség inkább a bécsi birodalmi gylésbe
küldötte képviselit, mintsem Zágrábba. A szláv
párt 1861. is külön feliratot intézett a császárhoz,
melyben a hármas királyság visszaállítását kérte.
1869. a Boccheban véres lázadás tört ki, amelyet végül Rodieh tábornok csak engedményekkel birt lecsillapítani a knezláci békében. Az
1878. végrehajtott bosnyák okkupáció D.-ra jó
hatással volt általa az ország fontossága növekedett és a közös kormány az okkupált tartományokat azok biztosítása végett a dalmát parttal (Raguza— Gravosával) vasúti összeköttetésbe
hozta. Bécscsel és Budapesttel Zára és Fels-D.
mai napig sincs vasúttal összekötve. 1878 óta a
tengeri forgalom is emelkedett. 1881-ben a Krivoseie lakói rendeztek felkelést, mely Boszniára
is elharapódzott és melyet csak 1882. tudtak elnyomni. A politikai pártok sokáig szunnyadozó
gylölete pedig az utolsó évtizedek alatt nagyon
kiélesedett és a számra nézve kisebbségben lev
olasz nemzeti értelmiség a kikötvárosokban elkeseredett harcot folytat a kormánytól dédelgetett szláv többség ellen, mely 1890 óta a hármas
szláv királyság unióját és a trializmust követeli.
D. élére rendesen szlávajkú tábornokot szoktak
;

;

állítani.

A birodalmi tanácsban D. 11 képviselje közül
jelenleg 4 horvát párti, 4 horvát jogpárti, 2
szerb (egyik szocialista) és 1 szerb-horvát párti.
Az olasz lakosság egyáltalában nincsen képviselve. A képviselk közül
legismeretesebb
BiancMni György, Raguza követe, aki mint
a nagy horvát (délszláv) politika és a trializmus
híve, minduntalan Horvátország ügyeit hozza
Bécsben sznyegre és Magyarország elszánt ellensége. 1912-tl hivatalossá tették a horvát
nyelvet.
Sok bajt okoz újabban mind a magyar, mind
az osztrák kormánynak a dalmát vasutak csatlakozása és folytatása egyrészt az osztrák, másrészt a magyar hálózat felé. A nagynehezen
létrejött szerzdés értelmében a magyar kormány a Lika-vonal kiépítésével fogja Dalmáciát Horvátországgal közvetlen összeköttetésbe
hozni és Ogulinból épít vasutat a horvát-dalmát
határig.

-
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(Kunsthistor. Schriften, 4. köt. 1884) D. története. írták
Bulic, Rutar, Gelcich Józs. és Erber Tullius (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben c. munka VIIL kötetében
Erber T., Storia della Dalmazia (a zárai progr. értekezéseiben, sorozat, 1886— 1888-ig) ; Krones, Znr Gesch. Österreichs
im Zeitalter 1792—1816. (1886, kül. az V. fej.); Pacor, Die
Operationen in der Bocche dl Cattaro, Wien 1870 ; Schmeissel G., Die kroatisch., illyrischen u. dalmatinischen Kontingente in der Armee des L Kaiserreichs (Schwerini progr.
1888); Les journaux fran^ais dans les provinces illyriennes
pendant la période impériale 1805— 14., 1887 ; Jackson T. 0.,
Dalmatia etc. Oxford 3 köt. 1887 ; Pisani, Les possessions
venétiennes en D., Paris 1890 ; Mayer E., Die dalmat.-istrianische Munizipalverfassung im Mittelalter, Weimar 1903
Pisani, La Dalmatie de 1797 á 1816, Paris 1890. Magyar és
horvát irod. Kukuljevlch, Jura regni Croatiae, Dalinatiae
ac Slavoniae, 1 861 Pauler Gyula, Horvát- és Dalmátország
elfoglalásáról, Századok 188 8 ; Pór Antal, Nagy Lajos, 1892
és Az Anjouk kora (Mill. Tört.) : u. a., A horvát és dalmát
;

:

;

bánok N. Lajos korában, Századok 1894
Baumgarten, A
dalmát- velencei háború, u. o. 1902. 1. 1. ; Wilczek Ede gf.,
Magy. tengerészet stb., u. o. 1895 és A tengermellék elszakadása, u. 0. 1896 ; Ováry Lipót, Zsigmond király és az
olasz diplomácia, u. o. 1889, 273 ; Szalay József, Nápolyi
László trónkövetelése és Velence, u. o. 1882 ; Gelcic-Thallóczy, Diplomatarium relationum Ragusanae reipublicae cum
regno Hungarico 1887 ; Mitis, La Dalmazia di tempi di Ludovico il Grandé (Zárai programm-értekezés 1888) Thallóczy
:

;

Pray György és a magy. korona melléktartományai
(Századok 1888, 523. 1.), melyben Pray míivét Commentatio
historica qua regibus Hungáriáé jus in Dalmatiam et maré
Adriaticun) competere ostenditur, elször ismerteti Marczali, Az Árpádok és D., Budapest 1898
Thallóczy, Tanulmányok a Blagay-család történetébl, 1897 és a BlagayLaj.,

:

;

;

család oklevéltára
Havass R., D., u. o. 1906 Dús L., D.
helye a magyar közjogban, u. o. 1906 Sisic, D. földrajzi
fejldése és visszacsatolásának kérdése, u. o. 1906
Gruber, Dalmacija za Ludovika L 1358—67, Zágráb 1907; Havass R., Mitis dalmát történetíró munkái Nagy Lajos királyról, Századok 1908
Sufflay, Die dalmatinische Privaturkunde, Wien 1904
Bíró, .\ magyar uralom D.-ban IV.
Béla korában (Budapest 1909) Tomasic M,, Fundamenta
Juris Pnblici Regni Croatiae Pacta Conventa, Zágráb 1910.
V. ö. Karácsonyi János bírálatát a Századokban 1910, 647 1.
L. mé^ a Bosznia alatt közölt irodalmat. A közjogi irod.
1. Horvátország alatt.
:

;

;

:

;

;

;

Dalmácia hercege, 1. Soult.
Dalmad, kisközség Hont vm. báti járásában,
(1910) 501 tót ós magyar lakossal, postahivatal,
u. t. Bát. D. már 1138. fordul el Dalmady néven.

A

Dalmady-család innen vette nevét, a régi
kastélyt most Billot Eudox báró
özvegye birja.
Dalmady, 1.
(bori és dalmadi), költ,
szül. 1836 febr. 11. Koltán, Komárom vm.-ben.
Tanulmányait Budapesten végezte. Már jogász
korában
dolgozott szépirodalmi lapokba és
évkönyvekbe. Az 1860-iki nemzeti mozgalmakban
mint az ifjúság egyik vezére vett részt Feltámadunk c. húsvéti verse az Angliában és Amerikában él emigránsok közt is nagy hatást tett.
1861-ben Pest vm. aljegyzje, majd a Pesti els
hazai takarékpénztár segédtitkára lett. 1867-ben
visszatért a vmegyóhez, ahol els aljegyzvé, fFöldrajzi irodalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban jegyzvé és 1872. árvaszéki elnökké választotés képben ü. Havass Rezs, D., Budapest 1907 Scobel, Land ták. 1908-ban nyugalomba vonult, 1905. mint
nnd Leute, Küstenland, Berlin; Warsberg B., Dalmatien,
Wien 1904 Lux, Dalmatien, u. o. 1910 Bruck-Auffenberg, közgylési elnök vezette a vármegye ellenállását.
Dalmatien und seine Volkskunst, u. o. 1910; Kowaleczyk A költi irodalmat hivataloskodása alatt is folyQ., DenkmSler der Kunst von Dalmatien (Gurlitt elszavávást gyarapította eredeti költeményeivel és
Ivekovic, Dalmatiens Architektur
val), Berlin, 2 köt. 1910
und Plastik I., Wien 1910 Reififenstein, Dalmatien (146 fordításaival (Heine, Goethe, Béranger, Lamarképpel, a szöveget Roessler írta), u. o. 1910
Bánd, Dal- tine, Musset,[Hugo Victor,\Bums költeményeimatien, das Land der Sonne, u. o. 1910.
vel), önálló mvei
Költemények (Pest 1862)
Tört. irodalom. Mommsen, Röm. Gesch. V. köt. 6. fej.
ZipSzerelem, költemények (1863); Összes költeményei
pel, Die röm. Herrschaft in Illyrien, 1877 Cons, La prov. ro;

:

Halácsy-féle

Gyz

srn

;

;

;

;

m-

;

;

;

:

;

;

maine de Dalmazia, Paris 1882 Lucins, Du Cange, Farlati müvei lUyricumról, Engel és Gebhardt idevágó munkái. Cattali;

nich, Storia della Dalmazia, Zara 1835, 3 köt. ; Maschek, Prospetto cronologico della storia di Dalmazia, 2. kiad., u. o.
1878 ; Eitelberger, Die mittelalterl. Kunstdenkmáler D.'s

1857—1875 (Budapest

1876) Hazafias költemé1894, azóta 3. kiad.). Szerelmi dalai, családi és hazafias költeményei egyszeríí és igaz hangjukkal, tsgyökeres magyar-

nyek 1856—94

(u.

0,

;

:
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Dalmátborok. Dalmácia már az ókorban hii'es
ságukkal és meleg érzésükkel hatottak. Több jogi
és árvaügyi cikket is írt a lapokba, melyekkel az volt borairól, miután különösen középs és D.-i réárvaszékek állásának kialakulását lényegesen szének meleg, de a tenger által mégis mérsékelt
klimájanagyon alkalmas a szlltermelésre. 1906.
elsegítette.
2. D. Ödön, mérnök, mszaki író, szül. Buda- az összes, szUövel beültetett terület 77,836 ha.
pesten 1874. A magyar vasúti és hajózási klub volt, ennek azonban kb. a felét már a fllloxera
közlönyének, a Vasúti és Hajózási Hetilapnak ellepte. A borászatnak itt igen nagy jelentsége
1901— 1907-ig mszaki, majd felels szerkesz- van; középértékben évenként 943,000 hl. bor
tje volt. 1911-ben vasúti és hajózási felügye- terem, melynek körülbelül 40''/o-a vörös bor. A
lvé nevezték ki. üti levelein és kisebb cikkein talaj megmunkálása általában gondos. Nagyon
és tanulmánya jelent sokféle szllfajtát mvelnek. Finom csemege
kivül több önálló
meg, különösen a vasúti biztosító berendezések borokat szolgáltatnak a vugava, a maraskina,
körébl a fontosabbak Az ikervári villamos moscato rosa, muskotály, a fehér malvásia, a
csatorna - kérdésrl (1901); grk, trebbiano, zlatarika stb. Közönséges fehér
müvek (1900):
Kulcsos függségeken alapid biztosító berende- asztali bort adó fajták pagadebiti, bojdanusa,
ribola stb. Sötétszín, ers vörös bort adnak
zések : stb. Munkatársa e Lexikonnak is.
költ fia, szül. crljenak, Ijutun, nincusa, plavac, viska stb. A
3. D. Zoltán, orvos, D.
Budapesten 1880. Tanulmányait Budapesten vé- borok kezelése nagyobbrészt még nem okszer,
gezte, 1902. avatták orvosdoktorrá. Néhány évig sok bor megecetesedik a gondatlan kezelés folymint Ótátrafüred fürdöorvosa mködött. Jelenleg tán újabban azonban a helyes borkezelési ismeBudapesten gyakorló orvos. D. irodalmi dolgozatai retek itt is terjednek. A borok nagy része Ausza belgyógyászat és a fizikális terápia körébe tar- tria É.-ibb részeibe, Magyarországba, kisebb része
toznak, hazai és külföldi szaklapokban jelentek külföldre, különösen Németországba kerül. A legmeg. Több összefoglaló, a természettudományo- sötétebb és legfanyarabb vörös borok Trau körül,
kat népszersít munkát is írt. E Lexikonnak is továbbá Bua és Selta szigetén terenmek. Finom, zamunkatársa.
matos, sötétvörös borok teremnek Castelli, Brazza,
Dalmann, J. W., zoológus, 1. Dalin.
Almissa és Sebenico vidékén. Ujabban édeskés ízü
Dalmata (családi nevén Duknovich). Giovanni siller borokat is készítenek, melyeket opoUo-nak
iTraui János), olasz szobrász, sziil. Trauban hívnak. A fehér borokat a törkölyön erjesztik,
144'5 körül, megh. 1509 után. Valószinüleg lom- ezért többnyire fanyarak és bamasárga színek.
bardiai szobrászok mhelyében képezte ki magát, Megtöppedt,megaszott szll felhasználásával édes
azután Rómában Andrea Bregno alatt dolgozott. csemege borokat készítenek. Leghíresebb cse1470 körül Min da Fiesoléval együtt elkészíti megebor az almissai moscato rosa, a fehér vu3 római S. Marco templom sekrestyéjének oltá- gava Brazza \idékérl, a maraschina Sebenico
ját, majd \\. Pál pápa síremlékét, melynek darab- vidékérl, a prosecco és trebiano.
jai a: Szt. Péter templom grottáiban vannak.
Dalmatika (v. dolma), az a ruha, melyet a
1476 77-ben önállóan készíti el Roverella bíbo- diakónusok v. szubdiakonusok az istentisztelet
rosnak a római S. Clemente templomban lév alkalmával az álba fölött hordasíremlékét, de még ekkor is több ízben együtt nak. Nevét Dalmáciától vette, hol
dolgozott Minóval és Andrea Bregnóval (az utób- régente a római tunika helyett
bival készítette a Vatikán Sixtus-féle kápolnájá- hordták. Eredetileg fehér szín
nak márvány korlátját). 1481-ben Mátyás magyar volt, jelenleg azonban az egyházi
király hívására Magj'arországba jött és itt nagy id szerint vörös, zöld, viola és
tevékenységet fejtett ki, úgy hogy a király fekete szín is. D. a görög egy1488-ban a szlavóniai Majkowec várat adomá- házban sticharion. 1. ábránk a
nyozta neki. Az adományozó oklevél szerint D. XIV. sz.-ból való D.-t ábrázol, a
márványból faragott szobrászati mveket készí- 2. ábra a D. mostani alakját mutett. Ezekbl azonban misem maradt fönn. Újab- tatja. V. ö. Lonovics, Egyházi
ban Mátyásnak és Beatrixnak a bécsi udv. mú- archeológia.
zeumban lev dombormv márvánjTnellképeit
Dalmatin, 1. AUxandro.
tulajdonítják D.-nak. Igen közel áll stílusához az
Dalmatin, 1. Gránát.
a márvány domborm is, amely Diósgyrrl a
Dalmatios (Delmatius), Nagy
Nemzeti Múzeumba került. Mátyás halála után Constantinus császár imokaöccse,
— ha még vissza is tért Magj'arországba itteni ki Cyprus szigetén egy lázadást
tevékenysége véget ért. Szülvárosában a szé- levert, s ezért nagybátyját^il 335kesegyház Orsini-kápolnája számára két szobrot ben caesari rangot kapott. A csáfaragott, 1498. Velencében tartózkodott. 1509-ben szár halála után 337-ben egy kaGirolamo Gianellinak az anconai székesegj'ház- tonai forrongás alkalmával több
lian lev síremlékét készítette. D. nem tartozik más rokonával együtt
meggyila kor elsrangú mvészei közé. A római építész- kolták.
szobrászok iskolájában nevekedett mesternek
Dalmatov (Dolniatovo), hely1. ábra.
Mátyás számára készített nagy mvei elpusztul- ség Oroszország Perm kormányDalmatika a XIV.
tak és így csak igen fogyatékos képünk van zóságában a Tobol Iszet nev
sz&zadból.
mvészetérl. V. ö. Díváid, Budapest mvészete mellékfolyója partján. 1644-ben
a török hódoltság eltt (Budapest é. n.).
épült nevezetes kolostorral, 5000 lakossal
Dalmaták, 1. Dalmácia.
Dalmfi, 1. Opera,

mve

:

:

;

A

:

Gyz

;

—

—
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:

—
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DalniJ

:

Dalton

Rodin mellett a modern francia szobrászat egHáromszék vmegyének kezdi kiválóbb mestereinek egyike. Mvészete, melyj.-ban, (1910) 1355 magyar lak., postahivatallal, nek fejldésére különösen Carpeaux és a bárok
u. t. Réty-Bresztevény. Már 1332. létezett
itt mvészet gyakorolt befolyást, dekoratív, lendüszületett Dózsa György, az Ulászló alatti pór- letes, formailag befejezett. V. ö. Dreyfous, D,,
Dalnij,

Dairen.

1.

Dalnok,

kisk.

;

lázadás vezére.
Dalnoki, 1. Béni, operaénekes, szül. Szabadkán
1849., mint kardalnok Szabadkán lépett elször
színpadra 1877. Pár év múlva Kolozsvárott, mint
lirai tenor vált a közönség kedvencévé. 1880. a
budapesti Nemzeti Színházhoz hívták meg, ahonnan az 1884. önállósított operaházba ment át
játék-tenoristának. 1907 márc. lépett fel utoljára ; a M. kir. Opera tiszteletbeli tagja lett.
2. Pia, D. Viktor, fogorvos, e mellett szintén

—

énekes lett bariton. Szül. Nagy-Váradon 1868.
Az operettl átlépett a M. kir. Operába.
Dalnoki Gaal, 1. Gaal.
Dalnokrendek, 1. Énekesrendek.
:

sa vie et son oeuvre (Paris 1903).
Dalry (ejtsd: deiri), város Ayrshire skót countyban, 5000 lak. szénbánya és vasm.
Dalrymple (ejtsd: deirimpi), Dávid, lord Hailes,
skót jogtudós és történetíró, szül. Edinburghban
1726 okt. 28., megh. 1792 nov. 29. Tanulmányait
Etonban, Edinburghban és Utrechtben végezte.
Nevét ismertté tette az Annals of Scotland from
the Accession of Malcomlll., Surnamed Canmore,
to the Accession of Róbert 1. (1776, folytatva a
Stuartok trónralépéséig, 1779). Kora legkiválóbb
szellemeivel érintkezett. Kiadott több régi skót
munkát s fleg egyháztörténettel foglalkozott.
Dal segno, ol. zenei mszó, röv. D. S. a. m.
a jeltl kezdve (t. i, ismétlendö egy részlet). A jel
ilyen
te
;

Dalsland, Svédország Alfsborg kerületének
része. 4196 km^ területén mintegy 100,000
ember él. Természeti szépségekben, tavakban
(kb. 400) gazdag földje földmívelés és állattenyésztésre kiválóan alkalmas. Hegyeiben sok
a vasérc. A vidék közepén a D.-csatorna vonul
végig egészen a norvég határig 256 km. hosszúságban.
Dalston (ejtsd daisztn), London (1. o.) egyik északi
é.

:

városrésze.

Dalszínház, l. Opera.
Dalton (ejtsd: dóit), 1. város Georgia északamerikai államban, gazdag bányavidéken, szövfonó és gépiparral, (i9oo) 4315 lak. Vasúti csomópont.
2. D. in Fwness, város Lancashireben
(AngUa), Barrowtól (Irish Sea) É.-ra 6 km, vasút
mellett, vas- és malátagyárakkal, (i9oi) 13,020
2. ábra. A dalmatika mostani alakja.
lak. D.-re (1-5 km) a híres Fiimess Ahhey, Anglia
egyik legfestöibb templomromja (XII. sz.)
Dalos szúnyog, 1. Szúnyog.
Dalton, 1. Hermann, német teológus, szül.
Dalou (ejtsd: dáiú), Jules, francia szobrász, szül.
Parisban 1838., megh. 1902 ápr. 15. Carpeaux- Offenbachban, 1833 aug. 20., Berlinben s Heidelnak, azután Duretnek volt tanítványa. Eleinte bergben tanult s azután a szentpétervári reform,
fleg iparmvészeti munkákkal foglalkozott, min- német hitközség lelkésze lett, 1868 óta konzisztákat készített bronzöntk és ötvösök számára, toriumi tanácsosi címmel, mely állásáról az orosz
ámbár már korán szerepelt a Sálon kiállításain kormány üldözései miatt leköszönt s 1889. visszaszobraival. 1871-ben részt vett a commune föl- térvén hazájába, Berlinben él mint magánzó.
kelésében és Angliába volt kénytelen menekülni. Nagyszámú mve jelent meg és pedig utazásiak
1880-ig élt ott, különösen genreszer. terrakotta- Uti képek a keletrl, Görögországból és Kisszobrocskáival nagy sikert aratott és mint a lon- Ázsiából történelmiek melyek fként az orosz
doni College of Art tanára, befolyást gyakorolt ref egyház történetét és jelen állását, de az orosz
az angol szobrászatra. Hazatérése után keletkez- evangélikus, az orosz keleti egyházat, az orosz
tek nagy mvei a köztársaság diadalát dicsít stundizmust is ismertetik életrajziak Muraltról,
nagy emlékm a párisi Palace de la Nation-on Lasco Jánosról,Go8sner Jánosról, 8 néhány szoro(1889., bronzból csak 1900.), Mirabeau kiutasítja san vett teológiai m.
2. D., John, angol fizikus és kémikus, szül.
de Brézé marquist a nemzetgylésbl (domborm,
Paris, képviselház); Delacroix, Alphand, Leclair Baglesfleldben (Cumberland) 1766 szept. 5., megh.
mázolómester és Scheurer-Kestner szenátor em- Manchesterben 1844 ápr. 27. A matematika ó-;
lékszobrai Parisban szamáron ül szilén szobra fizika iránti elszereteténél fogva e tárgyakbaü
a Jardin du Luxembourgban, sok kitn mell- mihamarabb kiváló jártasságra tett szert, úgy,
szobor, stb. Legnagyobb mvét, a Munka allegó- hogy egyik manchesteri college-ben e tárgyakat
riája emlékmvét befejezetlenül hagyta hátra. D. taníthatta (1793).Utóbb a kémiát is nagy sikerrel

—

;

:

.

:

;

;

—
—

D'AIton

mvelte

A

vitte.
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és korszakalkotó buvárlataival elbbre
gázok kiterjedésének és folyadékokban

—

Damanhur

Dalziel. a róla nevezett távirati iroda alapitója Parisban ; a vállalatot 1891. H. Percher, a

való oldhatóságának megállapításával is foglal- Journal des Debats szerkesztjének közremkökozott, legfontosabbak azonban ama kémiai tanul- désével 20 millió frank alaptkével alapította,
mányai, amelyek révén az atomteoriának és a miután már elbb Londonban és New Yorkban
sokszoros súlymszanyok törvényének a megálla- szervezett hasonló irodát a lapoknak távirati
pításához jutott.(Idevágóértekezését v.ö.Ostwald, tudósításokkal való ellátása végett.
89038 m.
Dam, útmérték Anamban
Klassiker d. exakt. Wiss. Nr. 3.) Korszakalkotó
Dáma, négertörzs, 1. Herero.
munkájának: New System of chemical philosophy
(áUat), 1. Dámvad.
a II. kötet 1810., a
1. kötete 1808. jelent meg
Dáma (lat. domina, franc, dame) a. m. úri n.
IIL csak 1827. Az I. és II. kötet német fordításA
ban 1812. jelent meg. Meteorológiai tanulmányai- Kezdetben a nemes asszonyokat hívták így.
nak eredménye: Meteorological essays and ob- francia kártyajátékban a király és filkó (fels)
ser\'ations cím munkában van összefoglalva. A közt álló, ni alakot ábrázoló lap. L. még Dame.
Dámád, törökül sógor, v. A szultán vejének
Royal Institution elél Manchesterben) még életé-

=

Dáma

;

—

ben szobrot állítottak neki.
3. D., John Call, amerikai ílziológus szül.
Chelmsfordban 1825 febr. 2., megh. 1889 íebr.l2.
A Harvard Collegében tanult, azután New York
egyik orvosi iskolájának tanára lett. Mvei Treatise on humán physiology, 7 kiadást ért (1859
1882) Experimentál method in medical science
(1882) Doctrines of the circulation (1884) Topographical anatomy of the brain (1885, 3 köt.).
D'AIton, 1. D. Edicard JosepTi, anatómus,
2. D., Edicard, anatómus, 1. Alton.
3.Z)., Richárd, gróf, altábornagy, szül. Írországban 1732., megh. 1790. Osztrák katonai szolgálatba lépett. A hétéves háborúban és az 1778-iki
cseh hadjáratban nagyon kitnt. Midn 1787-ben
:

;

;

;

—

U. József erszakos reformjai ellenállást keltetbízta meg a rend
tek Belgiumban, a császár
helyreállításával, szükség esetén erszakos eszközökkel is. A felkelés egyre terjedt. D. kénytelen volt Brüsszelbl kivonulni s az egész országot
átengedni a lázadóknak (1789 dec). Kétségbeesésében öngyilkos lett Trierben 1790 febr. 16.
Dalton-féle törvény kifejezi, hogy valamely
gázkeverékben minden egyes gáz azt a nyomást
gyakorolja, melyet gj'akorolna, ha az egész térben egymagában lenne s hogy ennélfogva a keveréknek feszít ereje az azt alkotó gázok feszít
erinek összegével egyenl, feltéve, hogy a gázok
keveredése nem jár kémiai változásokkail. Ugyanígy valamely folyadék telített gzének (pl. vízgz) nyomása levegvel teli v. légüres térben
ugyanakkora. Egyébként sem ez, sem általában
a D. nem egész szigorúan helyes.
Dalton Hooker, Joseph, 1. Hooker.

t

DaltonizmoB, 1. Színtévesztés.
Dalwigk, Kari Friedrich Reinhard, hesseni
államfértlú, szül. Darmstadtban, 1802 dec. 19.,
megh. u. o. 1880 szept. 28. 1850— 71-ig hesszeni
miniszterelnök volt, mely állásban reakcionárius
és partikularista szellemben mködött, a porosz
szövetséget ellenezte és Beust báróval a német
Triász

létesítésén

fáradozott.

1866-ban Ausz-

triával szövetkezett a porosz ellen, 1870. aláirta ugyan a versaillesi egyezséget, de Bismarck

követelésére 1871 ápr. 6-án állásától mégis felmentetett.
D&lya, községek, 1. Oláhdáhja, Szászdálya
és Székelydálya.

vagy sógorának éppen D. v. D.-pasa a neve.
Dámajáték, sakktáblán vagy ehhez hasonlóan
fekete és fehér mezkre osztott táblán játszott
társasjáték. Németországban a játéktábla 64 fekete
és fehér mezre van osztva, Franciaországban
ellenben 100 mezre. A német játékot 12 fehér és
12 fekete kvel, a franciát 20—20 kvel játszák.

húzás csak a fekete mezkön, még pedig jobbra
balra történhetik. A némethez hasonló a leng5'el
játék. A játékban nyertes az, aki az ellenfélnek

A

V.

elvette. A D.-hoz útmutatást írt
Dufresne(yfienl8SS)ésCrednerE.(Leipzigl88d}.
Damak, kisk. Borsod vm. szendri j.-ban, (1910)
367 magyar lak., u. p. Hangács, u. t. Edelény.
Damalas M. Miklós, nevezetes görögkeleti
teológus, szül. Chioszban 1842., megh. Athénben
1892. Tanult Athénben, Erlangenben, Münchenben, Halléban, Lipcsében és Berlinben. 1863-ban
Erlangenben elnyervén a doktori fokozatot, 1866.
rendkívüli, majd 1871. rendes tanár lett Athénben. Midn az ó-katolikusok 1885. Bonnban a
görögkeletiekkel való egyesülés módozatairól
tanácskoztak, az athénei szt. szinódus által oda
kiküldött három teológus egjike D. volt. Mvel
közül nevezetesebbek A princípiumokról, Katekézis. A görög és az anglikán egyház vonatkozásairól. Bevezetés az Uj Testamentomba. Az
Uj Testamentom hermeneutikájáról tartott felolvasásai is megjelentek Athénben 1892 — 94-ben.
Dámálisz ("jDam^ZíscM^jáiiat), atehénantilópok
egyik neme. Afrika D.-i részében honos hét él
és egy kihalt faja ismeretes. Közönségesebbek a
tarka D. (Damaliscus pyrargus Pali.), fehérhomlokú D. (Damaliscus albifrons Burch.) és a
korriffum v. szenegáli antilop (Damaliscus korriffum Ogilby). Utóbbi az abesszíniai felföldön,
st a Nílustól Ny.-ra fekv pusztákon és az Egyiptomtól Ny.-ra es oázisok közelében is gyakori.
A D. húsa ízletes brébl takarókat, szíjakat és
szerszámokat készítenek.

minden kövét

:

;

:

;

Daman

(áiiat), 1. Hyrax.
Daman, 480 km. hosszú és átlag 100 km. széles,
víz nélkül szkölköd partvidék Kelet-Indiában,

Pendzsab Ny.-i határán a Szulejman-hegység és az
Indus jobbpartja közt. Mesterséges öntözéssel termékenyítik. Eredetileg afgán terlet. 1849-ben
az angolok birtokába kerillt és ma Deradzsat tar-

tomány nagyobb

részét alkotja. L.

még Damdo.

Dályok, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,
Damanhur, Bahirieh (Behére) tartomány szék(1910) 1910 sokácz, német és magyar lak., gzhelye Alsó-Egyiptomban, 61 km.-njnre Alexandriámalom, postahivatal, u. t. Föherczeglak.
tól,aNiInsrosettai ágából jobbra ki vezetcsatorna

:

D'Amant

és vasút mellett, dombon, (i907) 38,752 lak. Köztük
kevés idegen. A régi egyiptomiak Time en Hor-nak,

a rómaiak Hermopolis parva-nak nevezték. A több
8-szög minarettjéröl már messzirl látható és
pamutcserjeföldek között fekv pálmaligettl környezett arab temet némi festi látszatot ád.
Egyébként rozzant téglaházakból áll s lakosai fképen pamutárúkkal kereskednek.
D'Amant Leó, író és zeneszerz, 1. Dán Leó.
Damao v. Daman, portugál terület (383 km 2) és
város Kelet-India Ny.-i partján Szúrat és Bombay
angol birtokok közt a Daman-Ganga D.-i partján,
(1900) 56.285 lak., halászata, bambuszgyékényfonása, pamutfonása és sóbányászata jelentékeny.
D. 1551. óta portugál birtok.
Damar v. Dhamar, város Jemen d.-i részében,
Arábiában, kb. 5000 lak., jelentékeny lótenyésztéssel. Közelében egy régi épületmaradványt Sába
királynje trónusának mondanak.

Damara,

Damasek
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délafrikai nép,

1.

Herero.

Damarák foldj e, magas fekvés föld német Délnyugat-Afrikában, amelyet sok helyen gránites csak ritkán esik a vízszke miatt a németek számos kutat fúrtak, a
fúrás azonban csak egynéhány esetben járt sikerrel. Hegyeiben állítólag vas- és rézérc, valamint
gyémánt található. Lakói, a damarák, állattenyésztéssel foglalkoznak. L. Német DélnyugatAfrika és Herero.
sziklák takarnak s

Damaratos,

1.

;

Demaratos.

Damas, 1. Ange Hyacinthe Maxence, báró, francia hadvezér, szül. Parisban 1785 szept. 30.,megh.
1862 máj. 6. A forradalom alatt Németországba
menekült. 1805-ben mint orosz tiszt hazája és I.
Napóleon ellen harcolt és csak a restauráció után
lépett a francia hadseregbe. Részt vett a spanyol
hadjáratban (1823) és 1825-28-ig had- és külügyminiszter volt. Az 1830-iki forradalom kitörésekor a Bourbonokkal együtt külföldre menekült.
2. D., Etienne Charles, chevalier, késbb D.Crux herceg, francia tábornok, szül. 1754 febr. 19.,
megh. 1846 máj. 30. Pályáját Indiában kezdette,
hol az angolok ellen küzdött. A forradalom alatt
az emigránsok soraiban harcolt hazája ellen. A
Bourbonok visszahelyezése után tábornokká,
pairré és herceggé lett. Az 1830-iki júliusi forra-

ván, Artois grófhoz ment és azután a emigrált kir.
hercegekhez csatlakozott. 1795-ben mintha guiberoni expedíció egyik vezére Calais-nál a köztársaságiak kezébe jutott, de másodízben szabadonbocsáttatott. A császárság alatt nem vállalt hivatalt, a Bourbonok restaurációja után azonban
XVIII. Lajos pair-ré és a chevaulégers csapatok
parancsnokává nevezte
ki, st 1825. hercegi
rangra emelte. V. ö. Mémoirs relatifs á la Révolution cím munka 20. kötetében kiadott jelentését XVI. Lajos meghiúsult menekülésérl.
5. D., Roger, gróf, fi-ancia tábornok, D. 4.
testvéröccse szül. 1765., megh. 1823 szept. 18.
1787-ben orosz szolgálatba állott s a török admirálhajó ellen intézett vakmer támadásáért s az
Ocsakov ostroma közben kimutatott bátorságáért
ezredessé nevezték ki. 1789-ben Parisból Bécsbe
menekült, majd ismét orosz szolgálatba állott.
1792-ben Artois grófot a Champagne-ba kísérte.
1796— 1797-íg pedig Condé herceg alatt a rajnai
hadseregben szolgált. Késbb Nápolyban az osztrák Mack fparancsnoksága alatt több csatában
harcolt a franciák ellen. 1814-ben visszakapta
elbbi méltóságait s Lyon parancsnokává neveztetett ki. I. Napóleon visszatérésének hírére XVIII.
Lajossal Belgiumba futott. A második restauráció
után a képviselház tagja lett.
Da,raa.s&-n€m2etség, Zala vm.-ben 1232—1310
közt virágzott. Két ága ismeretes, a D. és az
Adorján-ág. V. ö. Karácsonyi, Magyar nemzetségek I. 393-395. 1.
Oamása (azeltt Domasinecz), kisk. Zala vm,
perlaki j.-ban, (i9io) 1920 horvát ós magyar lak.';
u. p. Dekánovecz, u. t. Murakirály.
Damascenns, Johannes, 1. Datnaszkusi Szent

t

:

János.

Uamaschello

(ol.,

ejtsd: damaszkeiio),

könny

olasz selyem.

Damaschke, Adolf, német nemzetgazda, szül.
Berlinben 1865 nov. 24. 1896-íg tanári pályán
mködött, de állásáról lemondva, szociálpolitikai eszméinek él. Egyik elharcosa a Bodenreformerek mozgalmának, 1892 óta vezeti lapjukat,
a Freiland-ot, mely 1896 óta Deutsche Volksstimme c. alatt jelenik meg. Kiadja a Bodenreform, Zeitungs-Korrespondenz für Boden- und
Wohnungsfrage és a Socíale Streitfragen c. iradalom után pairi méltóságától megfosztották.
3. D., Frangois Etienne, francia tábornok, tokat. 1898 óta a Bund deutscher Bodenreformer
szül. Parisban 1764 jún. 22., megh. u. 0. 1828 c. szövetség elnöke. Nevezetesebb mvei: Die
dec. 23. A forradalom alatt Jourdan és Kléber Bodenreform. Gnmdsátzliches und Geschiehtlialatt harcolt s Kléber vezérkari fnöke lett. Ki- ches (6. kiad. Berlin 1911) ; Geschichte der Natiotnt 1798—99. az egyiptomi és szíriai hadjára- nalökonomie (2. kiad. Jena 1905).
DamasciuB, filozófus, 1. Damaskios.
tokban; de Franciaországba visszatérve, ártatDamásd, község, 1. Garamdamásd és Ipolylanul a Moreau-féle összeesküvés miatt fogságba
került. 1806-ban Murát (1. 0.) bergi hercegségének damásd.
Damasek. smagyar istennév, melyet a XVI.
élére állította. A restauráció után a párisi gárda
parancsnokságával bízták meg. 1816-ban a csend- sz. közepén élt benczédi Székely István említ
Világkrónikájában. Szerinte ugyanis Attila fla,
rség ffelügyel vejé nevezték ki.
és D. istenre
4. D., Joseph Frangois Louis Charles César, Csaba, végrendeletben hagyta
gróf, késbb herceg, 1815. pair és tábornok, szül. készteté a skythiai magyarokat,'hogj' ha megso1758 okt. 28., megh. Parisban 1829 márc. 5. Elbb kasodnak, ismét elfoglalják Pannóniát és bosszút
az 1780. és 1781-iki amerikai harcokban vett állnak Attila ellenségein. Ezen az egy adaton kírészt, majd visszatérvén, ezredes lett. 1792-ben vül semmi nyoma sincs egy ilynev istenségnek.
XVI. Lajos futását kellett volna lehetvé tennie, Egyik magyarázat szerint a D. a Dengezik (1. 0.)
de katonái a dönt pillanatban elpártoltak tle s név változata lehet, a másik szerint pedig az
maga Varennes-ben elfogatott. Kegyelmet kap- sök származásrendjénél Bonflniusnál olvasható

;

263

Damaskios

Cheldus ex Dáma, Damas ex Bora, Boras ex Hunoré etc. wDamas ex» hibás olvasásának köszönhette évszázados szerepét az egész istennév.
Damaskios (Damasdiis), alexandriai filozóvolt utolsó scholarfus, szül. Kr. u. 470 körül.
chája az athéni akadémiának 529-ig, midn Justinián az iskolát bezáratta. D. akkor Perzsiába
ment, amelynek uralkodójában, Chosroésben, a
filozófia barátját vélte találni, de keseren csalódott. 533-ban, miután a perzsák a Rómával kötött békében a filozófusok szabad visszatértét és
vallásszabadságát kieszközölték, elhagyta Perzsiát
további sorsáról nincsen biztos tudomáQuaestiones de primis principüs
sunk. Fó
(ed. J. Kopp 1826, Majna melletti Frankfurt). V. ö.
Vacherot, Histoire critique de l'École d'Alexandrie (1846—50, 3 köt.); Ruelle, Le philosophe D.
(Paris 1861)
Heitz, Der Philosoph D. (Strassburg, Abhandl. zur Phil. Festschrift für E. Zeller
;

mve

:

:

1884).

Damasqninerie (franc,

ejtsd:

damasztineri) v.

damasquinure, egy értékesebb fémnek egy kevésbbé értékes fém mélyedéseibe kalapálás utján
Rendszerint arannyal v.
Még pedig a díszítend tárgy felületiébe mélyen belevésik a rajzot, 8 az így keletkezett árkokba szorítják bele
kalapácsütésekkel az arany v. ezüstdrótot. Az
ilyetén eljárás vonalas díszt eredményez. A dísz
változatossá tétele kedvéért kisebb-nagyobb felület berakásokat is alkalmaznak. A D. a legrégibb idktl ismeretes már az egyiptomiak gyakran és gazdagon díszítették D.-vel bronzszobraikat, melyeken ruhadíszeket és ékszereket állítottak így el. ügy látszik a rómaiak is ismerték
a D.-t, de mindig a keleté volt e téren az elsség.
A köiiépkor elején Bizánc készít szép D.-ket.
Olaszországban a XV. sz.-ban jött divatba és lavoro all Azzimina név alatt ismeretes. Különösen
fegwerek díszítésére használják. Nevét Paolo
Azzimino hírneves mvésztl kapta. A D.-készítés központja Velence volt, s utána jött mindjárt
Milano. Franciaországban a XVI. sz. végétl gyakorolják a D.-t. Napjainkban Spanyolországban,
a Balkánon és Keleten van gyakorlatban.
Damassé (franc), selyemszövet, dúsan minvaló berakását

jelenti.

ezüsttel damaszkinálják a vasat.

;

tázva (Jacquard-gépen szve),

•*

grsége

:

40—60

c *
pro cm,, kotese 5
fonalas atlasz.
Damastes, 1. Prokrustes.
Damasus, két pápa: 1. Szt. D. (366-384). Eredetére nézve spanyol, de valószinülear Rómában
szül. 304 körül, megh. 384 dec 11. Te\'^keny részt
vett az egyház kormányzásában s Liberiusnak 366.
bekövetkezett halála után a római papság és nép
nagy része emelte Szt.Péter székébe. 368 és 370ben az ariánok ellen Rómában zsinatokat tartott
reszt vett a 381. Konstantinápolyban tartott II.
.

t

,

,

—

Damaszkus

nyét) Ubaldini adta ki Rómában 1638., javított
kiadását Sarazini tette közzé szintén Rómában
1754. V. ö. W. Rade, D., Bischof von Rom (Freiburg 1882) ; Ihm (1895) Wittig (1902).
2. D. (családi neve Poppo), bajorországi születés, elbb brixeni püspök volt. II. Kelemen pápa
halála után (1047) III. Henrik császár pártfogása
alatt Rómába ment, hol meg is választották, de
nem foglalhatta el azonnal székét, mert az ellenpápa, IX. Benedek, csak 1048 jún. 24. hagyta el
az örök várost, mely napon D. meg is koronáztatott. Összesen 23 napig uralkodott. Megh. Palestrinában 1048 aug. 9-én.
Damaszk v. damaszt, kamuka, oly ábrás szövet (l.o.), amelynél az ábrás részek az atlaszkötés
(1. Alapkötésj láncoldala szerint, az alap pedig e
kötés vetülékoldala szerint köttetnek le. A D.
jellemzje, hogy az ábrák határ\-onala nem folytonos görbe, hanem lépcszetes, mert mintaképzéskor a fonalváltás a Jacquard-géppel csak minden
negyedik vetés után történik. A legrégibb D. szövetek (Drap de Damas) Keletrl, de fleg Damaszkusból kerültek Európába, anyaguk selyem volt.
Készítésüket az olaszok s franciák már a XVI.
sz.-ban elsajátították. Az olaszok a XVn. sz.-ban
már lenfonalból is készítettek ily ábrás szövetet,
ma pedig gyapjúból is szokás effélét gyártani. A
selyem-D.-ot bútorszövetül, kárpit s egyházi díszletekre használják, srsége 210 fonal pro chl
A len-D.-ot asztalterítkre használják, a leí?fino;

:

45—60

mabb minségnek srsége pro cm irZsn' ^^
:

42—60
nalamak metrikus finomsági száma

.

:

.

_7c>

,

a

35—40

közepes

minségnek srsége .^^
21—26

-^pro cm.

:

és fonalainak metr. finomsága:

c)

t

in

-

Agyapjn-

D.-ot bútorszövetre s függönyökre használják.
Damaszkcs. A vadászfegyverek csövét vagy
acélból fúrják ki (acél-es), vagy vasból, illetleg
vas- és acéllemezekbl kovácsolják össze ; amazok
vas-, emezek damaszkcsövek. A lágy vas ós kemény vas, illetleg a puha vas- és acéllemezekbl 65 mm. vékony szalagokat vágnak ki és forrasztanak egybe, hogy a ruganyos és szép rajzú
D.-ket nyerjék.
Damaszkozás v.
(Damascirung, franc.
diapré, ang. diaper), a címerpajzsokban nagyobb

Mm

üres helyeknek egymást keresztez vonalakkal,
pontokkal, arabeszkekkel v. virágdlszítésekkeí
való kitöltése, hogy az üres helyeket tetszetsebbé tegyék. A D. nenl tartozik a cimer lényegéhez, tetszés szerint alkalmazható vagy mellzhet. Eredete nagyon régi kelet ; már a XIII.
sz.-i pecséteken is elfordul hazánkban is s ekkor
leginkább egymást keresztez vonalakból állott.

egyetemes zsinaton; Rómában több templomot
Damaszkpapiros, sajtolás útján damaszkszöépíttetett és Szt. Jeromost, kivel bels baráti vi- vetszer mintával ellátott fényes papiros, ameszonyban volt, a szentírás javításával és fordítá- lyet borításra a könyvköt- s dobozkészítipar
sával bízta meg. Tetemei az ardealini úton általa alkalmaz.
épített S. Lorenzo in Damaso templomban nyuDamaszkus (arabul: Alkham-al-Kehireh v.
gosznak. Az egyház szentéi sorába vette fel és Damsak), Szíria vilajet székhelye, n^yságánál,
emlékezetét dec. 11-én ünnepli. Iratait (közöttük népességénél, történelmi emlékeinél fogva az otSzt. Jeromoshoz írt leveleit, 40 kisebb költemé- tomán birodalomnak Konstantinápoly után a leg-

;

—

Damaszkus

jelentékenyebb városa, az Antilibánon lábánál, a
Gutah nev síkságon, melyet termékenységéoél
fogva ctparadicsom kertjének)) neveznek, amelyet
É.-on és ÉNy.-on a Dzsebel Szalehieh, Ny.-on a
Dzsebel-esz-Seik, D-en a Dzsebel Kesszue fog körül
és amelyet a Merdzs lagunába torkolló Barada öntöz. Lakóinak száma 140,000, akiknek ^|^-e mohamedánus, Vi-e különböz felekezetekhez tartozó
keresztény és zsidó. A város a vizben gazdag
Barada mindkét, de fképen a jobbpartján teríü
el falai tornyokkal ékesek. A Bab-Sarkitól (K.-i
kaputól) kiinduló, a Bab-ed-Dzsabiáig nyúló Tarikel-Mosztakion (egyenes utca) végig húzódik rajta.
A falakon kívül fekv három nagy külvárosa közül a legjelentékenyebb a d.-i, a Meidán. Egyébként utcái görbék, piszkosak, homályosak házai vályogból készültek az utcák nagyobb része
fölött gyékények v. vászon lepedk vannak kifeszítve. Ennek dacára a tisztán keleti tipusu város az arab sivatag kapujánál minden utazóra sajátos hatást tesz. Az arab mvészet szépségei ál;

;

;

tal szintén felülmúlja Bl-Ázsia legtöbb városát.
Mintegy 300 mecsetje közül a legkiválóbb volt a
nagymecset, vagyisaz omajjádok mecsetje, amely
eredetileg egy korinthusi templom helyén Heraklius által épített és Keresztel Sz. Jánosnak szentelt templom volt, de 1893. teljesen leégett. Az
ersségnek a körfalak ény.-i szögletében semmi
katonai jelentsége sincs. D. fekvése, a Perzsiából Egyiptomba és Arábiából Kis-Ázsiába és innen Európába vezet utak keresztez pontján, a

várost már régi idk óta fontos kereskedelmi
hellyé tette. A Szuezi-csatoma megnyitása óta
kereskedelme jelentékenyen csökkent ennek dacára bazárjai máig is rendkívül élénkek; közgyületük a legnagyobb a Khan-Aszad-pasa
;

nev

kez

A Mekkába

zarándokolok régen itt
gyülekeztek össze számuk mamár kevesebb mint
volt a Szuezi-csatoma megnyitása eltt. Az ipara,
bár a damaszkusi pengék készítésének titka teljesen elveszett, még mindig jelentékeny. Készítenek arannyal átsztt kelméket, gyapotszöve
tekét nagyon keresettek a maselák (hosszú köpenyegek) és a kefié-k (selyemkelmék, amelybl
a turbánt csinálják). Ezeken kívül élénk kereskedést znek D. lakói a föld termékeivel, a D.-i szilvával, szllvel, az itt termelt rózsából készített
olajjal és egyéb gyümölcsökkel. A kereskedelmet
elmozdítja az a jó országút és 1896 óta a vasúti
vonal, amely Beirutból ide vezet a D. Mekka
vonalból eddig 100 km. épült ki.
Története. Kedvez fekvésénél fogva D. már
az ókorban igen jelentékeny város volt. Az ó-teshely.

;

;
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pökségnek vált székhelyévé. 635. került a mo-

hamedánusok

660— 752-ig

Moavija,

birtokába.

dok törzsatyja, ide

az

omajjá-

tette át székhelyét; utódai

laktak és különféle monumentáekkor élte virágzása
legszebb korát. Az abbasszidák alatt székvárosi
jellegét elvesztette. így a IX. sz.-ban a tulumidáknak, a X. sz.-ban a fatimidáknak és a XI. sz.-ban a
szeldzsukoknak volt székhelye. 1154-ben Egyipitt

üs épületekkel ékesítették

;

került. A ker. háborúk idejében is többször küzdöttek birtokáért. 1401 márc. 24. a mongolok élén Timur foglalta el és teljesen elpusztította, lakóit pedig kardéh-e hányatta. A város
azonban csakhamar újra fölépült és Egyiptom

tomhoz

uralma alatt maradt, míg I. Szelim 1516 okt. 4.
török uralom alá nem hajtotta. 1832. Mehemed

AU elfoglalta, de 1840. újra visszadta a török
szultánnak. 1860 júl. 9-tl 16-ig véres keresztényüldözést vittek benne véghez. V. ö. Porter, Five*
years in D. (London 1870) The rivers of D. and
the Jordán (u. o. 1870). A Murray-féle kollekcióban, Handbook for Syria and Palestiue (1875)
Isambert, Syrie etPalestine (Paris 1879); ilíacmtosh, D. and its people (London 1882).
;

Damaszkusi

acél, szerfelett

mértékben kovácsolható

acél,

kemény

és

nagy

melyet különböz

keménység- acélrétegek, v. acél, öntött acél és
vas egymásraolvasztásával nyernek. Az ilyen
acélból készült penge, ha gyenge savakkal kezelik, felületén különböz árnyalatokat mutat,,
amennyiben a keményebb — savtól kevésbbé megtámadott — fém sötét, a puhább világos színt nyer.
Ezen árnyalatoknak a rajza a rétegek egymásra,
V. egymásba helyezésével kapcsolatos és a legváltozatosabb lehet, mint pl. csíkos, lángos, vagy
csavart st ha a fels réteget maratott rajzzal
díszítik és az acél ezekbe a mélyedésekbe behatol,
akkor az egész rajz a savval való kezelés után
sötéten fog az alapból kiválni.
Damaszkusi bronz, 76*41 réz, 1060 ón és
12'52 ólom ötvénye, csapágynak használják.
Damaszkusi rózsa v. hónapos rózsa (növ.),
Rosadamascena L. Bosa calendularum Borkh.
cálendida a rómaiaknál a hónap els napja, mórt e
rózsa minden hónapban virít; Bosasemperflorens
;

;

Desf.), jó illatú, majd szimplább, majd teljesebb,
piros, ritkábban fehér rózsafaj, levélkéje
25

20—

színe fényl, nem
mirigyesen fürészelt. A keresztes háborúk idején,
1100 körül, Szíriából került Európába, mosta leg;
kedveltebb cserépbeli rózsafaj. Több mint 200 fajportland rózsa (Bosa
tája és fajvegyüléke van,
portlandica Bosc.) is ilyen faj, majd az egész
tamentum többször tesz róla említést. Dávid ko- nyáron virít. D.-t az arabok vard-nak, az indurában kis királyságnak volt székhelye. Dávid a sok goolab-nak nevezik s Keleten rózsaolajat,
várost uralma alá hajtotta, de már Salamon alatt rózsavizet, rózsaszirupot és szorbet-et készítenek

mm. hosszú, tojásdad, kopasz, a

—

A

A

visszanyerte függetlenségét. Késbb Babiloniához, belle.
Damaszkusi Szent János (az araboknál ilíanAsszíriához és Perzsiához tartozott, de mint fontos
kereskedelmi hely jelentségét akkor is megtar- sur, kitn ékesszólása miatt az egyházban Chrytotta. Az Isszus melletti csata után N. Sándor ha- sorrhoas néven ismeretes). Élete folyásáról natalmába került. N. Sándor birodalmának felosz- gyon keveset tudunk. Damaszkusban született
lása után a szeleucidák uralma alá jutott, akik a VII. sz. utolsó éveiben keresztény szülktl.
székhelyüket Antiochiába tették át. 64. Pompejus Mint a kalifa tanácsosa, a képromboló izauri Leó
a római uralom alá hajtotta ugyan, de külön ki- görög császár rendeletei eUen tüzes védiratokat
rályai megmaradtak. A keresztény vallást Szt. irt, melyek általános feltnést keltettek. Késbb
Pál hirdette falai közt és csakhamar külön püs- Jeruzsálemben a Szent S zaba kolostorába vonult

;
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vissza, hol V. János jeruzsálemi patriarcha

c. szakfolyóirat megalapításában és azt 1857-ig egymagában szerkesztette.
Mvei: Zur Kretinen- und Idiotenfrage (Berlin
1858) Ueber die Grundlage der Mimik u. Physiognomik, als freier Beitrag zur Anthropologie u.
Psychiatrie (u. o. 1860) Irrengesetze u. Verordnungen in Preussen (u. o. 1865) stb.
Dames, Wilhelm, német paleontológus, szül.
1843. jún. 9. Stolpban (Pommeránia), megh. 1898,
dec. 22. Berlinben. 1874. magán-, 1878. rendkívüli-, 1891. rendes tanár lett a berlini egyetemen, 1896. pedig a múzeum paleontológiái osztályának igazgatója. Kayserral együtt kiadta a
Palaeontologische Abhandlungen sorozat-os
vet, több éven át szerkesztette a Zeitschrift der
Deutschen geologischen Gesellschaft c. folyóiratot; paleontológiái tanulmányairól, miután sok
éven át részt vett Németország geológiai fel-

pappá für Psychiatrie (1844)

szentelte.Valószinüleg a jeruzsálemi kolostorban
halt is meg 754 és 787 között. Az egyház szentjei sorába felvette és emlékezetét május 6. (a görögök
november 29.) ünnepeli. Fons scientiaec. müvének
harmadik része (De flde orthodoxa) rendszeres hittan,
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szilva

mely a középkorban sokáig használatban

volt

és a görögöknél napjainkban is irányadóul szolgál. Összes müveit görögtíl és latinul kiadta
Le Qnien Parisban, 1712, 2 köt, melynek változatlan lenyomata megjelent 1748. Velencében.
Tökéletesített kiad. Migne Patr. graee. T. 94—96.

Damaszkusi szilva. Így nevezik a szilvának
ama faját, melynek gömböly gyümölcse van.
Az igaz D. nyári hajtásait a molyhosság is jellemzi. Vannak közöttük kék, vörös, sárga, zöld

;

;

m-

még CJirysophyUum.
Damaszolás, 1. Vasmüvesség.
vételében, számos közleményt tett közzé.
Damaszt, 1. Damaszk.
Dambach, Ottó, német jogtudós, sztíl. QuerDames blanclies, dames vertes (fehér, v.
furtban 1831 dec. 16., megh. Berlinben 1899 máj. zöld asszonyok, erdei szellemek), 1. FakuUusz.
18. Eleinte a bíróságnál, majd a posta jogi osztáDames de Saint-9f aar, neve a gyermek
lyában szolgált és itt titkos fpostatanácsos lett. Jézusról elnevezett és Barré Miklós (szül. 1621.
Ekkor szerkesztette az 1871-iki német postatör- Amiens-ban, megh. 1686 máj. 31. Parisban) által
vényt. 1873-ban a berlini egyetemen rendkívüli 1678. alapított rend ni ágának. (A rend teljes
tanár, 1891. valóságos titkos tanácsos és az urak- neve
Fréres et Soeurs des écoles chrétiennes
háza tagja lett. Nevezetesebb müvei Das Tele- et charitables du Saint-Enfant-Jesus.) Ifjúság negraphenstrafrecht (Berlin 1872) Das Gesetz über velésével és felnttek vallásos oktatásával fogdas Postwesen des Deutschen Reiches vom 28. lalkozik. Nevét Parisban, a St.-Maur utcában lev6
és tarka gyümölcsüek. L.

:

:

:

Okt. 1871 erláutert (u. o. 1881). Azonkí^^il több
foglalkozik a szabadalom- és védjegyoltalomraés szerzi jogra vonatkozó törvényekkel.

mvében

Dambovitza,

folyó,

1.

Dimbovica.

Dambóz a. m. iriozü (1. o.).
I>ame (franc, eátsd:dám, a lat.

anyaházától nyerte.

Dames du Sacré-€oear,l. Szentszív-társaságok.

Dameth, Colos Henri, francia publicista és
nemzetgazdasági író, szül. Paray-le-Monialban
1812 szept. 26., megh. Genfben 1884 aug. 14
1858-ban a genü egyetemen foglalta el a nemzetgazdaságtan tanszékét, 1864—65. Lyonban adott
el. Az akadémia 1876. tagjai közé választotta.
Munkái közül emUtjük a következket: Introduction á l'étude de l'économie politique (1865)
Le Mouvement socialiste et l'Économie politique
(1869) La question sociale (1871) Les bases na-

d(»nina-hól)8i. m.
umö,. leggyakrabban «ma» birtokos névmással
összetéve (madame), eredetileg a nemes asszonyok, késbb a kir. családból való
címe. Franciaország királjméjának Madame volt a címe.
Notre D., Szz Mária.
D.dlionneur, oly udvari
hölgy, kinek saját v. férje állására való tekintetbl adták e méltóságot.
D. dela cour, minden
hölgy, ki udvarképes.
D. du palais, a fi-ancia turelles de l'économie sociale (1872).
udvarnál régen mindazon hölgyek elnevezése,
Damgan(^Dameg'an^,város Irak-Adzsemi perzsa
akik a hercegnk udvartartásához tartoztak. Az tartományban, 64 km.-nyire Aszterabadtól, az
elneve; ós 1673-ból való rangszerint els volt köz- Elbursz D.-i lejtjén, kb. 15,000 lak. Egykorou
tük a D. d'^onneMr, azt pedig, aki az öltözékek- Kumisz tartomány székhelye volt. Közelében kekel foglalkozott, D. d'atours-niik hívták.
Les resik a régi Hecatompylost.
dames de la liaüe (a csarnok hölgyei), gúnyosan
Damia, több ókori görög helyen tisztelt földa kofák.
I>. aux camélias, 1. Kaméliás hölgy. mlvel-istenn, eredetileg Auocesisával együtt
Damegan, 1. Damgan.
nyilván Demeternek (1. o.) mása. Itáliába is elDamenizáció, 1. Bobizáció.
került kultusza
s itt
minthogy a föld terméDamergu, a Szahara D.-i oldalán és Szokoto kenységének a ni termékenységgel való egybefekv,,
határán
a kamur nyelvet beszél négerek vonása egész közönséges képzet volt az antiklakta termékeny oázis vidék. Az Algériából a korban, az asszonyok mint a maguk istenségét
középs Szudánba vezet karaván-út rajta vezet tisztelték Bona dea (jó istenn) titkos néven (l.o.).
keresztül. Fbb kereskedelmi helyei Taghelel és
Damiani (tuhegli), 1. János, pozsonyi, majd
Kalaukerki.
váczi kanonok, szül. 1710., megh. 1778 után. 1768
Damerow, Heinrich, német or\ os, szül. Stettin- óta Migazzi Kristóf megbízta a váczi egyházra,
ben 1798 dec. 28., megh. Halléban 1866 szept. 22. kormányzásával. Mvei
Maria Dei genitrix
Elbb a berlini egyetemen magántanár, majd (Pozsony 1758) Doctrina verae Christi Eccl. (u.
Greifswaldban rendkívüli tanár s 1844. óta a Halle o. 1760) Justa religionis coactio (Buda 1763).
mellett épült új tébolydának igazgatója volt. Ne- Ezt a helytartótanács 1770 jún. 25-én elkobozvéhez a német elmegyógyintézetek javítása fz- tatta.
dik. Részt vett a még most is a legtekinté2. D. Vilmos Frigyes (1714—60), pozsonyi
lyesebbek közé tartozó Allgemeine Zeitschrift kanonok, az elbbinek testvére. Mvei : Synopsi»
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—

—

;

;

—
;

—

—

—

—

:

;

;

;

—
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miracolorum et evangeliorum
Lutheri et Joannis Calvini (Pozsony 1754, Buda
1755 és 1756) ; Synopsis doetrinae Mart. Luther
et Joaunis Calvini (Buda 1764).
Damiánl Szent Péter, bíboros püspök, pápai
követ, egyházatya, szül. 1006. Ravennában,
megh. 1071. Paenzábau egyik testvérbátyja,
Damián fóesperes neveltette, innen Damiáninak
mondatik. Kezdetben teológiai tanár volt Pannában és Ravennában, utóbb szerzetes lett s mint
ilyen a f ontavellanai, pomposai konventeket és a
S. Vincenzo apátságot a virágzás magas fokára
emelte. Minden állásában valósággal aszkéta életmódot folytatott. A szimonia és a papok házassága körül folyó harcoknak
volt egyik kezdeményezje. 1057-ben IX. István pápa kinevezte
ostiai bíboros püspökké. Mint pápai követ 1070.
ö békítette ki Frankfurtban IV. Henrik császárt
nejével, Bertával. 1828-ban egyházatya címmel
tüntette ki emlékét a pápa. Mveinek els kiadását Cajetánbibornok készítette el Rómában 1606—
1640-ben. Más kiadások : Lyon 1623 ; Paris 1642
Bassano 1788 Migne
és 1663 ; Venezia 1743
Patr. Lat. T. CXLIV—V. Bletírói: Joannes de
Lodi (egykorú); Henschenius (Acta Bolland.
Pebr. III.) Laderchio (Firenze 1702) Capecelatro
(u. 0. 1862) Wamhern (Breslau 1875)
Neukirch
(Göttingen 1875); Eleinermanns (1883); Fehr
(Oest. Qnartalschrift 1868, Stud. u. Mitth, aus
den Cist. Ord. 1886—87); Vogel (Jena (1856
Guerzier (Orléans 1881) Endres, P. D. (Münsvitae, missionis,

;

;

;

;

;

;

;

;
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tetük selyem- és pamutszövésbl, valamint fekete
agyagedények gyártásában nyilvánul. A kereskedelmet a benszülöttek, ú. m. arabok és levanteiek
tartják kézben. A Nilus D.-i ágának két ersség
által védett torkolatát homokzátony zárja el, úgy
hogy csak sekélyebb járatú hajók juthatnak el a

város elé. A középkorban D. egyike a legjelentékenyebb keresked városoknak, a ker. háborúk korában pedig Egyiptom legfontosabb fegyverkez helye. Az arabok 641. foglalták el. A keresztesek 1218 jún. 1-tl 1219 nov. 5-ig ostromolták, míg végre sikerült elfoglalniok. Az 1221
augusztus 80-án kötött békében azonban megint
visszaadták. IX. Lajos francia király 1249 jún.
8-án újra elfoglalta, az 1250 máj. 7-iki szerzdésben azonban kénytelen volt az egyiptomi szultánnakátengedi. Bibarsz szultán 1251. leromboltatta;
késbb azonban a régi várostól D.-re, amaíD.
helyén újra fölépült. A franciák 1798. elfoglalták,
1799 nov. 1-én Kleber vezérlete alatt falainál fényes gyzelmet is nyertek, de a Sídney Smith vezérelte angoloknak kénytelenek voltak azt átengedni, akik a törököknek adták vissza. A törököktl 1808. Mohamed Ali D.-t elhódította és a Mahmudije-esatorna (1. Mahmudije-csatorna) megépítésével a város kereskedelmét ismét Alexandria felé terelte.

Ti^roxtijKemál al-dín AM-l-Baká MoJiarntned
Iszá, nevezetes arab tudós, szül.Kairóban 1349.,
hol sok ideig mint tanár mködött, megh. 1405.
Neve az irodalomban Haját al-hajaván (az állatok élete)
állattani szótára által híres ,e
munka betüsoros rendben nemcsak az állatok
(összesen 931) természetrajzi leírását foglalja
magában, hanem egyúttal mindazt, ami a költészeti irodalomban, közmondásokban és példabeszédekben, a vallásos törvényekben, néphitben
és babonában (álomfejtés) az illet állatokhoz fzdik, így e munka, melyet D. rövidebb és terjedelmesebb szerkezetben dolgozott ki (az utóbbi
kiadva 2 köt. Bulákban 1284. H, Kairó 1292, 1806
H), az arab irodalom- s kultúrtörténeti'e, valamint a folklore-ra nézve igen fontos forrásul szolgál. V. ö. Kégl értekezését D.-ról (Budapest
b.

:

cím

ter 1910).
szül.

—

a morvaországi Falkensteinban 1807 dec.
megh. Bécsben 1899 jan. 29. 1832-ben had-

bíró lett, 1847. az országos katonai törvényszéknél szolgált Prágában, 1849. Bécsbe hivatott a
hadbirójelöltek tanárának. 1868-ban referens a
katonai ftörvényszéknél ós 1869. mint tábornokhadbíró a nyugállományba vonult. Mvei közül

figyelmet érdemelnek: HandbuchderStrafgesetze
für die k. k. österreichische Armee (Wien 1849)
Das Militár-Strafgesetzbuch vom 15. Janner 1855
für das Kaisertum Österreich (u.o. 1861, 2. kiad.)
Studien über das MiUtarstrafrecht in seinem
materiellen und formellen Theile (u. o. 1862).

;

1889).

Damiron, Jean PhUíbert, franc, filozófus, szül.
Bellevilleben 1794 jan. 10., megh. 1862 jan. 11.
Damianus, szent, 1. Gosmas.
Damiens, 1. Anne, francia színészn, 1. Judic. Cousin tanítványa, kiváló képviselje a franc,
2. D., Bobért Frangois, merényl. Kalandos spiritualizmusnak a XIX. sz.-ban. Vidéki líceumokélet lakatosinas volt. A parlament ellen elrendelt ban kezdte pályáját, munkatársa volt a Globenak,
igazságtalan rendszabályok hallatára XV. Lajos
király megölésére határozta el magát; 1757
január 3., midn XV. Lajos Trianonba indult, D.
a királyt késsel a jobboldalán megszúrta. A Grévetéren négy ló farkához kötve szétszaggatták.
Damiette (arabul : Dumját, az ókorban Tamiathis), egyiptomi fönhatóság alatt álló önkormányzatú város, (1907) 29,354 lak. Az európaiak
száma elenyész. Ez az IV2 km.-nyire a tengertl a Nilus K.-i ágának jobbpartján, a torkolattól
pedig csak 12 km.-nyire fekv város pályaudvara
környékén modern benyomást kelt, belseje azonban igen megviselt házakból és romokból áll.
Egyébként püspöki székhely. Kereskedelme a
Szuezi-csatorna megnyitása óta hanyatlik s ma
:

már jelentéktelen. Még seiktl örökölt iparszere-

végre a Sorbonne tanára lett. Fkép erkölcstani
kérdésekkel foglalkozott. A fdolgokban nem
önálló 8 nem eredeti, de részleteikben mvei
becsesek. A legfbbek
Essais sur riüstoire de
la philosophie en Francé au XIX. siöcle (1834)
au XVII. siécle (1846), au XVIII. siécle (1858Dix
64) ; Cours de philosophie (Paris 1842)
ans d'enseignement (1859). V. ö. A. Franck, Moralistes et philosophes (1872).
Damjanich Jários, egyike az 1848— 49-iki magyár szabadságharc leghívebb s legvitézebb katonáinak s az aradi vértanuknak, szül. a bánsági
2-ik határrezred Stása községében 1804. dec.
8., megh. 1849. okt. 6. A cs. hadsereg 61. számú
gyalogezredében kezdte meg hadi szolgálatát,
ahol fokonkint századosi rangra emelkedett. Ily
:

;

.

:

—
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állásban találta az 1848-iki nagy átalakulás, mely- ez által a szabadságharc ügyét, az a váratlan
nek folytán a magyar kormány közbenjárására szerencsétlenség érte, hogy a Debreczenbe indua Szegeden megalakított s csakhamar híressé vált lása eltti napon, kocsizás közben, szekere fel3-ik honvédzászlóalj

rnagyává

neveztetett

ki.

A gyakorlatlan újoncokból álló zászlóaljat rendkívüli eréllyel rendezte, oktatta s fegyelmezte
a szigorú, de igazságos, s azért népszer katona,
8 a 3-ik honvédzászlóalj, vitéz rnagya példája
által lelkesítve, csakhamar kittinteté magát a
pártüt rácok elleni csatákban. Nemzetiségére
nézve óhit szerb volt ugyan, de legnagyobb
ellensége s legveszedelmesebb ostora lett a magyar testvérek ellen fellázadt fajrokonainak. Egy
kiált\'ányban kiirtással fenyegeti ket, kijelenti,
hogy utoljára magát is fbe lövi, mint utolsó
rácot. 1848 vége felé, együtt mködve Kis Ern
és Vetter tábornokokkal a fellázadt alvidéken,
az alibunári s lágerdorfl gyzelmeket ó \ivta ki,
személyesen vezetve a rohamot a híres csatákban, vitézsége méltó dijául ezredessé neveztetvén ki az 1849. év elején pedig, midn a Bánságban
hadsereg nagyobb része a KözépTiszához rendeltetett fel, Vécsey tábornoktól a
3-ik hadtest parancsnokságát vette át
ekkor
már maga is tábornok. Hadteste bámulandó hsiességgel követte mindig ell jái'ó vezérét a csatákba s mindig csak gj'zött, sohasem hátrált,
8 a legdöntbb ütközetek szerencsés sikerét leginkább neki köszönhették. 1849 márc. 5-én e
hadtesttel vívta ki a nagyfontosságú szolnoki
gyzelmet, mely alkalommal Karger osztrák hadvezér dandára majdnem egészen megsemmisült,
8 mely a következ gyzelmek láncolatának dicsséges eljátéka volt. E csatákban a 3-ik s 9-ik
zászlóalj s a veressipkások csodával határos dolgokat vittek végbe.
Midn megkezddött a magyar hadsereg általános elnyomulása a fváros felé Görgey fvezér;

mköd

:

lete alatt, D. e

hadjáratban

elkel

részt vett.
A tápió-bicskei csatában, hol Klapka hadtestét
Jellachich túlnyomó serege tetemes veszteséggel
járó visszavonulásra kényszeríté, a segélyére
érkez D. vitézsége fordítá meg a csata sorsát,
8 ó változtatá a fenyeget kudarcot fényes gyis

fordult s lábát bokában eltörte, s hosszabb ideig
ágyhoz volt szögezve. Annjira azonban mégis
fölépült, hogy bár csatába többé nem mehetett,
július hó elején, midn a forradalmi kormány a
fvárost másodszor is kénytelen volt elhagyni,
le\itethette magát az aradi várba, melynek pa-

rancsnokságát rábízták. A várat védelmi állapotba helyezé, s midn a világosvári fegyverletétel után a császáriak ostrom alá fogták Aradot s alkudozót küldtek hozzá a várba, ennek átadását kívánva, ó alkudozni nem akart s végre
azt izente, hogy <caz aradi várat egy szál kozáknak is megadja, de az egész osztrák sereg ellenében, utolsó csepp vérig védi magát». Midn aztán
a vár átvétele Buturlin orosz tábornokra bízatott,
ennek meg is adta magát és D., mint kegyelemre bízott fogoly, az osztrákoknak kiadatott.
A fogoly hs az elfoglalt várban hadi törvényszék
elé állíttatott s 12 tábomoktársával együtt halálra
ítéltetett
nyolc társával bitófán végezték ki.
Bátorsága s lelki ereje és nyugalma azonban a
veszthelyen sem hagyja el, s midón a kivégzés
helyére bénultsága miatt szekéren vitetve, késbben érkezik s több vitéz pályatársát látja maga
eltt kivégeztetni, azt a derült megjegyzést teszi
«mily furcsa dolog, hogy én, aki az ellenséggel
szemközt mindig ell jártam, most mint utolsó
zárom be bajtársaim hsi menetét».
;

t

Rendkívtili bátorsága, határozottsága, elszánt-

bámulandó halálmegvea
forradalmi hadsereg legtöbb sikert s eredményt felsága a veszélyek közt

s

tése, kitartása és lángoló hazaszeretete D.-ot

mutató, legfényesebb gyzelmeket arató vezérévé
tette.

D. 1847 aug. 30. nül vette Csernovics Emiliát,
aki özvegységének éveit a jótékonyságnak szentelte s haláláig számos jótékony egyesület élén
állt. Nagy érdeme volt a magyar nnevelés terén

mint a Magyar Gazdasszonyok Egyesületének elnöknje mindvégig áldásos tevékenységet
fejtett ki. 1909 május havában kilencvenedik
zelemmé, hasonlóképen Isaszegnél ápr. 6-án. Az születésnapja alkalmából meleg ünneplésben volt
április 10-iki váczi csatában D. hadteste szin- része, de már ugyanazon év nov. 30-án elköltötén jelentékeny részt vett, azonban diadalai leg- zött az élk sorából.
magasabb tetpontja az április 19^n vívott nagyDamkó József, szobrász, szül. Németprónán
sarlói ütközet volt, melynek természetes és 1872 okt. 16. Mintázni Stróbl Alajos mhelyében
szükséges következménye lett a komáromi vár kezdett, aztán négy évet töltött az Iparmvészeti
célba vett fölmentése. D. április 18., a Gör- Iskolában, 1893-ban a Stróbl-féle szobrászati mesgey fvezérsége alatt álló hadsereg derekával teriskolába került. Már 1891. részt vett a Szt.
Kálnán tanyázott, s megtudván, hogy 20 ezer liászló-érem pályázatán, s ott második díjat kacsászári katona Nagy sarlón tart állomást, Ascher- pott, azután arcképeket és a magyar népéletból
mann vezérkari fnöke segélyével azonnal meg- vett alakokat állított ki (terrakották) s 1899.
tette a szükséges intézkedéseket, 19-én hajnalban Parisba ment. 1904-ben ezüstérmet kapott Lonmegtámadta az ellenséget s iszonyú nehéz harc donban és St. Louisban s ugyanekkor elnyerte a
után, kariácszápor közt, oly vakmeren rohant
elre, hogy délfelé már az ellenség futásnak
eredt s a hely a magyar sereg birtokában volt.
A komáromi vár felszabadítása után, melyben
D. hadteste szintén jelentékeny részt vett, Görgey, ki személyesen akarta vezetni Buda ostromát, D.-nak adta át ideiglenesen a hadügyi tárca
vezetését, melyet ekkor, bár a kormány szókhelyétl távol, ö viselt. Ekkor azonban D.-ot, s

is s

Rómába költözködött a Fraknóimagyar mvészházba. Ott készült

Fraknói-díjat s
alapította

munkái közül a Definitor

és

a II. Sylvester

pápa síremlékére való reliefek megszerezték neki
Budapesten 1907. a kis állami aranyérmet és az
2000 K-s díjat. Az utóbbi müvet, amely
Fraknói megrendelésére készült, 1910 ápr. 16.
avatták fel nagy magyar zarándoklattal kapcsolatosan a római lateráni-templomban. D. számos
Ipolyi-féle

;

—

Damm
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—

Damofill

síremléket is készített, azután dekoratív szobroDammastock, a Bemer Oberland Damma csokat és dombormüveket a budapesti Kúria, vár- portjának (1. Alpok) legmagasabb csúcsa (3633
palota, Mezgazdasági Múzeum, Belv. Takarék- m.), amelyet még sok, majdnem hasonló magaspénztár, Telefonpalota homlokzatára. Tle való a ságú csúcs környez, mint a Galenstock (3597 m.),
Magyar Tornaegyletek Szövetségének emlék- Tierberg (3446 m.), Sustenhorn (3512 m.) stb.
énne is.
Nagy kiterjedés flmgyüjt medencéiben tekinté(Altdamm ; régebben Dámba), gyár- lyes glecserek szeddnek össze, innen indul ki a
város és tengeri kiköt a stettini porosz kerület Rhone-, a Trift-, Stein- és Winter-glecser. Az
Randrow j.-ban, (1910) 7282 lak. Birósági szék- ürseren-völgyre néz Tiefen-glecser közelében
hely. Van több papír-, vegyi-, cukor- vas- és 1866. fedezték fel Guttannen falu lakói azt a bargépgyára, famegmunkáló telepe, néhány malma. langot, amelynek törmeléke a füsttopáznak gazD. a középkorban Vadam név alatt ismert ers dag lelhelye.
vár volt.
Damme, 1. falu Oldenburg német nagyhercegDammann, Kari, állatorvosi tanár és író, szül. ségben, (1910) 5116 lak. Határában gazdag turía1839 okt. 22. Greifswaldban. Kottbusban kerü- és tzegtelepek vannak.
2. D., falu és élénk
leti állatorvos, majd a proskaui gazdasági aka- forgalmú tengeri kiköt Nyugat-Flandria belga
démia, s késbb a hannoveri állatorvosi fiskola tartomány Bruges kerületében, (1910) 1196 lak.
tanára, 1881. pedig igazgatója lett. 1876—80-ig
Damnatio (lat.) a. m. kárhozat^ elítélés.
a porosz képviselház tagja volt. Nagy érdemei Damnabüis, elítélend, utálatos.
Damnatur,
vannak a hannoveri állatorvosi fiskola rekon- elítéltetik és pedig arra, hogy nem szabad közölni
strukciója körül. Irodalmi munkássága igen sok- a könyvcenzura egyik formulája, mely szerint a
oldalú. Legismertebb munkája Die Gesundheits- könyv vagy egyes helyek a nyomtatástól eltiltatpflege der landwirtschaftliehen Haustiere, három nak. Ellentéte imprimutur (1. 0.).
Damnatio luemoriae. 1. Damnatio a. m.
kiadást ért eddig. Hosszú mködése alatt sok kitüntetésben volt része. 1911 ápr. 22. Hannover- condemnatio, legatum per damnatiouem a. ra.
ben 50 éves állatorvosi jubileumát ünnepelték. 1. p. condemnationem, mint ha el volna maraszDammara (növ.), 1. Agathis és Canarium.
talva a megterhelt, s ha önként nem ttzet, a kétDammaraía a. m. Damnnarafenyö (1. 0.).
szeressel tartozik.
2. A fejedelmi korszakDammarafeny (növ.) a. m. Agathis dammara ban a fejedelem halála után a Tanács revideálta
Rich. (1. 0.), a Maláji- és Pilippi-szigetek fája. a rendeleteket. Ha a fejedelem viselt dolgai a
Oly
gyantás fa, hogy párja nincs több. Ágain Tanács többségének nem tetszettek, annak emléa gyanta jégcsapok formájában csüng. Gyökere két elkárhoztatták (D.), nevét az emlékkövekrl
fölött emberf nagyságú kinövések vannak, me- levakartatták.

Damm

—

—

—

:

:

—

^

b

lyekbl nagymennyiség ragadó,
átlátszó,

tiszta fehéres,

megkeményedve üvegfény gyanta

szi-

várog. Ezt a kopálhoz hasonló gyantát a gyökér,
szár és ágak is izzadják, a fgyökéren gyakran 10
kg. súlyú darabot lelnek. A kereskedésben indiai
vagy manila kopál a neve. Az Aaathis australis
(1. 0.) gyantája a kauri (cowree) kopál.

Dammar-gyanta, a «Dammar» számos indiai
gyanta gyjt elnevezése, de az európai kereskedelemben D. névvel egy határozott, fizikai és
kémiai sajátságai által egyaránt kitn gyantát
jeleznek, mely kiterjedt technikai és orvosi alkalmazása miatt fontos kereskedelmi cikk. A D.
Wiesner szerint egy eddig pontosan még nem
ismert Shorea (Hopea) fajtól származik, mely
kivált Szumatra-sziget belsejében terem. A D. a
lakk- és flrniszgyártásban fontos. A közönséges

Dantno (lat. damnum, ol. danno) a. m. kár,
veszteség, hátrány. A kereskedelmi életben fleg
a tzsdei értékpapír-üzletben használatos, ahol
körülbelül az ázsió ellentótét jelenti, vagyis
ugyanazt, amit diszázsió névvel jelölünk (1. 0.).
Damnonia, középkori
Comwall (1. 0.) vidékén.
•

brit

királyság a mai

Danmnin

(lat.),
kár, 1. mindenféle háta vagyont érint hátrány, mely azt
kevesbíti. Tágabb értelemben magában foglalja
az elvesztett vagyoni gyarapodást is, a biztos
nyereség meghiúsulását, ZttcnímcessajíS; szkebb
értelemben a már meglev vagyon kevesbülése,
D. emergens. A már okozott kár D. dátum, a
fenyeget kár D. infedum. A vis maior néha i).

rány;

2.

fatale szóval jeleztetik, melynek emberilegellentáUni nem lehetett. A más vagyonának jogellenes
rongálása D. iniuria dátum, mely iránt a lex
Aquilia rendelkezett, úgy, hogy ölésért az utolsó
év alatti legmagasabb ár, egyéb rongálásért az
utolsó 30 nap alatti legmagasabb ár fizetend. L.

D.-lakkok D., terpentin és terpentinolaj keverékei
ós teljesen színtelenek, amellett könnyen festhetk és szinük tartós. Számos D.-lakk és flrnisz,
mint retouchirozó esszencia, vagy «mattolein»,
wgrapholeiu)) néven, a fotografozásban talál al- Kár.
Damó Kálmán, 1. Lisznyai Damó Kálmán.
kalmazást. Ezenkívül átlátszóságánál fogva kiváDámócz, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
lóan alkalmas mikroszkópiai készítmények állandósítására, végre orvosilag is használatos. L. (1910) 679 magyar lak., u. p. és u. t. Perbenyik.
Damofili^wíaí, rodostói plébános. Midn II. RáAgathis.
Dammartin-en-Goele (ojtsd: dammarteS aS goel), kóczi Ferenc Rodostón megalapította a kat. plé-.
város SeÍBe-et-Marne francia départementban, az bániát, D.-t nevezte ki plébánossá, aki mindvégig
északi vasút mellett, (1901) 1589 lak., 1480-ban a fejedelem oldalán mködött. 1736 végén Rákóczi
épített Notre Dame templommal. A X. sz.-ban József udvari papja lett, kit 1737 szén az Alalapított grófság a Chabaimes, Montmoreney ós duna mellékére is elkísért. Rákóczi József az
Gondé családolmak volt történelmi emlékekben karjaiban lehelte ki lelkét 1738 nov. 10. Csemavodán.
gazdag birtoka.

:

—

Damogled
Damogled,

1.

Damoiseau

Damourit

Domogled.
(franc,

eijtsd:

damoazó) V. (latnoi-

így nevezték régente Franciaországban az
Ma a D. szót ritkán, s akkor is gúnyos
értelemben használják, mely megfelel a divaths
apródo'kat.

piperkcnek.

Damoiselle,
eredetileg

demoiselle (franc,

^jtsd:

dmoa-

nemes kisasszonyok. Késbb a

királyhoz legközelebb álló rokon hajadon hercegn, mosT pedig minden tisztességes lánynak
címe Franciaoi"szágban.
Damokles, az ifjabb Dionysiosnak, Syrakusa
tú-annusának (Kr. e. .367—346) kegyence, ki Cicero világhírvé vált anekdotája szerint (Tnscul.
disput. V. könj^ 61. fej.) a legnagyobb boldogságnak nevezte ura fényes helyzetét. Dionysios
erre a maga hatalmának birtokába helyezi D.-t
s

remek lakomában

részesíti.

De hamar megsz-

nik D. boldogsága, mikor feje fölött a mennyezetrl vékony fonálon lecsüng kardot lát. Ez elbeszélés óta D. kardja szálló igévé lett a küls
szerencse birtokában is állandóan fenyeget ve
szély jelölésére.

Damokles kardja,

1.

Damokles.

Dámon

és Phintias, két pythagorasi hn barát,
kiknek története Aristoxenos anekdotája óta világhiilivé vált. Aristoxenos ugyanis az ifjabb
Dionysiostól, mikor ez syrakusai trónjáról való
elüzetése (Kr. e. 346) után Görögországban tartózkodott, a következ történetet hallotta Dionysios környezetében egykor arról volt szó, hogy
ki kellene egyszer próbálni a pythagoreusoknak
sokat magasztalt baráti hségét. Phintiast ezért
megállapodás alapján a király eUeni merénylettel vádolják és a király színleg halálra ítéli. Mikor Phintias látja, hogy hiába védekezik, estig
családi ügyeinek elintézésére halasztást kér
addig barátja D. majd életével kezeskedik arról,
hogy idejében hazaérkezik. Dionysios beleegyezik s D. elvállalja a kezességet. Mindenki könynyelmünek mondja s kineveti D.-t, különösen mikor beesteledik s Phintias még mindig nem tért
vissza. Annál nagyobb a bámulat, mik or az utolsó
percben megérkezik Phintias. Dionysiost mélyen
meghatja e hség s kéri a két barátot, vegyék
be ót harmadiknak maguk közé. Aristoxenos ez
elbeszélését Jamblichos rizte meg (vita Pythag.
233.), míg Hyginus (257. fabula) Moiros és Selinuntios nevet ad a két barátnak. Schiller «Bürgschaft» ('. balladájában az verzióját követi, egyszersminíl elhagyva az eseménynek Aristoxenos
után a legtöbb elbeszélnél elmaradó próbaszer
:

jellegét.

Damonya,
ban,

Dampierre
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sel,

zeu),

;

kisk. Sopron vm. csepregi járásá283 magyar lakossal u. p. B, u. t.

(ásv.),

kissé zsíros tapintású, fino-

man

pikkelyes muszkovit-csillám. Delesse (1846)
külön ásványfajnak vette s Damour tiszteletére
nevezte el, de ma már nem szerepel mint kiUön
ásvány, hanem csak mint muszkovit.
Dampier (^tsd: dempir), 1. számos kis szigetbl
álló csoport és sziget Ausztrália ény.-i partja
eltt.
2. D., halmos félsziget Ausztrália ény.-i
partján, amelyet ÉK.-en a King Sound határol.
3. D., tengerszoros Waigen és ^Új-Guinea között
szorosabb értelemben pedig Új-Pommerania és
George Rook-sziget közt.
Dampier (^tsd: dempir), TFi/Zí^J!m,aXVn. sz.-beli
hajósok legmerészebbike, szül. Angliában 1652.,
megh. Londonban 1712. Már 14 éves korában
tengerre szállt, 1674. egy jamaikai ültetvény felügyeljévé lett, azután a Campeche-öbölnél berzsenyfagyüjtéssel foglalkozott és arról a vidékrl írta utóbb Voyages to the bay of Campeachy
és Treatise on winds and tides (London 1729) c
müveit. Egyszer kalózok fogták el, s ezeknek
kalandozásaiban is részt vett. A Csendes-óceánban
több szigetet fedezett föl. Késbb Oxford gróf, a
tengerészeti hivatal lordja, fölfedez útra küldte
Ausztráliába. 1699 januárban indult el, érintette Braziliát, Ausztrália szárazföldjét, fölfedezte
a róla nevezett szigeteket és több más szigetet,
azután a nevét visel tengerszorost. 1701-ben
hazautaztában Ascensionnál hajótörést szenvedett, de megmenekült. 1703-ban új útra készült,
1705. a Csendes-óceánon egy hajó kapitánya volt.
Vindication of my voyage to the South Sea in
the ship St. George c. mvét kalózkodásának igazolására írta (1708—11).

—

—

t

Dampierre (ejtód dampjer), 1 .Auguste Henri Marié íicot, marquis, francia tábornok, szül. Paris:

ban 1756 aug.

11.,

megh. 1793 máj.

8.

Hadnagy

volt a királyi testrsógben, de a forradalomhoz

csatlakozott és egy dragonyos ezred élén az
1792-iki háborút kezdte meg a szövetségesek
ellen, kik eUen Vaüny-nál kitnt
azután hadosztálytábomokká lett. Nov. 6. kizte az osztrákokat a jemappes-i hadállásból, de 1792. Aldenhovennél vereséget szenvedett. Dumouriez árulása után
vette át a demoralizált sereg fvezérletét a Quiévrain melletti csatában azonban ágyúgolyótól halálosan megsebesült.
2. D., Henri Duval, gróf, osztrák hadvezér,
szül. 1580. a metzi püspökség területén, elesett
Pozsony ostroma közben, 1620 okt. 9. II. Rudolfot
szolgálta Fels-Magyarországban és Erdélyben,
ahonnan 1604. Bocskay István elzte. 1605-ben
hasztalan iparkodott Esztergomot a törökök ellen
megvédeni.E miatt haditörvényszék elé állították s
;

;

egyideig fogva tartották, a lázongó helyrséget pedig megtizedelték. II. Mátyás alatt a hadi tanács
Daipophon, messzenei görög szobrász a Kr. e. tagja és ezredes lett és 1616—17. a velencések ellen
II. sz.-baii. Phidias olympiai Zeus-szobrának helyharcolt. 1618-ban az udvar a felkelt csehek ellen
reállítása mellett több önálló márvány és akro- küldötte, kiktl Budweist vi&szavette, de élelmilith alkotásáról tudunk. A lykosurai Despoina- szerek hiánya miatt Alsó-Ausztriába volt kényszentélyben fölállított szoborcsoportjának (Deme- telen visszavonulni. 1619-ben a csehek és Mansfeld
ter, Despoina, Artemis és Anytos) az ásatások Ern ellen indult, ki fölött Tein táján diadalt araalkalmával számos töredéke került el, melyek tott, de azután a csehek Morvaországba szorítotkedvez fényt vetnek D. mvészi képességére. ták. Bethlen Gábor felkelésének hírére H. FerdiÚjabban a csoport rekoostrukcióját is sikerrel nánd és Bucquoy-t hazánkba küldötte, amidn D.
próbálták meg.
a Pozsony vmegye határszélén lefolyt csete-paté
(1910)

;

Hegyfalu.

t

;

—

Dampremy

-
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után Pozsony vára ellen intézett vakmer támadás tekben tenyésztik. A D. lábnyoma elül hegyesebb
közben elesett. V. ö. Hadtörténelmi Közlemények és aránylag hosszabb, mint a nemes szarvasé
leginkább a kecske lábnyomához hasonlít, de
(1890, 3. és 4. füz.).
Dampremy (ejtsd daSrömi), város Hainaiit belga persze sokkal nagyobb.
tartomány Charleroy kerületében, (i9io) 12,471
Dan, város Palesztina é,-i határán, a bálványlak., kszénbányákkal és üveghutákkal.
imádó daniták kolóniája, azeltt Lajis név alatt
Dámra, néptörzs, 1. Herero.
Szidonhoz tartozott, most Teli el Kádi.
Damrosch, Leopold, német hegedmvész
Dan, folyó Észak-Amerikában, 1. jRoanoke.
és zeneszerz, szül. Posenban 1832 okt. 22.,
Dan., tud. állatneveknél Daniélssen Cornemegh. New Yorkban 1885 febr. 15. Mint a lius, a bergeni természetrajzi múzeum igazgatója
weimari udvari zenekar tagja megismerkedett nevének rövidítése.
Liszttel és tanítványaival (Bülow, Tausig, CorDán, nép, 1. Dánok.
nelius, Lassen). 1860-ban meghívták Boroszlóba
Dán (héber a. m, Üél), Jákob és Bilhának fia, a
a filharmóniai társaság karnagyának itt zenekari bibliai elbeszélés szerint a hasonnev izraelita törzs
társaságot, majd énekkart alapított. 1871-ben meg- satyja. Józsua könyve szerint a Földközi-tenger
hívták New Yorkba, az Árion féríi dalos-egyesü- partján Judától ÉNy.-ra lakott. Ugyané könyv
let karnagyául
itt rendkívül népes oratórium- (19, 47.) és a Bírák könyve 18 szerint a dániták
társulatot, szimfóniái egyesületet, roppant arányú Palesztina legészakibb részén Lajis vagy Lesem
zenei ünnepeket és német operát alapított, mely nev várost hódították meg és ezt Dáw-nak neutóbbit 1884 fia, Walter vette át. Szerzett 12 füzet vezték. A birodalom kettészakadása után hírdalt (felesége, Heiniburg Ilona, elsrangú daléne- hedt bálványhely volt. Ma a helyet, ahol e város
kesnö volt), továbbá hegedüdarabokat, nagyobb állott. Téli el Kadi-nak hixj&k. A DNy.-on él
énekmüveket zenekari kísérettel stb.
Dán törzsébl való volt a Bírák könyve szerint
Damsos (azeltt Dems?is), kisk. Hunyad vm. Sámson is.
hátszegi j.-ban, (1910) 863 oláh lak.; posta- és telefonDán néven három havasalföldi vajda ismereállomás, u. t. Hátszeg. Gör. kel. temploma egészen tes, akiknek Erdéllyel is összeköttetésük volt.
Várhelyrl idehordott római anyagból épülvén (ró- I. Dán 1385-ben II. D. 1420—1425 és 1427—30
mai síremlékek, feliratos koszlopok), a múlt szá- közt; III. D. 1439—1442 közt.
zadban itt járt báró Hohenhausen csajkás- kerületi
Dán Leo, zeneírói newénD'Amant, nagyiparos,
határrségi rnagy által tévesen Merkúr templo- közgazdasági író, szül. 1870. Budapesten. Már
mául jelöltetett meg (Die Alterthümer Daciens, ismert zeneszerz volt, amikor testvérével együtt
Wien 1775), mely téves felfogást a román siség átvette atyjának 1835. alapított szcsOzletét.
hívei célzatosan terjesztettek. Aromán stíl temp- 1911-ben az vezetése alatt rendezték Budapesten
lomon egykori falfestmények elmosódott töre- az els nagyszabású szticsipari kiállítást s ezzel
dékeit vehetni észre. A XIV. sz. közepén Demp- kapcsolatosan a szcsipari világkongresszust;
sesnek hívták, a Csulaiak birtoka volt ezenkí- Közgazdasági téren kifejtett mködéséért több
vül Domsos, Demses, Damsus nevek alatt for- Ízben részesült királyi és külföldi kitüntetésekdul el.
ben. A közgazdasági irodalom terén nemcsak maDamster-Diep, csatorna Groningen hollandus gyar, hanem német, francia és angol lapokban és
tartományban; 1598. épült a kis Fevel-folyó szaklapokban is élénk mködést fejt ki. Azonkívül
medrének felhasználásával, összeköti Gronin- a hazai zenei életben is élénk részt vesz. Több
gent Appingedamon keresztül
amelytl nevét mint százhúsz dala, könnyebb és komoly zongorakapta
az Bmssel. Korábbi fontossága az Bms- és zenekari müve jelent meg. E Lexikonnak is
csatoma befejezése óta nagyon hanyatlott.
munkatársa.
:

;

;

:

;

;

—

—

Dámszarvas,

Dámvad.

1.

Dana,

Dámvad

(Cet'vus dáma L., áiiat), a szarvasfélék
Színe év(1. 0.) családjába tartozó emls állatfaj.
szakok és életkor szerint nagyon változatos. Nyáron fels teste, combja és farkahegye barnásvörös, hasa és lábszárának bels fele fehér, száját
veszik körül, hátának
és szemét feketés
szre tövén fehéres, közepén vörösesbarna, hegyén feketés. Télen feje, nyaka, fülének csúcsa
szürkésbarnába csap át, háta és oldalai feketések, hasa hamuszürke és olykor vöröses árnyalatú. Ismeretesek egész fehér példányai is. Orrfódje csupasz, agancsa csak a hímnek van s ez

gyrk

1. a.

m. dal, errl

1.

Népdal

;

2.

egy má-

ismeretlen eredet és csupán sejthet jelentés D. szó, amely a «Dana verjen meg» székely
szólásban fordul el, valami démoni lényt, ártó
hatalmat, v. ilyen okozta bajt jelenthet, tehát a
Fene, Fránya, íz s még sok más ezekkel rokon
fogalom szinonimája.
Dana, folyó Kelet-Afrikában, 1. Tana.
Dana (ejtsd: déne), 1. James Dwight, amerikai
geológus, szül. ütikában (New York állam) 1813
sik,

febr.

12.,

1864 óta

megh. New Hawenben 1895 ápr. 15.
Havenben a Yale CoUege-n a mi-

New

neralógia-geológia tanára. 1833—35-ig a Földközitengeren tett utazásokat és tanulmányokat. 1838.
részt vett Wilkes expedíciójában, melynek feladata volt a Csendes-óceánnak tudományos átkutatása. Ennek végeztével világkörüli útra ment
s 1842. hazatérve, hozzáfogott kutatásainak feldolgozásához. Munkái Report on Zoophytes (Washington 1846); Report on the geology of the
don él, hozzánk betelepítették. Németországban Pacific (u. 0. 1849) Report on Crustacea (u. o.
1531 táján még nem ismerték. Nálunk vadasker- 1852—54). Különösen híressé váltS ystem of mine-

tövén hengeres, de vége felé lapátformán elszélesedik és aztán ágas szemei és fülei nagyok könygödrei jól láthatók farka fiileinek fólhosszánál nagyobb; hossza 1-5 m.; farka 16— 19 cm. hosszú.
Októberben párzik és júniusban ellik. A vén bikák
májusban, a fiatalok csak júniusban vetik el agancsukat. Észak-Afrikában és Délkelet-Ázsiában va;

;

;

:

;

—

Danaé

ralogy nagy mineralógiai könyvével, mely a legtökéletesebb ásványtan az egész világirodalomban
és az ásványrendszert egészen kémiai alapra fekteti. Rendszere (1. Ásvány) sokfelé el van fogadva
s egyebek között a mi nemzeti múzeumi, egyetemi és megyetemi ásványgyüjteményeink is a
szerint vannak felállítva. Nagy feltnést keltett
annak idejében Corals and Coral islands cím
müve (Washington 1872 3. k. 1890), mely egészen új világításban tüntette fel a koraligátak és
szigetek képzdését s Darwin elméletével együtt
e kérdésre vonatkozó terjedelmes irodalmat provokált. Kiváló kézikönyvei is vannak. Sokáig szer;

kesztje volt a Sillimann

által alapított
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American

Journal of Science c. folyóiratnak.
2. D., RicMrd Henry, id., amerikai író, szül.
CambridgebeníMassachusetts)1787 nov.l5., megh.
Bostonban 1879 febr. 2. Jogot végzett, majd 1815
óta a North American Reviewbe írt irodalmi tanulmányokat; 1821. alapította az Idle Man c. folyóiratot. Shákespeare-felolvasásai nagyon nép-

felelen) nagyatyját, D.-nak nyugodt életet biztosít.
A mondát a költk (tragikusok) és képzmvészek egyaránt nagyon szerették az ókorban.
Képzmvészeti ábrázolásait egybeállítja Z?i«Í2r,
Quomodo Persei fabulám artiflces tractaverint

—

(Bonn 1893). Egyébként v. ö. P. Schwarz, De fabula Danaeia (Halle 1881).
Dán agyagedény, a keramikában a XVIII.
században nyert jelentséget. Kopenhágában 1722.
egy részvénytársulat gyárat alapított, melyben
a delfti faieneehoz hasonló árúk készültek. B
gyár oly jól utánozta a hollandiai gyártmányt,
hogy a kettt egymástól nem könny megkülönböztetni. Utóbb Dánia más városaiban is keletkeztek hasonló gyárak, melyek mind megkisérlették az igazi porcellán elállítását, ami azonban
csak V. Frigyes alatt (1746— 66) sikerült. Jelenleg
a kopenhágai porcellángyárak, els helyen a királyi gyár, máz alatt festett porcellán-mtárgyaikkal világhírt szereztek. L. Kopenhágai porcellán.
Danaidae (áuat), a nappali lepkék egyik fajokban gazdag családja. Trópusi és szubtrópusi
tájakon fordulnak el, ahol óriási számukkal és
élénk színezetükkel vonják magukra a figyelmet,
Európában csak egy képviseljük van a Danais

voltak. Fbb müvei: Poems (1827);
Thoughts on the Sóul (1829) The Buccaneer and
Other Poems (1844) Poems and Prose Writings
(1850). Kiváló kritikai mveivel nagyban hozzájárult a XIX. 8Z. els felében az irodalmi ízlés chrysippus L., mely fleg Görögországban találfejlesztéséhez. Legjobb prózai elbeszélése Paul ható. Elénk rozsJasárga, fehéren pontozott fekete
Felton.
szegéllyel, mells szárnyainak csúcsa fekete,
3. D., Richárd Henry, ifj., az elbbinek fia, szül. fehér rajzokkal.
Cambridgeben(Massachusetts)1815 aug. l.,megh.
Danaidák (tkp. Danaisok), 1. Danaos.
Rómában 1882 jan. 7. Szenvedélyesen szerette a
Danáit (ásv.), kobalttartalmú arzenopirit.
tengert s miután szembaja miatt be kellett szünDanakil v. adal, etiópiai hamita néptörzs az
tetnie tanulmányait, mint matróz Kaliforniába Adeni-tengeröböl déli vidékén,Abesszínia, aVörösment s tengeri kalandjairól számol be a híres tenger. Bab el Mandeb és Arkiko között, ók maTwo years before the mást (18íO), A tengeri tör- gukat Afr-oknak nevezik. Nyelvük sémi erevények és szokásokról írta The Seaman's Friend detü.Több törzsre oszlanak. Fajilag ersen hamita(1841), angol kiadásban The Seaman's Manuel c. jellegüek. Izmos, sovány középtermet, sárgás v.
müvét. Kiadója voltaNewYorkSun-nekisésélónk kávébarna arcbr, hosszú, göndöröd haj mell
részt vett a politikai életben. Nagyra becsülték és köldöktáj tetoválva törzsjegyekkel. Földjük
hazaszeretete, tudása és egyenes jelleme miatt. kopár, gyér vegetációju levén, a D.-k vándorolV. ö. Adams, Life of R. H. Dana jun, (Boston nak, juh, kecske és tevetenyésztésbl élnek, ke1891).
resetük a karavánok szállítása, régebben rabDanaé, tulajdonképen a görögországbeli Argo- szolgakereskedés. A Dahlak-sziget lakói halászok.
lis heroikuskorbeli lakosságának, a danaoknak Csekély földmivelés az Aussza-völgyben. Általá-

szerek

;

;

:

:

;

nevébl

absztrahált

ni

névadó se.

uép

ni alak, Danaos mellett e ban mohamedán vallásnak. A D.-ok legnagj'obb
A mitológia megtette Akri- része az ausszai szultánt ismeri el urául. A part

siosnak, Argolis mitikus királyának leányává. Az
atya egy jóslat következtében, melynek értelmében unokájának kezétl fog meghalni, érctoronyba záratja leányát. Itt azonban Zeus aranyes
alakjában megejti a leányt s Perseust nemzi vele,
(Kedves racionalizmussal utóbb ezt a ma som
magyarázható mítoszt úgy értelmezték egyesek,
hogy az aranyes a leányt megejt pénzt jelképezi így Horatius is egyik ismert költeményében, III, könyv 16, óda.) Akrisios tudomást szerez
a dologrój, D,-t a kis Perseusszal együtt szekrénybe' zárva a tengerbe dobja, A tenger Seriphos
partjára veti ket s itt egy Diktys nev halász
megmenti az anyát és gyermekét. Diktys házában, él most D. és fia, míg aztán Diktys testvére,
Polydektes király, szerelmével nem üldözi D.-t.
Polydektes célja elérésére eltávolítja anyja melll Perseust (1. o.), de ez gyzelmesen hazatér és
megmenti anyját üldözjétl s visszaviszi öt szülöfóldjéreArgolisba. Itt megöl vén(a jóslatnak meg:

nagyobb része olasz birtok Obok a franciáké. V.
ö. Éeinisch L., Die Afar-Sprache (Wien 1887)
Scaramucci és Gidiole, Notizie sui D. (1884);
PautHschke, Etnographie Nord-Ostafrikas (Ber;

í

Un

1896).

Danalit (ásv.), képlete (Be, Fe, Zn,Mn)7SÍ30i2S
oktaéderekben kristályosodik, húspíros, átlátszó,
üveges fény. Cap Ann (Massachusetts) Bartlett
(New Hampshire) Walrus-sziget (Canada) Red;

;

;

ruth (Comwall).
Danaok, a peloponnesosi Argos városa lakosainak si neve az Egyiptomból ide menekült Danaosról (I. o.), aki itt királyságot alapított. Homeros eposzaiban ez a név is jelöli a görögöket,
mert Argos nála gyakran az egész Peloponnesosnak is a neve ós innen vonultak Trója ellen Agamemnon, Menelaos, Nestor stb.
ajándéka a gyanús, veszedelmes ajándék, Vergilius
Aeneisének egy sora után lett szálló ige. Timeo
Danaos et dona ferentes (félek a D.-tól, még ha

— AD.

—
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ajándékot hoznak is) Laokoón, trójai pap mondása
a költeményben, ki tiltakozott az ellen, hogy az
óriási falovat a városba vigyék, mikor a görögök
visszavonulva, e csalfa hadigépet a falak eltt
hagyták, látszólag Athene kiengesztelése végett.
Danaos, a görög monda szerint, mely igen sok
változatban maradt ránk, Inachos argoszi király
leányának, lo-nak fla, Aigyptos ikertestvére. D.nak 50 leánya van, Aigyptosnak 50 fla. D. elkergeti
testvérét, ki fiaival együtt Észak-Afrikába megy,
melynek K.-i szögletét azóta hívják Aigyptusnak
(Egyiptomnak). Egy másik verzió szerint Egyiptom a tulajdonképeni hazája D.-nak és Aigyptosnak s D. az, ki testvére üldözése ell menekülni kénytelen. Argolisba menekül s itt az addig
pelasgoknak nevezett népet az ö m'alkodása óta
danaosoknak nevezték. (Ilyképen D. tkp. Argolis

—

D'Ancona

Danckelmann,!. Áleocius, báró, német természetbúvár, szül. Gordewitzben 1855 november 24.
1879-ben részt vett a «Vega» felkeresésére indult
Szibinjakov-féle expedícióban, 1882—83. az alsó
Kongóban meteorológiai vizsgálatokkal foglalkozott, azután beutazta Angolát és Mossamedest.
1886— 90-ig a berUni földrajzi társaság ftitkára
volt. 1888 óta kiadja a Mittheilungen von Forschimgsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen Schutzgebieten folyóiratot.
2. D., Bemhard, német erdész, szül. Obereimerben (Arnsberg mellett) 1831 ápr. 5., megh.
Eberswaldeban 1901 jan. 19. 1866-ban az eberswaldei akadémia igazgatója lett, 1868. pedig föerdömester. Nagy érdeme van az erdészeti kí-

sérletezés ügye körül. Müvei: Forstakademien
oder allgemeine Hochschulen? (Berlin 1872);
Die Ablösung und Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten (u. o. 1880—88, 3 rész) Gemeindewald und Genossenwald (u. o. 1882) Über die
Grenzen des Servitutrechts und des Eigenthumsrechts bei Waldgrundgerechtigkeiten (u. o. 1884).
3. D., Eberhard Ghristoph Baltlmsar, báró,
brandenburgi államféi-flú, szül. 1643 nov. 23.
Lingenben, megh. Berlinben 1722 március 31.
1663-ban kinevezték Frigyes hercegnek (ki késbb
I. Frigyes porosz király lett) neveljévé. A birodalmi bárói rangot D. (és 6 testvére) L Lipót
császártól kapták, I. Frigyes alatt titkos tanácsos,
majd pénzügyminiszter lett s ez állásában gyárak
alapítása, továbbá tudományos és kultúrintézetek
Danaidák hordója.
alkotásával tette emlékezetessé nevét. Magas álláheroikus- korbeli lakosságának, mely Homeros sából azonban 1697. udvari cselszövények folytán
Iliasában szerepel, névadó se s neve a nép nevé- kibukott, st elfogták, vagyonát, nyugdíját, rangnek absztrakciója.) Testvérének fiai megkérik D. ját elkobozták, börtönbe vetették s bár I. Frigyes
leányainak, a Danaidáknak kezét, D. nagy vona- Vilmos 1713. az udvarhoz visszahívta, D. birtokodva nül adja hozzájuk leányait, de ezek az
kait többé vissza nem kapta. Nevezetes prének
parancsára a nászéjszakán megölik férjeiket. A részleteit Breysig ismertette a SchmoUer által
régebbi monda szerint ezután versenyjátékot ren- szerkesztett Porschungen 8-ik kötetében (Leipzig
dez s a gyzteseknek adja leányait. A másik ver- 1889). V. ö. Bresslau u. Isaacsohn, Der Fali
zió szerint, mely a Danaidák bünhdésérl szól zweier Minister (Berlin 1878) Breysig, Prozess
(egy lyukas hordóba örökké vizet kell önteniök), gegen D. (Leipzig 1889).
Dancla, Jean Charles, francia hegedmvész,
D.-t megölte Lynkeus, az egyetlen veje, ki a vórnászt túlélte. A monda, mely valószínen földrajzi zeneszerz, szül. 1818 dec. 25. Bagnéres de Biérdekldés hajós-elbeszélésekbl ered, D.-tól kü- gorreban, megh. Tuniszban 1907 nov. a párisi
lönféle gyakorlati intézményt (az 50 evezs hajót, konzervatóriumon Baillot-tól tanult; díjakat nyert
írást stb.) származtat. Ábránk a vatikáni Museo játékával s müveivel. 1834-ben az operai zenekar
Pio Clementino egyik oltárreliefjét mutatja. V. ö. elsrend tagja lett, csakhamar hangversenyeken
TFa^er, Archív für Religionswlssenschaft 11.(1899). is föllépett 1857. kinevezték a konzervatóriumDanapoT (Dinapore v. Dinapur), város Ben- hoz tanárrá. Irt hangversenymveket, quartettegáliában, Patna kerületben, a Gangesz jobbpart- ket, zongora- triókat stb., mintegy 150 darabot,
oktató mvei nagyján, vasút mellett, (leio) 101,36i lak., nagy kato- fleg vonós hangszerekre
becsüek Méthode élémentaire et progressive de
nai épületekkel.
violon Ecole de la mélodie Art de moduler sur
Danastris, a Dnyesztr középkori neve.
;

;

;

;

;

;

;

;

;

Danburit (ásv.), bórmészszilikát (CaB204SÍ204), le violon, stb. Testvérei Arnand és Léopold is
sárgás, a topázhoz nagyon hasonló rombos rend- tehetséges zeneszerzk és jeles mvészek.
D'Ancona, Alessandro, olasz irodalomtörszerbeli kristályokban terem. Színtelen v. sárga,
átlátszó, tivegfény. Lelhelyei Danbury (Con- ténetíró, szül. 1835 febr. 20. Pisában. Torinóban
neticut) Russell (New York) Scopi (Graubünden) jogot tanult, 1858. Firenzébe ment és a Nazione
:

:

;

Aosta-völgy

;

;

Obira (Japán).

államban,a Still River partján,NewYorktól ÉK.-re
100 km., vasúti gócpont, (i9io) 20,234 lak., jelentékeny kalapiparral. Alapíttatott 1684.
Danby, Ihomas Osbome, gróf, 1. Leeds.
•

Dancka, Danzig

(1.

o.)

régi

lap szerkesztését vette át. 1860— 1900-ig aegyetemen az irodalomtörténet tanára volt.
Számos régi olasz irodalmi mvet adott ki.
mvei Sacre rappresentazioni dei secoli XIV,
e XVI (1872, 3 k.); Origini del teatro in
Itaüa (Firenze 1877, 2 kiad., Torino 1891, 2k.);
I percursori di Dante (Firenze 1874) ; La poesia
c.

Danbury, város Connecticut északarnerikai

magyar

neve.

pisai

Fbb

:

XV

;

Dancourt

popolare italiana (1878); Stadj di eritica e di
storia lettei-aria (1880); Stadj sulla letteratura
italiana dei primi secoli (Ancona 1884) Masuale
dclla letteratura italiana (Firenze 1892—95, 5 k.,
Baccival együtt).
Dancourt (ejtsd: dankar), tulajdonképen Floreiü
Carton, francia szinész és író. szül. Fontaine;

bleauban 1661 november 1-én, megh. courcellesi
7. Kissé elsiet%'e írt vígjátékaiban és bohózataiban kifogj'hatatlan jóked\-%'el s
megkapó élethséggel viszi színpadra a korabeli
társadalom eredeti alakjait, ferdeségeit és kinövéseit. Parasztjai, akiket tájnyelven szólaltat
meg, élethek s egészben véve jól találja el a falu
levegjét. Legjobb darabjai Le chevalier a la
mode (1687) Les bourgeois de qualité (1700)

birtokán 1725 dec.

:

;

Le galant jardinier

(1704).

Mveinek

legteljesebb

Paris 1760, 12. köt. V. ö. J. Lemaüre,
La comédie aprés Moliére et le théátre de D. (2.
kiad. Paris 1903).

kiadása

Dandenong-
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:

D'Ancre (ejtsd: daSkr), maréclicd, eredetileg Coneino Concini, egy firenzei szenátor fia, 1600. Medici Máriát kisérte mint IV. Henrik király nejét
Franciaországba. Itt nül vette Galligai Leonórát, Mária királjTié befolyásos udvarhölgyét.
Midn IV. Henrik halála után 1610. Mária ré,

dobronyai (Zólyom vm.) és palajtai (Hont vm.)
királyi várakat. De ezeket elveszítvén, I. Károly
király pártjára állott, s azontúl leghívebb emberei
közé tartozott. 1312-ben részt vett a rozgonyi csatában,1317.segíté királj'át Adorján váránakíBíhar
vm.), utóbb Komáromnak megvívásában.l330-ban
tanácsolta királyának, hogy fogadja el Bazarab
havaselvi vajdának ajánlatát s kössön vele békét.
Noha I. Károly elvetette tanácsát, vele ment a
havaselvi hadjáratra és saját testével védte veszedelembe jutott királyát. 1333-ban a királjrt s
Endre fiát Nápolyba kisérte. 1317— 37-ig a régi
(a mai Liptó, Turóez és Árva területét is magába
foglaló)Zólyom s közben néha Zemplén (Patak)vm.
fispánságát viselte, óriási birtokait alkották:
Szucsán, Blatnícza,Szklabinya várak a mai Turóez
vmegyében. Óvár a varrni uradalommal Trencsén
vmegyében és Árva vára. Ezt az utolsót odaadta
a királjTiak cserében Csáktornya és Stridó muraközi várakért. 1334-ben ezeket is elcserélte ismét
a királlyal Révkomárom váráért. Övé volt a
valkóvári uradalom is Kraszna vTuegyéhen. V. ö.

Századok 1876, 112—124.1.
Danczka, Danzig (1. 0.) régi magyar neve.
Dandár (franc, és ném. hrigade), ugyanazon
fegyvernemhez tartozó több csapattestbl összeállított csapatkötelék, melynek parancsnoka tábornok, V. ezredes-D.-parancsnok. Seregünkben vannak gycdogsáffi, lovassági, tüzérségi éshegyi D.-ok,
mely utóbbiak önálló hadimüködésekre szükséges
intézetekkel is elláttatnak. Háborúban 6—8 gyalogzászlóalj, vagy 12 lovasszázad képez egy-egy
gyalog- vagy lovas-D.-t. Valamennyi ugyanazon
egy hadtest kötelékébe tartozó tüzérségi csapat
képez egy tüzérségi D.-t. A hadseregek növelá'ésével lehetetlenné vált, hogy a fparancsnok a

gensn lett, D. nagy hatalomra került. Ekkor
kapta a marquis d'A. címet a királynétól, aki
1614. maréchallá nevezte ki. Rendkívül kapzsi
és tékozló volt, ami miatt a nép gj-ülöletét vonta
magára. A hercegek sikerteleniil iparkodtak megbuktatására. D. elbizakodottságában az ifjú XIII.
Lajos királlyal szemben is fenhéjázóan viselkedett, mire Lajos hívei összeesküvést szttek ellene ós 1617 ápr. 24. a Louvre-palota hídján
Vitrj- testrkapitány agyonltte. Nejét, akit IV.
Henrik meggyilkolásában való részvétellel vádol- sok csapattesttel személyesen intézkedjék, amiért
tak, 1617 júl. 8. mint boszorkányt elítélték és le- is a seregeket elbb derék-, el- és utó-hadra oszfejezték.
tották; II. Gusztáv Adolf svéd király alakított elDancs Lajos fkövecsesi), honvédómagy, szül. ször (1630) D.-okat példáját követték ezután a
Nagyszllsön (Ugocsa vm.) 1827 aug. 22., megh. többi európai seregek is. A francia forradalmi
Budapesten 1891 máj. 8. Részt vett a szabadság- háborúkban a 2 nemzetr- és 1 sor gyalogzászlóiiarcban, majd Mészáros Lázár oldalán az emi- aljból álló fél-D.-ok alakultak, melyeket késbh
grációban Amerikában és Nagy-Britanniában. I. Napóleon ismét megszüntetett. 1808-ban a po1858-ban amnesztiát kapott, 1861. Ugocsa vm. roszgyalogsági D. -okhoz többnyire egy-egy könytáblabírája, 1868. az újjászervezett honvédségnél
gyalogsági vagy egy-egy vadász-zászlóalj, 2
százados, majd rnagy lett. Töredékek tiz éves lovasezred és tüzérség is nyerte beosztíísát. Ezen
emigrationális élményeimbl (Nagyszlls 1890) D.-ok 1819-tól kezdve a hadosztálj' (1. o.) nevet
c.
az emigráció korának ^egyik érdekes nyerték, mely csapatkötelék némi változtatással
;

ny

mve

történeti forrása.

Bihártorda.

jelenleg is fennáll.
Dandariok, ókori nép, az ény. Kaukázus lejtin.
Dandámok, tábornok v. ezredes, mint a dandár
Vannak gyalog(1. 0.) kinevezett parancsnoka.
sági, lovassági, tüzérségi és hegyi dandárt vezényl dandámokok. A hadmíveloti és katonai
ügyek elintézésére a dandámok mellé egy vezérkari tiszt és egy parancsrtiszt van beosztva.
a visszamaradó pótcsapatok és
Háhoíiiban
intézetek fölötti hatáskörrel
a területi D.-ok
szerepelnek.

Dancs-mester, a XIV. sz. els felében egyik
leghatalmasabb fura hazánknak, megh. 1334—
1339 közt. Atyja volt Domokos, se I. Detre zólyomi ispán (a Gyarmati Balassa család se).
Dancs elbb Vencel király híve, az általános fejetlenségben lefoglalta magának a zólyomi, lipcsei,

segédkiizege gyanánt beosztott, hadiskolát végzett és kipróbálásra a vezérkarhoz beosztott fhadnagy, esetleg százados.
Dandenong, város Victoria ausztráliai gyarmatban. 32 km.-nyire Melboumetól, a halban gaz-

Dán- csatorna, tengercsatoma Grönland és Izland között, amelynek nyugati részén a Grönland
keleti részénél elfolyó áramlat megy keresztül.
Dancsenko, 1. Nyemirovics DancsenkoDancsfalva (azeltt: Doncsény), kisk. Arad
vm. lx>rossobesi j.-ban, (1910) 347 oláh lak., gözfürésztelep. u. p. és n. t. Borossebes.
Dancsháza, kisk. Bihar vm. sárréti járásában, (1910) 522 magyar lakossal, u. p. és u. t.

Révai

Nam

LtwOcana. V.

köt.

—

Dandár-vezérkari

—

tiszt, a

dandárparancsnok

18

;;

—

Dandfn
dag D.-creek mellett ;
aranybányákkal.

Dandin

(1910)

2500

lak.,
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(franc,

hse

Danebrogr-rend

cím oklevélgyjtemény. Munkáját utóbb
Caresini folytatta. V. ö. Thomas és Tafel, Der
Dogé D. (München 1885) Simonsfeld, A. D, (u. 0.

közelében albus

ejtsd- daSdeS), Moliére egy víggazdag paraszt, aki egy nemes
nvel való házassága révén mindenféle bajokba
keveredik. Ismételt fölkiáltása Vous Vavez voulu,
(többnyire átalakítva tu l'as voulu) George Danáin ! közmondássá lett az önokozta kellemetlenségekre. Általában együgy embert jelent.
Dandin, indiai költ, a Kr. u. VI. vagy VII.
sz.-ból. Irt egy regényt (Dasakumáracaritam),
mely kultúrtörténeti szempontból igen érdekes.
(Kiadták Wilson, London 1846. és Bühler, Kalkutta 1873). Irt még egy retorikai müvet is Ka-

játékának

—

'

;

:

:

:

:

;

1876).
5. D., Girolamo, olasz író, szül. 1796 júl. 26.,
megh. 1866 márc. 26. Mikor Velence köztársasággá lett, D. rovigoi kormányzó, majd chioggiai
kormánybiztos lett. Késbb a dei Prari állami
nagy levéltár igazgatója volt. Munkái Osservazioni sui quattro cavalli della basílíca di San Marco
(Venezia 1817) Alcune parole al Lloyd di Vienna
e suoi correspondenti sul portó franco di Venezia
(u. 0. 1858)
La caduta della republica di Venezia
:

;

;

ed

i

suoi ultimi einquant' anni

(u. 0.

1855)

II

;

Car-

magnola (u. 0. 1865) Cenni biografici di alcuni
illustri Bergamaschi (u. 0. 1857).
Dandolo, 1. Emilio, olasz író, D. 2. fla, szül.
1890).
Dandit, helység Egyiptom Dakalieh tartomá- Vareseben 1831., megh. 1859 febr. 20. Részt vett
nyában, 7000 lak.
a milanói 1848-iki forradalomban, harcolt az
Dándliker, Kari, svájci történetíi'ó, szül. 1849 osztrákok és franciák ellen. Megírta a két évi
máj. 6. Eorbasban, megh. 1910 szept. 14. Küs- háborúskodás történetét és keleti utazásának tanachtban. A zürichi egyetem tanára volt. Fbb nulságait Viaggio in Egitto, nel Sudan, in Siria
müvei Lehrbuch der Geschichte des Schweizer- ed in Palestina 1850—51 (Milano 1854).
volkes (Zürich 1875) Ursachen und Vorspiel der
2. D., Tullio, gróf, olasz író, D. 3. fla, szül.
Burgunderkriege (u. 0. 1876) Die Eidgenossen und Vareseben 1801., megh. Urbinóban 1870 ápr. 6.
die Grafen von Toggonburg (u. 0. 1883) Geschichte Egyházi szellemben írt történelmi munkái közül
der Schweiz mit besonderer Rücksicht aufdie emUtendk Firenze sino álla caduta della repubEntwickelung des Verfassungs und Kulturlebens lica (Milano 1843); Studii sul secolo di Periele
(u. 0. 1884—88, 3 köt., új kiad. 1900—4) Kleine
(1835) Studii sul secolo d'Augusto (1837) Roma
Geschichte der Schweiz (u. 0. 1889) Hans Wald- e l'imperio sino a Marco Aurelio (1844) I secoli
mann und die Züricher Eevolution von 1489 (u. 0. de' due sommi itaUani Dante e Colombo (1852)
1889). Ezeken kívül megírta Müller J. J.-vel a La signora di Monza e le streghe del Tirolo (lho5)
Lehrbuch der allgemeinen Geschichte c. munkát Roma pagana e crístiana (1860) II secolo di Leone
kiadás, Zürich 1878)
Übersichtstafeln zur X. (1861—68) Storia del pensiero nei tempi mo(2.
Schweizer Gesch. (1890).
derni (1870—71).
Dandolo,a 12 tekintélyesebb velencei patrícius3. D., Vincenzo, gróf, olasz kémikus és agronocsalád egyike. Tagjai közül felemUtendök 1. En- mus, szül. Velencében 1758 okt. 26., meghalt Varico, szül. 1108 körül, megh. Konstantinápolyban reseben 1819 dec. 12. Tagja volt a Císalpini köz1205 jún. 1. Mikor 1173. konstantinápolyi követ társaság nagy tanácsának, azután sok ideig Dalvolt, Manuel császár megvakíttatta. 1193-ban do- mácia kormányzója s itt szerzett érdemeiért I.
gévé választatván, újra meghódoltatta Isztriát Napóleon grófi rangra emelte. Munkái: Fondar
és Padovát, 1195-ben pedig megverte a pisaiakat. menti della flsico-chímica applicati álla formaMint a rv. keresztes hadjárat egyik létrehozója, zione de'corpi e de'fenomeni della natura (Venezia
elragadta Zárát a magyaroktól és azután Kon- 1795) Les hommes nouveaux, ou moyens d'opéBnologia
stantinápoly ellen vezette hadát, melyet 1204 ápr. rer une régénération morale (1799)
12. rohammal bevett és kiraboltatott. Részt vett (Milano 1812) II buon govemo de' bachi da séta
vjdarsa, kiadták a Bibliotheca Indica-ban (Kalkutta 1873, Böhtling német fordításával Leipzig

;

:

:

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

Storia de' bachi da séta (u. 0. 1818—
Compagnoni adta ki (Milano

azutáai a latin császárság megalapításában, miáltal

(u. 0.

Velence a kelet-római birodalom tekintélyes részének urává lett.D. síremlékét, mely a konstantinápolyi Sophia-templomban volt, a törökök 1453.

1819). Memoire-jait

1816)

;

1820).

Dandy (ang., ejtsd: dendi), az úri világhoz tartozó egyén, ki származása, ízlése, kelleme és vaszétrombolták.
gyonánál fogva hivatva érzi magát arra, hogy a
2. D., Giovanni, dogé 1279— 1291-ig.
3. D., Francesco, dogé 1328— 39-ig. A hatal- divat és társadalmi illem törvényhozója legyen.
mas Scala Márton legyzésével újabb birtokot D. szó helyett újabban a Swell szót használják,
szerzett a köztársaságnak Olaszország szárazföld- magyarul piperkc.
Dandy-fever a. m. Dengv£-láz (1. 0.).
jén és szabad hajózást a Pó folyón.
Dancbrog (brog a. m. zászló), Dánia lobo4. D., Andrea, dogé 1343— 54-ig. Szövetkezett
a pápával, a görög császárral és a johannitákkal a gója, mely a monda szerint a pogány esztek ellen
törökök ellen és kereskedelmi szerzdést kötött a Lindanissa (Reval) közelében vívott gyztes csatatárokkal, mellyel a köztársaság Fekete-tengeri tában, 1219. a megnyílt égbl ereszkedett le. A
kereskedelmét helyreállította. A magyar fenható- D. fehér kereszttel díszített vörös szín lobogó
ság alá kívánkozó Zárának felkelését (1346) el- volt. L. Danebrog-rend.
Danebrog-rend. Ezt a dán lovagrendet a lenyomta. Barátja volt Petrarcának, írt egy Chronikon Venetorum e. müvet (Velence története genda szerint II. Valdemár király alapította 1219.
latin nyelven, Muratori, Scriptoros 12. kötetében) a pogány esztek fölött kivívott diadal emlékére.
és megbízásából készült a Liber blancus és Liber V. Keresztély felújítá a rendet 1671. 1693-bnn

i

j

;::
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alkotott szabályai szerint a rendtagok csak nemesek lehettek s számuk az O-et meg nem haladhatta. 1808-ban VI. Frigj'es új alapszabályokkal
látta el, katonai s polgári renddé alakította, melybe
minden dán alattvaló felvehet. Négy osztályra
oszlik fparancsnokokra, nagykeresztesekre, parancsnokokra s lovagokra. Számuk nincs korlátozva. Ezeken kivül még egy lovagkeresztet is
alapítottak, mellyel olyan egyéneket díszítenek
fel, kik szerény állásuknál fogva rendlovagok nem
lehetnek. Ezeket <iiDaiiebrogmanny>-nak nevezik.
A D. jelvénye hol gj^émántokkal kirakott, hol
fehéren zománcozott vereskeretü, hosszúkás arany
kereszt, melynek ellapján a király névbetiije áll
«W» a. m. Waldemar, négy szárán pedig 1219,
1671, 1693 és 1808 évszámokkal. Hátlapján a jelmondat: «Gud og Kongeu)), Isten és Király. A
danebrogmannok érdemkeresztje ezüstbl van, a
kereszt felett F. K. monogramm s királyi korona.
Dánia címerét a D. keresztje négyeli.
Dánemark, Dánia (1. o.) német neve.
:

:

Danemora-Tas,

1.

Vas.

Daueo,!. Felice, olasz író, szül. Astiban 1825.,
megh. Torinóban 1890 jún. 14. Tanító, majd a
cuneoi liceum igazgatója lett. Munkái Vite scelte
di Piemontesi illustri (Torino 1858)
La monarchia italiana sotto lo scettro della casa di Savoia
DeUo spirito deli' arte (1863) Mo(n. 0. 1861)
Itália e Spagna, költenale, idill (Cuneo 1871)
mény (u. o. 1872) Vita di Giuseppe Monticune

—

Danhauser

res csatában megverték ót
oláhjaival egjütt. Ezentúl

Horváthy Jánossal és

nyoma

vé&z a történelemben. (Pesty Frigyes, Krassó vm. tört. III. 90.
166., Anjoukori Dipl. Emi. III. 387. Hazai okm.
VII. 434.)

Dange (ejtsd.- daanje), 52 km. hosszú folyó KeletPoroszországban, Kurlandból jó porosz területre
és Memelnél torkol. 23 km.-nyire hajózható.
Dangean (^tsd: daSasan), PMlippe de Courcülon,
marquis, francia diplomata, hadvezér és történetíró, szül. 1638.. megh. 1720 szept. 9. Elbb Turenne zászlaja alatt harcolt, azután követ lett Madridban és Lissabonban. 1663-ban visszatért az
udvarhoz, hol csakhamar kivívta XIV. Lajosnak
és nejének, Mária Teréziának bizalmát. Számos
bizalmas ügyben járt követ gyanánt a külföldön.
Nagy befolyásra emelkedett, költk (Boileau) meg
írók magasztalva emlegették. Tagja volt az akadémiának is. Fontos emlékirata: Journal de la
cour de Louis XIV. 1684—1715. csak 1854—60.
került a könyvpiacra, amidn kitnt, hogy Saint
Simon (1. 0.) emlékiratainak tetemes részét D.
kéziratából plagizálta.

Danger-szigetek, a poUnéziaí Manihikihez tar-

tozó laguna-csoport. Részei a Pukapuka, Koko
és Ratoe szigetek, területök összesen 3 km* lak.
D.-et az angolok 1892-ben fog500 polinéziai.
lalták el.
Dangl János, orgona-épít, szül. Ai-adon 18i2.,
megh. 1892. Atyjánál D. Antalnál tanulmányozta
az orgonaépítést s azután külföldi nevezetes gyá(n. o. 1877).
2. D., Giovanni, olasz költ, szül. St.-Remyben rakban képezte ki magát. Atj^a halála után üzletét
1824. máj. 16. Irt pedagógiai dolgokat, drámákat, megnagyította s virágzóvá tette a kúpszélszeklirai költeményeket és regényeket. Felemlltendk
rény szerkezetét kezdte meghonosítani hazánkSuleika, tragédia (1856) Elisa di Mintalpino II ban s találmányára szabadalmat is nyert. Több
castello di Bardespina, regény (Grenova 1871): ízben díszoklevéllel és aranyéremmel tüntették
Versi, lirai gyjtemény (1871)
Gotama. epikus ki. Kiválóbb alkotásai a Mr. operaház és zeneköltemény (1876)
Un sogno (Genova 1879) akadémia, a gödölli templom s a budai MátyásRoma, Canto (u. o. 1879) Aleardo Aleardi (u. o. templom régebbi orgonája.
1879) Le memorie di un galantuomo (1880) ; PoeDanguba, a hajó beverbére, váitikozási díja.
sie (1885).
Tulajdonképen az a pénz, melyet lóvontatásoknál
Danes Island, kis sziget Spitzbergen ény. a hajóvontatók akkor kapnak, ha a készen rapartja közelében. Innen indult Andrée (1. o.) lég- kodott hajóval a hajó vagy rakomány tulajdonohajón a sark felé, 1897 júl. 11.
sának kedvéért vagy akaratából várakoznak. De
DaneT, Sztoján, bolgár politikus, szül. 1858. értik alatta azt a dijat is, melyet a hajó rakodSumlában, több német és a párisi egyetemen ta- tatója a hajó tulajdonosának fizet akkor, ha a
nult és ügyvéd, majd képvisel lett. 1901-ben kül- hajót a teher be- és kirakodására szerzdésileg
ügyi s kultuszminiszter, 1902 jan. 3-tól máj.-ig megszabott id alatt ki nem ürítette. A díj ösz:

;

:

A

:

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

miniszterelnök volt.

szegét, naponként megszabva, rendesen a fovarDarmevirke.
szerzdés alkalmával elre állapítják meg, s a
Dánfalva, kisk. Szatmár vm. nagysomkúti hajó nagjsága, az évszak és üzleti viszonyok
j.-ban, (1910) 214 oláh lak. u. p. Fehérszék p. u. és szerint hajónkint és naponkint 20—80 korona köu. t. Pehérszék. L. még Cslkdánfalva.
zött váltakozik. A D.-tól a hajósnép általában danDanforth'8 oil, az ásványolaj legkönnyeb- gubázásnak (dangubázni) nevezi, ha a hajó foglalben illó részét szokták így nevezni.
kozás nélkül hever.
Dánfy lAszló. Az oláh származású Dobozi
Danhauser, Josef, osztrák fest. szül. BécsDáníy-család tagja. Lakóhelyük volt a temesvár- ben 1805 aug. 18., megh. 1845 máj. 4. A bécsi
megyei Doboz ima Temesdoboz).Élt 1369-87.évek- múv. akadémián Krafft Péternek volt tanít\'ánya,
ben. 1380. csapatával Kis Károl>t kisérte Olaszor- majd Pyrker László velencei patriarcha «Rudolszágba a nápolyi királyság elfoglalására. Késbb flasa ('. hóskölteményébl mentett képsorozattal
itt Magyarországon is Kis Károly híve volt és
megnyerte a fpap kegjét, ki D.-t 1826. Velencébe
1386. ura halálának megbosszalására az egész hívta meg és módot nyújtott neki az olasz mesTemesközt elfoglalta annak fia számára, s az itt terek mveinek tanulmányozására, ugyanabban
lakó oláhokat jártjára szegdtette. De 1387 ele- az évben azonban Pyrker egri érsekké lett és D.
jén Temesvártól É.-ra a Beregszó mellett Lo- vele együtt távozott Velencébl. 1837-tl a bécsi
sonczy László és Garay II. Miklós rettenetes vé- akadémián segédtanár volt. D. a történeti festé.s-

Danewerk,

1.

;

18«

;:;;

Dcinholm
sel

kezdte

is festett.
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;

;

azonban azokban a genreképekben

rejlik,

ame-

lyek érdekes és vonzó módon tükröztetik vissza
a. bécsi biedermeier-korszak életét. B mvei révén
D. a XIX. sz.-i festészet úttör mesterei közé
tartozik. Képei közül különösen kiválnak Hágár
eltaszltása (1835) ; A tékozló (1836) A kolostori
leves (1838); A végrendelet felbontása (1839,
mindhárom a bécsi Kunsthistor. Hofmuseumban)
A szemorvos A költ szerelme A sorsjegy
:

;

;

;

;

Dánia

meg pályáját, egyházi tárgyú képeket a legnagyobb magaslatok itt a Limfjordtól délre
B nemben legnagyobb mve az egri egy meglehetsen összefügg hegyhát húzódik

székesegyház foltárképe, mely Ev. Szt. János
olajbafzését ábrázolja (1835), továbbá a szajoli
templom foltárképe (1831), a lovasberényi kastélykápolna oltárképe (1834), stb.
jelentsége

(1837)

:

Anyai szeretet

(Bécs,

Modemé

Galerié)

A kirándulás (1839, Bécs, Prohner-gyüjtemény)
A sakkjátszma Liszt-emlék (1840, Bécs, Schaubféle gyjtemény)
A nagyanya oktatása (Bécs,
városi múzeum) stb. A budapesti Szépmvészeti
;

;

Múzeumban a «Rudolflas»-hoz

festett,

kisméret

végig,
felé és

amelybl egyes ágak nyúlnak ki K. és Ny.
a mely vízválasztóul szolgál az Északi-tena Kattegat közt. A kinyúló ágak egyikén

ger és
van D. legnagyobb magaslata, az Biers-Bavnehöj
(172 m.). A szigeteken már ekkora magaslatok
nem találhatók; Sjállandon a Gyldenlöves Hój
(126 m.), Möenen a Kongsbjerg (142 m.), Pyenen
a Pröbjerg (131 m.) a legnagyobbak. A többi
szigeteken nincs oly domb, amely 50 m.-nél magasabb vohia. Folyói közül legjelentékenyebbek
a Randers-fjordba torkolló 105 km. hosszú Guden-Aa, a 68 km. hosszú Varde-Aa, a 75 km.
hosszú Lönborg- vagy Skjera-Aa és a 83 km.
hosszú Stor-Aa. A szigeteken és pedig Sjállandon a 82 km. hosszú Sus-Aa, Pyenen pedig a
60 km. hosszú Odense-Aa érdemelnek említést.
A tavak nem nagyok, de számosak legtöbb van
a Jüt-fólszigeten (mintegy 30), fképen Skanderborg és Silkeborg között. A mi természeti
szépséget Dánia nyújt, fképen ezen tavaknak
:

;

jelleg 6 képén kívül
fest-mtermét ábrázoló képe látható (1830), köszönheti. A felület egyhangúságával megegyez
még genreszer irányának kezdetérl, továbbá a D. geológiai alakulata is. A Jüt-félsziget ós a
Szunnyadozók (1831) és egy tanulmányfej. V. ö. szigetek mészkalapon nyugosznak, ami sok helyen a felszínen is látható. Ezt az alapot diluvium
Boessler, D. (Wien— Leipzig 1911).
Danholm, mintegy 800 m. széles, Stralsund takarja.
poroszországi városhoz tartozó kis sziget, erdítÉghajlat. A tengerekkel körülfogott országményekkel és kaszárnyákkal.
nak óceáni a klímája. A nyári (közép hmérséklet
Dánia (dánul Danmark ; 1. a mellékelt tér- 14— 16-50) meleg és téli (középhmérséklet
Va
képet), északnyugati Európa egyik királysága és -|- IVa") hideg között az ellentét nem nagy. Ta8 a skandináv államok legkisebbiké, a tulajdon- vasszal gyakran fúj az ény. szél (skai)
évközképeni királyságra és melléktartományaira osz- ben pedig a ny. Legszebb évszak az sz
ez
lik. Az elbbi magában foglalja a Jüt-félszigetet azonban rövid ideig tart. A leghosszabb nap 17, a
(Jylland, Jütland) és a körülötte fekv szigeteket, legrövidebb pedig 7 órás. Az évi esmennyiség
továbbá Bomholm szigetet a melléktartományok 45—75 cm. a legtöbb es Fyen és Sjálland d.
1. a Páröer, 2. Island
3. Grönland és 4. a három részeit éri. D. ílórája és faunája a mérsékelt égöv
történeti,

romantikus

:

—

;

;

;

;

;

nyugatindiai sziget St. Croix, St. Thomas és St.
Jean. (L. az illet címszavakat.) A nagyobb szigetek, amelyek hozzá tartoznak Sjálland (Seeland),
Fyen (Fenén), Laaland, Palster, Langeland, Arrö,
Möen, Samsöe, Anholt, Lásö, Taasinge és a Svédország dk. részével szemben fekv Bomholm. Az
egész királyság területe 38,969 km^, a melléktartományokat (Grönlandnak csak glecsermentes
vidékeit) is beleszámítva pedig 232,856 km^.
Partjai, felülete és vizei. A k. partoknál
és a szigetek közt a Sund, a Kis- és Nagy-Beit,
zátonyok miatt hajózásra majdnem alkalmatlan
tengerszorosok terülnek el. A kontinentális résznek ny. oldalán nincsenek nyilt íjordok, és Bsbjergtl É.-ra kikötk sincsenek. A 338 km. hosszú
ény. parton van a Thyborön-csatoma (a Limfjordhoz) és a Nymindegab (a Ringkjöbingfjordhoz). Blaavandshuktól D.-re a Jüt-félsziget partjai szakadozottak, a k, partokon azonban az öbölés fjordképzdés jelentékeny, épúgy a szigeteken is
(Sjállandon az Isefjord, Pyenen az Odensefjord)
ezért nincs olyan helye Dániának, amely a partoktól 60 km.-nól messzebb volna. A jelentékenyebb Qordok K.-en a Mariager-, Randers-, Horsens-, Veile- és Kolding-fjord; Ny.-on a Rinkjöbing. A legnagyobb és legészakibb a-Limfjord.
D. felülete meglehetsen egyhangú; a 40—50
méter magas halmok már jelentékeny emelkedésnek látszanak. Még a Jüt-fólszigeten vannak
:

:

:

sajátságait tünteti

fel.

Termékek. D. természeti kincsekben nagyon
gazdagnak nem mondható. Növény- és állatvilága a középeurópai fajoknak felel meg. Az ország nagy részében gondosan ápolt mezket, dús
legelöket látunk nagy erdségek alig zavarják
a kilátást. Bányatermékei D.-nak alig vannak,
mindössze csekély mennyiség vasérc, mész, kszén, porcellánföld és hegyi kristály fordul el
;

néhány helyen.
Népesség. D. népessége az 1911. évi népszámlálás szerint 2.757,076 volt s 1901 óta 12-5o/o-kal

növekedett meg. Egy km^-re es népsrsége
70^9, s így Európa egyik legsrbben lakott országai közé tartozik. VaUás szerint: (1901) lutheránus
2.416,511 r. k. 5733 ; baptista 5501 izr. 3476 ;
fel. nélküli 3628
a többi népesség a ref., metodista, irvingiánus, mormon és egyéb vallásúak között oszlik meg. D.-ban államvallás a luth.
a
királynak is luth.-nak kell lenni. Egyébként vallását mindenki szabadon gyakorolhatja a törvény
korlátai között. Az ország 7 püspökségre oszlik.
Honosság szerint a népességbl dán és szigetbeli
2.357,183, norvég 37 14, svéd 35,555, német 35,061,
egyéb európai 842,072; amerikai 1491.
Az 1909. évben D.-ban született: 76,301, elhalt
35,807, házasságot kötött 19,944 pár, törvényesen elvált 734 és kivándorolt 6782 egyén. Az öngyilkosságok száma igen nagy, 19U9-ben 552.'
;

;

;

;

'

:

::

—
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népesség fos'lalkozását tekint\'e, östennel:
22" iV, ke674,613
980,605
30-5<^o, ipart
reskedelem és közlekedéstigy szolgálatában áll
12-5«'/o, egyéb és ismeretlen foglalko346,670
zású 773,188
24-9«;o.

=
—

=

z

=

Közoktatás és köz mveldésügy. D.

köz-

oktatásügyét és mveltségi viszonyait tekintve
Európában els helyen áll A kötelez elemi oktatás
a 7—14. évig tart s ez az oka, hogy az egész országban alig találni analfabétát. Az elemi iskolák száma
3413, 54,922 tanulóval és 8950 tanítóval, akik közül férfi
5682, nö 3268. A felsbb oktatásügy
szolgálatában áll a kopenhágai egyetem, a politechnikum, 91 gazdasági tanintézet, a katonai és
tengerészeti iskola, a mvészeti akadémia, kereskedelmi iskolák. Magasabb közmveldési intézményei a könyvtárak, mcsarnokok, irodalmi intézetek és társulatok mind az ország fvárosában összpontosulnak. Az irodalmi élet elég élénk.
1910-ben 258 napilap, 1163 folyóirat, 3439 könyv
és 32,274 ftizet és politikai, társadalmi és gazda.

:

:

:

sági röpirat jelent

meg

D.-ban.

Mezgrazdaságr és állattenyésztés. D.-ban
a XVIII. sz. végéig a mezgazdaság igen alacsonyfokon állott. A földközösség, majd bizonyos
korig a földhözkötöttség és jobbágyi állapot min-

den egészséges fejldést megakadályozott. Nagy
hátrányára volt továbbá a gazdálkodásnak a majdévszázadukig tartó tagosítás végrehajtása,
a parasztbirtokok és udvarok felaprózódása s
végre a schleswig-holsteini háború után elálló
gazdasági válság. A sok csapás végre azon elhatározást érlelte meg a gazdákban, hogy ha fenn
akarják tartani magukat, szervezkedniök, tömörülniök kell. így jöttek létre a kontrol-egyesületek, melyeknek üdvös munkája alig egy évtized
alatt a dán mezgazdaság képét teljesen átalakította 8 ma már nemcsak a termelésben, de a még
sokkal bonyolultabb termelés-értékesítésében is,
a közvetíti kereskedelem kizárásával
kizárólag a kontrol-egyesületek munkálkodnak.
Dánia összes területének 80Vo-a termfold s
1907-ben mvelési ágak szerint következleg osz-

nem

—

—

meg

lott

saántófCld
erd és legel

ngar

2.729,828 hektár
384.242
230,413
618,387

,

...

nem term...
össaesen

:

3.896,940 hektár

A

—

Dánia

A felsorolt cikkeken kívül konyhakerti növényeket, dohányt, kendert, lent is termesztenek
s mindezekbl bségesen jut a kivitelre is.
Bár D.-nak földmívelése elsrangú, a nemzet
vagyonosodásának forrása mégis az állattenyésztés. 1909-ben 535,018 ló, 2.253,928 szarvasmarha
(ebbl tejgazdaságba beállított kitn tejel
piuzgaui és svájci tehén 1.281,974), 726,879 juh,
1.467,822 sertés, 167 öszvér, 286,455 házinyúl,
11.815,783 csirke és tyúk, 45,771 pulyka, 791,797
kacsa és 119,412 lúd volt D. területén. Érdekes,
hogy D.-nak élállat-kivitele aUg van az áUatekat feldolgozva 34 szövetkezeti vágóhíd szállítja külföldre (1909-ben 1.362,500 sertés és 25,700
darab szarvasmarhát vágott le). A tejgazdaságok
produktivitása is bámulatos, míg 1898. egy tehénnek átlagos évi tejhozama 2041 kg. volt, 1909.
már 2661 kg.
A virágzó földmívelés- és állattenyésztéssel
kapcsolatban a föld ára is rohamosan emelkedik.
Míg 1845. egy Tönde-land (1 tonna Hartkom) értéke 2200 dán korona volt, 1909. már 7500 dán
korona. Természetes tehát, hogy az ifjabb dán
generáció, ha pár ezer korona megtakarított
pénze van, inkább külföldre vándorol, mert ott
ezért a pénzért nagyobb birtokot vásárolhat,
mint hazájában.
Ipar, kereskedelem. D. ipara ma még jelentéktelen, a hazai szükségletet sem képes kielégíteni s így az ipari termékek nagyrésze külföldrl kerül D.-ba. Az iparüzemek száma az 1906.
évi iparstatisztikai felvétel szerint 85,242, amelybl élelmezési cikkeket elállító gyár 12,096 ;
szövö-f onóipartelep 3009, ruházati ipart. 28,862,
vas- és fémipartelep 36,820, k-, föld-, üveg- és
agyagipartelep 1754, bripartelep 179, kémiai
ipartelep 737, papírgyár 108, egyéb 1677. Az
:

:

:

:

:

ipari

D. mezgazdasága, úgy a termelés módját,
mint az elért terméseredményeket tekintve, a világon els helyen áll. A fóbb gazdasági termények a három utolsó évben a következk voltak

:

:

alkalmazottak

közül

:

férfi

:

158,975.

n

47,617, gyermekmunkás: 2566. A nagy iparvállalatok leginkább Kopenhága és környékén
összpontosulnak, a szesz- és cukorgyárak, tov.
malmok inkább a vidéken. 1909-ben 28 szeszgyár
14,760 hl. szeszt, 7 cukorgyár 627,600 q finomított cukrot állított el, 37 sörgyár pedig 1.020,000
hl. sört.

D. kereskedelme a külfölddel elég élénk.

Fbb

cikkek mezgazdasági termékek míg a
behozatalban az iparcikkek bimak nagy jelentséggel. 1907— 1909-ben a behozatal és\ivitel érkiviteli

:

kisgazdaságok határozottan túlsúlyban van- téke a következ volt
nak s ez a magyarázata a szövetkezeti eszme térfoglalásának.

:

:

Év

:

:

:
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behozatali és kiviteli árúk értéke a há-

utolsó évben a

következ

volt
Behozatal

Áruk megnevezése

1907

I

1908

gzkompjáratokkal. Az összes államvasutak 1885 ápr. 17. óta a minisztérium alá rendeltósKopenhágábanszétartott

Kivitel

1909
I

1907

—

1908

években, 1000 dán koronákban

Gyarmatárúk

— —

Italok
Textil-árúk
_. _,
Vas- és fémárúk, gépek
Pa- és kézmüiparoikkek
^zén (kö- és barnaszón)
Allatok
Tej, tojás, vaj és élelmiszerek

...

„

(fleg margarin)

J

Gabonanemüek

6,883
79,930
78,786
39,516
51,987
8,619

50,178
6,982
64,736
62,922
29,032
49,764
5,896

52,945
6,238
70,694
62,220
34,034
47,764
3,899

13,935
2,657
19,759
25,506
3,356
6,259
36,791

14,090
2,614
17,287
21,190
4,102
5,792
39,705

13,443
3,083
13,864
22,532
5,148
5,256
42,067

93,573
101,931

91,926
98,436

79,859
107,911

376,183
23,068

397,084
25,064

389,645
17,673

52,819

j|

Származási, illetve rendeltetési
rint a behozatal, illetve a kivitel a

országok sze-

következké-

pen alakult
Behozatal
1907

1908

Kivitel

1909

I

1907

1908

években, 1000 dán koronákban

Német birodalom
Nagy-Britannia
_.
Svédország
_
Norvégia
_
,..
... ...
Északamerikai Egyesült-Államok
Oroszország ..
Hollandia

Belgium
Franciaország

I

_

Dán gyarmatok

i

...

_.

„l

257,887
135,008
67,173
13,655
124,128
76,469
22,918
9,925
17,278

238,475

7,923

D. árúforgalmát a külfölddel kereskedelmi tengerészet közvetíti, mely 1909 végén M-39 vitorlásból (54:6,616 tonna tartalommal) és 719 gzösbl (410,000 tonna tart.) állott. 1909-ben dán kikötkbe befutott 33,404 hajó 3.784,486 tonna
árúval, eltávozott 34,232 hajó 1.258,974 tonna
árúval.

Közlekedés. Vasutainak kiterjedése 3484
km. ebbl 1797 km. állami, 1487 km. magánvasút. Els vasutai a holsteini hercegségben Al;

tonától Kiéiig 1844,, Elmshorntól Glüekstadtig
és Neumtínstertöl Éendsburgig 1845. nyiltak

meg

de ezek úgy, mint a késbb, 1864 október
a sehleswigi és lauenburgi hercegségekben kiépített többi magánvasutak, a hercegségekkel együtt Poroszországhoz csatoltattak.
A mai D. területén az els vasút Kopenhágától
Roskildeig 1847., Korsörig 1856. adatott át a
forgalomnak és 4Vo-os kamatbiztosítás mellett
épültek. A vasutak zöme az 1860—70-08 években
épült. 1880-ik óv kezdetén 855 km. állami és
1131 km. magánvasút állott üzemben. Az államosítás az 1880-ik évben a sjellandi vasúttal
kezddött s következetesen folytattatott, míg a
fontosabb vasutak az állam birtokába jutottak
Dán Államvasutak (Danske Statsbaner) cég alatt,
és ezidszerint összesen csak 35 alsóbbrend
vasút van magánüzemben saját igazgatásban.
Az államvasutak a különböz tengerszorosokon
át gzkompközlekedés útján áUanak egymással
Összeköttetésben. Külföldi csatlakozások
a Porosz kir. Államvasutakkal Wamdrup és Hvidding; a Meoklenburgi ÁUamvasúttal a Keletitengeren át Warnemünde és Gjedser között, végül D. és Svédország között az Öre-Sundon át
Kopenhága és Malmö között és Helslngör és
Helsingborg között, szintén a két állam által fen;

30-ig

:

1909

:

—
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legalább egy évig lakik kerületében választható,
aki 25-ik életévét bet<)ltötte. A törvényhozó-tes;

tület minden évben tart iüést és mindkét
jai napidíjakat kapnak. Mindkét háznak

ház tagvan kez-

deményez joga pénzügyi dolgok els sorban a
folkething elé kerülnek. A királynak föltétlen a
vétójoga; a törvényhozótestület bármely házát
föloszlathatja az alaptörvények megváltoztatásához két egymásután választott törvényhozó testületnek beleegyezése és a király szentesítése kívántatik meg. A végrehajtó hatalmat a király 7 felels minisztere (kül-, vallás- és közoktatás-, igazság-, bel-, had-, tengerészeti- és pénzügyminiszter)
által gyakorolja. A bevádolt miniszterek fölött a
legfbb bíróság és a landsthíng tagjaiból álló törvényszék ítél. A királyság, a fvároson kívül, a
következ 18 kerületre (amt) van fölosztva
;

;

'Területe
i,™»
i>^«
'^*-^°

A kerUet neve

'

Kopenhága (város) -.
Kopenhága (kerület)

71

Prederiksborg

Holbaek
8orö
Praestö

Bornholmg
Maribo
Svendbor
Odense

_

„

_

Vejle

Aarhns
Banders
Aalborg

.^

^j5rring
Thisted

Vlborg „
Ringl^Öbing
Bibe

„

..

lakóinak Sépsürüszama
seg 1
1910.

km^en

—
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lenburgra és Pomerániára is kiterjesztették. A vérével Frigyessel osztozott.(Ezóta a hercegségek
XII. sz. végén, Vl. Kanut alatt (1182—1202) a egy királyi és egy gottorpi részre oszoltak.)
dán királyság a szigeteket, Slezviget, Rügent,
reformáció korszaka. Fia, 11. Keresztéig köHolsteint és a skandináv-félsziget D.-i részeit fog- vette (1513—23), ki alatt a három ország uniója
km. körül).
lalta magában (100,000
véget ért. Vérengz eljárása, mellyel a nemesséMég nagyobb, bár múlékony lendületnek indult get megtörni igyekezett, felkelésre bii*ta (stockD. 11. Valdemár alatt (1202-41), kinek II. Fri- holmi vérfürd) a svédeket (1520), kik Wasa
gyes császár 1219. átengedte az Eidertl délre Gusztáv vezetése alatt kivíván függetlenségüket,
fekv német tartományokat. 1219-ben ker. had- D.-tól örökre elszakadtak. A dán nemesség és
járat keretében meghódította Esztoniát a Balti- papság pedig 1523. a viborgi gylésen fosztotta
tenger partján, s Hamburgot meg Lübeket felsö- meg Kereszté lyt a koronától, és nagybátyját, 7.
ségének elismerésére kényszerítette. 1223-ban Frigyest (1523—33) emelte helyette a tróm-a, aki
azonban vadászaton Henrik schwerini gróf fog- elismerte a nemesség kiváltságait, valamint a ditságába került és kénytelen volt az Eidertl délre marsi pórok régi jogait, az 1527. odensei országfekv területekrl megint lemondani. Még egy- gylésen pedig behozta a lutheránus vallást. Halála
szer megkisérlette ugyan Holsteint visszasze- után a Hanza- városok (Lübeck) sikertelenül kísérrezni, de hadait Bornhövede mellett (1227) meg- lettek meg az elzött II. Keresztélynek a trónra
verték. Halála után a királyi családban kitört visszahelyezését. A dán (és norvég) trónt Frigyesviszályok közepette a papság és a nemesség nagy nek fia, III. Keresztély slezvig-holsteini herceg
hatalomi'a emelkedett s II. Kristófot 1320. hitlevél foglalta el (1536—59). Alatta az 1536-iki kopenkiadására kényszerítette, mely hitlevél a papság, hágai országgylés keresztülvitte a vallásrofornemesség, polgárság és a pórok jogait a királyi mációt. Az egyházi javakon a király és a nemeshatalommal szemben megállapította. E zavarok ség osztoztak, a papság teljesen elvesztette világi
alatt Slezvig jóformán elszakadt, a svédek pedig hatalmát s háttérbe szorult. Az országgylések
egyre terjeszkedtek D.-bau. 8 évi interregnum helyett a birodahni tanács kezdett jelentségre
után IV. Valdemár Atterdag (1340—1375) visz- emelkedni, mely a király által a fnemesség soraiszaszerezte Schonent és Gotlandot, megsarcolta ból kinevezett tanácsosokból alakult. Kifelé a
a gazdag Wisbyt (1. o.), Esztoniát pedig eladta a királyság hatalmán a szerencsétlen svéd háborúk
német lovagrendnek. Közben azonban a szövet- ejtettek csorbát. így fia II. Frigyes (1559—88),
kezett Hanza- városok ós a svédek Kopenhágát el- s i7. Keresztély (1588-1648) alatt'.ütóbbimint az
pusztították, mire a dán rendek a távol lev király észak-német protestáns rendek feje a 30 éves háhelyett 1370. Stralsundban a Hanza- városoknak borúban fegyvert fogott ugyan II. Ferdinánd csáfölötte fontos kiváltságokat biztosítottak. E le- szár ellen, de Tilly 1626. Lutter am Barembergnéi
alázó békét Valdemár megersíteni volt kényte- megverte. Keresztély a lübecki békében (1629)
csak azon ígéret meUett nyerte vissza a császálen.
kalmári unió kora (1397—1524). IV. Val- riak által elfoglalt tartományait, hogy többé a nédemárt leánya Margit, VI. Hakon norvég király met ügyekbe avatkozni nem fog. Gusztáv Adolf
neje követte, kit férje és fia, 7. OZa/' (1376— 87) (1. 0.) németországi diadalai következtében D. méc
halála után 1387. a norvégek, 1388 pedig a své- jobban elvesztette eddigi felsségét Észak-Nédek is királyuknak ismertek el. Margit erre ke- metországban és a Balti-tenger mellókén. Az ebböj
resztülvitte, hogy unokaöccsét, Erik pomerániai keletkezett féltékenység 1643. háborúra vezetett.
herceget, mind a három országban örökösének el- Torstenson svéd hadvezér IV. Keresztély t abrömismerjék, 1397. pedig a három ország rendel Kal- sebroi bókében Gothlaud és Ösel szigetek átenmárban a kalmári unió néven ismeretes alaptör- gedésére kónyszerítette. Még több baj érte Kevényt hozták létre, melynek értelmében a három resztély fiát, Jii. Frigyest, ki a roeskildei (1658)
országon ezután mindig egy király uralkodjék. és kopenhágai (1660) békekötésekben D.-nak a
A 3 ország közösen választja az új királyt, és bár Sundon túl fekv összes birtokait elvesztette
mindenik ország megtartja a maga jogait és tör- Svédország javára, s a Slezvig fölött gyakorolt híivényeit, közösen viselnek háborút, kölcsönösen béruri felssógrl is lemondani volt kénytelen.
D. mint abszolút királyság. E kudai'cok visszavédelmezik egymást s idegen államokkal csak
együttesen kötnek szövetséget. TiJ. Erik (1412— tetszést keltettek a nemesség hatalma ellen. Miaz 1660. összegylt kopenhágai országgyíílé39) kénytelen volt Svédország élére külön helytartót (Engelbrektsson) állítani (1434) és sikertele- sen a nemesség a közjó érdekében minden áldozanül harcolt a holsteini grófokkal ós Slezvig bir- tot megtagadott a szövetkezett papság és poltokáért. 1439-ben pedig a dán nemesség elzte. gárság a királyt korlátlan és örökös hatalommal
Követte unokaöccse, III. Kristóf bajor herceg, ruházta fel és a birodalmi alkotmány végleges
majd ennek 1448. bekövetkezett halála után az megállapítását is rábízta. Az 1665 nov. 14. kelt
eddigi svéd helytartó, L Keresztéig oldenburgi király-törvény (Lex regia) kimondotta, hogy a kigróf (1448—81), ki elismerte a szabad király- rály tartozik az evangélikus vallást követni, a kiválasztás és a rendek adómegszavazási jogát. rálytörvényt fenntartani, egyébként pedig tetteiért
1460-ban a slezvig-holsteini rendek is megválasz- csak az Istennek felels. Az örökösödési jogot kitották hercegüknek, de kénytelen volt a hercegsé- terjesztették a férfi és ni ágra egyiránt, a birogek oszthatatlanságát elismerni. Utóda János dalmi tanácsot pedig eltörölték. A kormánytól
(1481 1513) örökölte a három királyság koroná- függ hivatalnoki hierarchia és a megbízható kaját, miután a Sturek alatt elszakadt Svédországot tonaság lettek az abszolút királyság támaszai.
újra leigázta, de Slezvig-Holstein birtokában test- Frigyest 7. Keresztély követte, (1670—99), ezt
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(1699—1730), aki
pórok helyzetén. 1702-ben megkezdé a
jobbágyság eltörlését s a postát állami intézménnyé tette. Résztvett a nagy északi háborúban, mint XII. Károly svéd királynak egyik
ellensége, de a travendali békében (1700) kénytelen
volt a holstein-gottorpi herceg függetlenségét elismerni. Károly pultavai vereségének hírére azonban Frigjes újra megkezdette a harcot és a frederiksborgi békében (1720) elnyerte Slezvigben a
gottorpi birtokrészt és a Sund-vámot.
VI. Keresztéit/ (1730—1746), és méginkább kiváló unokája, V. Frigyes (1746—66) alatt D. fejldése újra lendületnek indult, ami elssorban
az áldott

javított a

—
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folyás ellen fordult. Ezzel karöltve járt a nemzeti irodalom és mvészet njjásziUetése. A kormány néhány pénzügyi reformmal igj'ekezett a
veszteségeket kárpótohii. Az államadósság 1800—
1814-ig 28 millió tallérról 100 millióra, a bankjegyadósság 142 miUióra emelkedett. Mösting bölcs
kormánya legalább lehetvé tette az államadósság
kamatainak rendes fizetését és egy új hajóhad teremtését.

De azok a remények, miket a nemzet 1830
után egy szabadelv alkotmány létesítése iránt
táplált, nem teljesedtek. Az 1831 május 28. és
1834 május 15-ikl törvények porosz minta szerint csak rendi alkotmányt adtak, külön mindenik
minisztereik (Schulin, az idsebb Bemstorff) ér- tartomány részére. A szigetek rendéi Roeskildedeme. Vn. Keresztéig (1766—1808) elmebeteg- ben gyltek össze, a jtlandiak Viborgban, a holsége folytán a hatalom Struensee (1. o.) kezébe ke- steiniak Itzehoeban, a slezvigiek Slezvigben. Ezek
rült, ki erszakosan és germánizálva, a XVIII. az állapotok és engedmények senkit sem elégísz. felvilágosodásának szellemétl áthatott re- tettek ki, minek következményeként a liberális
formjaival a dán nemzeti érzület és az ortodox reformokat követel mozgalom VI. Frigj'es utóda,
lutheranizmus haragját keltette fol, melynek 1772. VIII. Keresztéig (1839—1848) alatt egyre ersáldozatul esett. Az új miniszter, Guldberg, elbo- bödött. De az új király 1839 dec 3. kelt nyilt lecsátotta Struensee német hivatalnokait, a dán vele, melyben csupán a régi (rendi) alkotmány
nyelvet jogaiba visszahelyezte, Struensee szabad- fentártása mellett nyilatkozott, a reményeket haelv reformjait pedig felfüggesztette. 1784-ben mar lelohasztotta. A UberáMs mozgalom már most
Frigyes trónörökös vette kezébe a hatalmat, s nemzeti törekvésekkel egyesült. A nemzeti libeels miniszterré az ifjabb Bemstorffot nevezte ki, rális párt (az «Eider-dánok») nemcsak modern alaki a francia forradalom hatása alatt üdvös refor- kotmányt, hanem Slezvignek D.-ba való bekeblemokat hozott be. 1788-ban a hercegségekben el- zését követelte.
törölte a jobbágyságot s magában D.-ban n}í>gHasonló természet, de egészen más cél felé
szüntette annak utolsó nyomait is.
iránjTiló mozgalommal találkozunk Slezvig-HolBemstorff halála után azonban az eddigi békés steinban. Itt sem kellett többé rendi alkotmány,
kiUügyi viszonyok kedveztlenre fordultak. Az de nem kellett a dán nyelv sem helyébe a német
angolok tengeri erszakoskodásai arra birták a nyelvet akarták az igazságszolgáltatás, a közigazdán kormányt, hogy 1800. az Oroszország által gatás és közoktatás nyelvévé emehii és Németalakított fegyveres semlegességhez csatlakozzék. ország felé gravitáltak. Ez utóbbi törekvés megVálaszképen az angol ílotta 1801 ápr. 2. a dán hiúsítására bocsátotta ki VEI. Keresztóly 1846
flottát Kopenhága eltt megverte, magát a fvá- júl. 8-iki újabb nyilt levelét, melyben a D.-baa
rost megbombázta. D. kénytelen volt Angolor- érvényes ni örökösödést Slezvig-Holsteinra is kiszággal szerfölött káros, kereskedelmét teljesen terjesztette, mi ellen a közelebbi örökösödésre
megbénító békére lépni. Az Anglia ellen forduló igényt tartó kir. rokonok, továbbá a slezvig-holközvéleményt még magasabb fokra csigázta az steini rendek és a német szövetség tUtakoztak.
angol kormány újabb erszakossága (1807). Abból
1848 jan. 20. VIII. Keresztélv meghalt és a
a íoltevésbl indulván ki, hogy Napóleon esetleg trónon fia, VII. Frigyes követte (1848-63). Kijea dán flottát is felhasználhatná Anglia ellen, az lentette, hogy eldje megkezdett politikai mvét
angol kormány 1807. D.-t szövetségre szóUtotta folytatni fogja, január 28. kibocsátott leiratában
fel s biztosíték gyanánt a dán flotta és Kronen- pedig körvonalozta az új alkotmányt, mely D.-nak
borg átadását követelte. Midn Frigyes régens a és Slezvig-Holsteinnak külön alkotmányos gykövetelést visszautasította, az angolok Kopenhá- lést helyezett kilátásba. E leirat a hercegségek
gát három napon át újra bombázták s a dán lakóit éppen oly kevéssé elégítette ki, mint
hajóhadat magokkal vitték. Ez erszakoskodás a dánokat A nemzeti Eider-dán pái-t márc. 11.
D.-t teljesen Franciaország karjaiba hajtotta s tartott gylésében Slezviget oly dán tartományVL Frigyes (1808—1839) csak akkor pártolt el nak nyilvánította, melynek akarata számba sem
Napóleontól, midn a szövetségesek (ill. a svédek) jöhet; s miután e nyilatkozatot újabb tüntetéJütlandot elhódították. Az 1814 jan. 14. megkö- sek követték, márc. 22. a király kénj-telen volt új
tött kiéli békében D. kénytelen volt Norv^át minisztériumot nevezni ki, meljTiek tagjai a nem(cserében svéd Pomerániáért) Svédországnak, Hel- zeti párt legkitnbb embereibl (Monrad, Bluhme,
golandot pedig Angolországnak átengedni. A bécsi Orla Lehmann) kerültek ki, s melynek márc. 24.
kongresszus e békét annyiban módosította, hogy tett nyilatkozata, hogy «D. az Eiderig terjed*,
D. svéd Poraeránia helyett Lauenburgot kapta s e Slezvig-Holstein felkelését vonta maga után. A
hercegség, valamint Holstein birtoklásának révén német Bund eleintén segítette a hercegségeket,
a német Bundnak tagja lett.
míg Oroszország és Anglia diplomatái D. pártján
A bécsi kongresszustól a londoni jegyzékig. állottak. A 3 évi harc az idstedti gyzelemmel
(1814—1852). É vereségek, kivált pedig Nor- (1850 júl. 24 és 25) D.-ra nézve elnyös véget ért.
végia elvesztése mélyen sértette a dánok önér- Az európai hatalmak 1850 jún. 2. Londonban kizetét, amely különösen a német szellem és be- mondották a dán monarchia oszthatatlanságát
;
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Oroszország és D. erre a varsói jegyzékben (1851
jún. 5.) a dán monarchia trónörökösének Keresztély slezvig-holstein-sonderbiirg-glücksburgi herceget jelölték ki s a trónörökösödés e rendjét a
többi európai nagyhatalom és Svédország 1852
máj. 8. a londoni jegyzékben elismerték, a dán országgylés pedig 1853 júl. 31. elfogadta.
A legújabb kor. 1848 október 23-án megnyílt
az alkotmányozó gylés, amely az Eider-dán
párt tagjaiból alakított új kabinet által elterjesztett új alkotmánynak alaptörvényét, mely
szerint az országgylés tagjai mérsékelt cenzus
mellett közvetetlenül a nép által választassanak,
1849 jún. 5. elfogadta. A birodalmi tanácsban a
kisebbségben lev németek tiltakoztak tartományi

jogaiknak a közös alkotmány által történt megsértése miatt és sérelmeiket a német Bundestag
is magáévá tette, még inkább a német közvélemény. A Bimdestag 1857. azt a közvetít indítványt tette,^ogy a hercegségek önállósága az új
dán alkotmány keretében biztosíttassék. A dán
kormány erre az 185-iki közös alkotmányt Holsteinban és Lauenburgban tényleg hatályon kívül
helyezte. Slezviget ellenben 1863 márc. 30. a tulajdonkópeni D.-val szorosabban egyesítette.
Még mieltt VII. Frigyes az új alkotmányt
szentesíthette, 1863 nov. 15. meghalt. Helyét IX.
Keresztély foglalta el (1863—1906), ki az új alkotmányt nov. 18. szentesítette. De a holsteini és
slezvigi rendek tiltakoztak az új király trónralépése ellen, s Frigyes augustenburgi herceg trónigényeit ismervén el jogosaknak, a német Bund
segítségeért folyamodtak. A Bund csakugyan közbelépett s a szász és hannoveri csapatok 1863
dec. megszállották Holsteint és Lauenburgot,. A
Monrad-kabinet ezt eMrte, de
Ausztria és

midn

Poroszország Holstein és Slezvig számára közös
alkotmányt és az új novemberi alkotmány felfüggesztését követelték, a dán kormány megtagadta
ezt és ezzel alkalmat szolgáltatott a «slezvig-holsteini testvérnép)) felszabadítására. 1864 febr. 1.
osztrák (Gablenz) és porosz (Wrangel) csapatok
lépték át az Bidert, febr. 5. elfoglalták Dannevirket s míg a poroszok ápr. 18. a düppeli sáncokat foglaltai el, az osztrákok Jütlandba nyomul-

Miután D. a nagyhatalmak közvetít ajánlamegosztására visszautasította, a háborút folytatták. A poroszok Alsen szigetét fog-

tak.

tát Slezvig

az osztrákok pedig egész Jütlandot megA két nagyhatalom és a kis D. közötti
aránytalan mérkzésnek véget vetend, a dán kormány júl. 18. fegyverszünetet kötött s az 1864
okt. .30. megkötött bécsi békében Slezvig, Holstein
és Lauenburg hercegségeket Ausztriának és Poroszországnak engedte át, kik kevéssel utóbb,
amint Bismarck tervezte volt, a prédán összevesztek.
A két hercegség elvesztése elkeseredéssel töltötte el a dán nemzetet, egyúttal pedig megingatta
az Eider-dán párt uralmát. Az 1864. (okt.) országgylés többsége az 1849. alkotmány visszaállítását követelte. A konzervatív Bluhme-minisztérium
ennek nem tehetett eleget, 1866. tehát gr. PrysPrysenborg alakított új, liberális minisztériumot,
mely aztán az új alkotmány iránt az országgylalták

el,

szállották.

léssel

megegyezésre

jutott.

Ekkor még

III.

Napó-
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leon pártfogása mellett a prágai béke 5. pontja
értelmében kilátás nyílt Slezvig é.-i kerületeinek visszanyerésére. De a Poroszországgal folytatott alkudozások most sem vezettek sikerre. Az
1870/71. francia-német háború kimenetele pedig

mindenkorra véget vetett a dánok ebbeli reményeinek, így hát a Németország ellen táplált gyíílölet a dán nemzet kebelében még növekedett, mia német kormány a bécsi udvarral megegyezve, a prágai béke 5-dik pontját 1879 jan.
érvénytelennek jelentette ki.
Belpolitikai téren a hadsereg újjászervezése,
Kopenhága megersítése és az általános katonakötelezettség foglalkoztatta az országgylést, de
midn a Holstein-Holsteinborg-kormány katonai
célokra újabb meg újabb költségeket követelt, a
radikális többség ellenszegült. Miután a liberális
Fonnosbech-minisztérium (1874) sem tudta az alsóházat engedékenységre bimi, 1875. a király kegyence, Estrup, bürokratikus 'minisztériumot alakított, mely midn 1877. az alsóház a költségvetést
elvetette, ideiglenes pénzügyi törvényt bocsáttatott ki. Ezzel 17 évig húzódó nemzeti ellenállás vette kezdetét. Hiába oszlatta fel a király az
alsóházat, az ellenzék mindig gyztesen került ki a választásokból. Estrup az ellene forduló gylölettel nem tördve, a király kegyébl, az alkotmányt lábbal tiporva, tovább kormányzott. Az 1890 jan. 20. történt választásokban
az els szociáldemokraták is mandátumhoz jutottak a fvárosban. Miután 1894. a kormány és
f olkething közötti viszály egyik f oka, Kopenhága megersítése, a munkálatok befejezése következtében tárgytalanná vált, a folkething többsége (1884 óta elször) a költségvetést megint
megszavazta. Erre a gylöletes Estrup aug. 7.
visszalépett. Beedtz-Thott külügyminiszter lépett
helyére, de az alsóházban a kormánynak csak
csekély többsége volt, az 1895 ápr. 9. végbement
választásokban pedig újra az ellenzék gyzött.
Ez idtl kezdve a szocialisták frakciója is befolyásolni kezdé az ügyeket és a landsthing és folkething közötti ellentét megint feléledt. 1897-ben
Hörring elnöklete alatt új kabinet alakult. Midn
1898. a nagyhatalmak nem mutattak hajlamot,
hogy D- semlegességét elismerjék, a kormány
vissza akart térni Estrup politikájára s megint
nagy összegeket kért az országtól, különösen a
Sund ós a két Beit megersítésére. A folkething
azonban óriási többséggel ellenezte e kiadásokat.
Az erre kiírt választásokban pedig az ellenzéki
reformpárt teljes diadalt aratott. Erre a rekon-

dn

struált

Hörring-kormány 1900 ápr. közepén visz-

szalópett.

Most Sehested próbálkozott konzervatív kormányalakítással. De a Scavenius körül csoportosuló ultra-konzervativok, az ú. n. «fronde)) tagjai, másrészt az 1900. évi pótválasztásokban gyzedelmesked radikálisok a kormányt júl. elején
visszalépésre kényszeri tették.
Ezzel a konzervatív párt uralmának vége szakadt. Az új folkethingbe csak 8 konzervatív képvisel került. IX. Keresztély király meghajolt
az ország akarata eltt és a radikális balpártra
bízta a kormányt. Az 1901 júl. 23. megalakított
új kabinet élén Deuntzer tanár állott az igaz;

•
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kapta; Sörensen szerDeantzer-kabinet alaposan
reformálta az adóügyet, módositotta Izland közigazgatását és olyformán szabályozta a nj-ngatindiai szigetetek képviseleti ügyét, hogy a 3 sziget 2 képviselt küld ezentúl a folkethingbe, 1-et
pedig a landsthingbe és hogy külön gyarmatügyi
tanács fogja a szigetek ügyeit intézni. Nemsokára azonban pártoskodás foljián a Deuntzerkabinet 1905 jan. 14. rekonstrukció alá került.

ságUgyet Alberti
keszt a belügyet.

(l.

Dániel
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A

Christen.sen (l. o.) lépett Deuntzer helyébe, míg a
radikális Berg a belügyet, gr. Rabén a külügyet
vállalta. Az új király, VIII.Frigyes, trónralépése
(1906 jan. 29.) után megejtett választások óta a

meghasonlott kormány csak azon a jogcímen
mert pártja viszonylagosan a legersebb volt. De a lappangó válság
csak 1908-ban tört ki, amidn Alberti kénjtelen
volt lemondani és pár héttel reá nagj'mérvü
sikkasztásai miatt külön bíróság elé állítatott.
Ez maga után vonta az egész Christensen-kabinet
vitte tovább a hatalmat,

bukását, sót Christensen és Berg szintén vád alá
helyeztettek. Az új kormányt Xeergaard (.eddigi
pénzügjTniniszter) alakította. Ez a kabinet léptette
életbe (1908 ápr. 14.) az általános választójogról
szóló javaslatot, mely az összes 25 éven felüli
adófizet férfiaknak ós nknek megadja (a folkething számára) a választójogot. Bajt okozott inteni/szigetnek; 1909 máj.) a perszonál-unió fenntartása mellett kimondott függetlenítése,mely határozatot azonban a kormány és Vin. P'rigyes
kii'ály semmisnek tekintették. Komolyabb bajt
szült az a honvédelmi reformjavaslat, mely az
évi ujoncjutalékot 12,000 fre emelte, tov. pedig
Kopenhága jelenlegi (szárazföldi) megersítésének elejtésével, ili. lerombolásával, annak tengerfelli megersítését követelte. Miután a balpárt,
a szocialisták és radikálisok, e nagy teher (43 mii.)
megszavazásától idegenkedtek és a kormány az
1909-iki választásokban vereséget szenvedett, júliusban beadta lemondását. Az új, liberális koalíciós minisztérium gr. Holsteiu-Ledreborg alatt leszállította ahadi reform kiadásait ós ebben az alakban a folkething azt elfogadta. De egy Christensen miniszter ellen irányuló bizalmatlansági szavazat az egész kabinet visszalépését vonta maga
után, mire 1909 okt. ZaJUe alakított radikális
kormányt. Ennek tagjai eleve kikötötték, hogy
semmiféle címet, rendjelt v. kitüntetést nem fogadnak el és törvényjavaslatot fognak elterjeszteni az efajta kitüntetések eltörlésére nézve. Azután Alberti.Christensen és Berg volt miniszterek
ügye került bírói tárgyalás alá. Christensent felmentették, Bergét pénzbírságra, Albertit ellenben
több évi fegyházra ítélték. Még ez évben azonban
(1910) a szövetkezett mérsékelt pártok a kabinetet megbuktatták, mire a király a kabinetalakítást Bemtsenre bízta, aki a mérsékelt liberálisok és konzervatívok soraiból állította össze
kabinetjét.
bvdcdom. Dánia tiSrténelméaek forriMi Ogsxe vannak
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marks Sagnhistorie, 1874. 2. kiad. Worsaae, Danmarl^
Oldtid 1343
Dahlmann, Greschichte von Dánemark, 3 köt.:
MülSchSfer D., Geschichte von Dánemark. 1893. 2 köt.
Daenell E.,
ler Sophus, Vor Oldtid. Kopenhagen 1894—95
Hansisch-dSnische Geschichte von 1367—85, Leipzig 1394 :
Holberg L., Konge og Danehof i 13 og 14 Aach.. Kopenhága 1895 8 köv.: Barford P., Dánmark Historie. mostanig
:

:

:

:

:

;
Hansen P..Illnstreret dansk Litteratnr hist.. 2 köt.,
u. o. 1899; Montelins 0.. Die Chronologie d. altesten Bronzezeit in Nord-Dentschland a. Skandinavien, Brannschweig
1900 (V. ö. Bella Lajos ismertetését Archaeolog. Értés., 1901;:
Bricka, Dansk biograflsk Lexikon, mostanig 17 köt. A tör-

5köt.

tén, irodalom legjobb áttekintését 1. egyébiránt a Jahresberichte d. Geschichtswissenschaft évf.-ban. Krarup J. B., Bestrivelse af Landbrugets Cdvlkling i Danmark \k dán mezgazdaság fejldése) 5 köt., Kopenhága ; Carlson J., Olrich
H. és C. X. Btarcke. Le Danemark-État actnel de sa civilisation et de son organisation sociale, n. o. 1900 : Thomas
M., Danmark-Past and Present, London 19o2;Dorner Béla.
D. és a dán mezgazdaság, Budapesti Szemle 1903 ; .\llen.
De tre nordiske Rigers Historie. 1497—1536, .hköt. : Holm
Historie 1660—1720, 1885, 2
E., Danmark-Norges Indre
kötet és Danmark-Xorges Historie 1720—1814. 5 kötet;
Thorsoe. Den danske Stats politiske Historie 1814—48,
1877 s köv.: Löffler, DSnemarks Natúr und Volk, 1305:
Kristensen. Danmarks Historie (Kjöbenhaven 1911) ; Fraknói
Vilmos, Bethlen Gábor és IV. Keresztély dán király, T. Tár.
1881 : Hauberg, Árpádok korabeli érmek levéltárakban
(Dng. Revue, 7. évf. 815).

Dánielé (családi nevén Popovics) György,

ki-

váló szerb nyelvész, szül. Újvidéken 1825 ápr. 6.,
megh. Zágrábban 1882 nov. 15. Bécsben tanult,
1856. a belgrádi nemzeti könyvtár könj'vtámoka,
1859. az ottani akadémia tanára lett. Mivel szabadelvüsége miatt tanszékérl 1865. elmozdították, Zágrábba ment, hol a délszláv akadémia
titkárává és az akadémia által kiadott nagy horvát-szerb történeti szótár (Ejecnik hrvatskoga ili
srpskoga jezika, eddig 12 kötet) szerkesztjévé
nevezték ki. Müvei közül említendk: Rat za
srbski jezik i pravopis (Buda 1847, Harc a szerb
nyelv- és ortografláért) Mala srpska gramatika
(Ids szerb nyelvtan 1850; Srpska sintaksa (1858).
Obrenovics Mihály szerb fejedelem és ennek neje,
Hunyady Júlia (kinek D.1853— 56.Bécsben a szorb
nyelvben tanára volt) segélye lehetvé tette D.-nak
a Rjecnik iz knjizevnih starina srpskih(Az ó-szerb
nyelv szótára. 1863—64, 3 köt) c. munka kiadását. D. ezenkívül több tudományos folyóiratnak
volt munkatársa. Kiadott több régi szerb mtmkát,
segített Vukntik szerb szótára kiadásánál stb.
Jelentsége és érdeme, hogy végleg megállapíeztotta a szerb nyelv rendszerét és törvényeit
zel megszüntette az írod. nyelvért folyó harcot 8
biztosította Karadzic nyelvének gyzelmét. Az
illír mozgalom óta ezt a nyelvet a horvátok is elfogadták irodalmuk számára.
Daniel-csató^ (vargyasi báró és tiemes). Régi
székely család, raeljTiek els ismert se Balázs,
ki 1.396. Nikápolynál harcolt. Fia Péter 1444.
;

;

;

Várnánál esett el. Mihály, a család kitnsége,
Báthory Gábor alatt a székelyek kapitánya. 1606
ápr. 28. Rákóczi Zsigmond kinevezi az orbai szók
fkapitányává. Késbb Bethlen Grábor fejedelem
alatt, mint vitéz férfiú részt vett ennek magyaros morvaországi hadjárataiban. 1618-ban mint
gyUJtre a Scriptores reram danicaram c. manlLában, Kopenhái^ 1778—1878, 9 ktitet: továbbá: Bördam, Monumenta a sepsi, kezdi és orbai székek kapitánya szerepel.
Ustoriae danicae, 1871—1884. 4 kOt.; Begesta diplomatica 1622 júl. 8. a fejedelem a háromszéki királybirókistoriae danicae 1847—8&
Reedti, BÍápertoire historique et ságban
megersíti, 1623 aug. 6. pedig táborba
chronologiqne des traités, conclos par la conroone de DaneOUUt:k Jasqa'á 1800. 1826: Danske tractater 1761-1879.. szólítja. Bethlen Gábor fejedelemnek több érdekes
1874—85, 4 köt. Den daoske Riimkronike, kiadta Molbech. levele maradt fenn a család levéltárában, mely azt
;

—
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hogy a fejedelemmel igen bens, bizal- 13. kiváló érdemeiért a magyar báróságot kapta.
állott D. Bethlen Gábor végren- Mvei: Történelmi kalászok (1603—1711); A
deletében Mihály úrnak pénzt, értékes tárgya- vargyasi D.-esalád a közpályán és a magánéletigazolja,

mas viszonyban

kat s 16 jobbágyot hagyott. Késbb I. Eákóczi
György alatt is tevékeny szerepet játszott. 1638
júl. 7. aláirta a deési országgylés végzéseit.
Megh. 1642. Két fia maradt Jmios és Ferenc
az els a kihalt olasztelki, az utóbbi a vargyasi
ágat alapítja. D. János tanulmányait külföldön
végezte. Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
íilatt jelentékeny szerepet játszott. Háromszóki fkapitány, valamint atyja, úgy ö is Bethlennek
bels bizalmas embere. A fejedelem
küldé késbbi nejének, Brandenburgi Katalin hercegnnek
megkérésére. Bethlen halála után Rákóczi is
igénybe vette képességét. 1632. Bécsbe küldetett
követül, 1636. Stallerrel járt a budai pasánál békekötés tárgyában s mködésök eredményérl nov.
14. értesíti a fejedelmet. 1664-ben résztvesz Kemény
János alatt a magyarországi táborozásban. 1651
máj. 19. Lorántíy Zsuzsanna fej edelemn meghívj a
Zsigmond fiának jún. 26. Sárospatakon tartandó
lakodalmára s azon bizalmas kitüntetésben részesül, hogy a menyegzi ünnepélyen, mint gazda,
szerepet vigyen. Megh. 1665 körül. Unokája,
rinc, a katonai pályán elbb a Veterani-ezredben
zászlótartó, késbb a Staller-ezredben mint százados szolgált. Érdemeiért 1751 febr. 14. Mária Terézia bárói méltóságra emelte. Közvetlen utódában ez az ág elenyészett.
D. Ferenc, a vargyasi ág alapítója, háromszéki fkirálybiró volt.
1642-ben Rákóczi György konstantinápolyi követe.
Pia, István, a család kitnsége, Udvarszék fkirálybirája. 1646. II. Rákóczi György követségbe
küldi Lincbe s innen értesíti a fejedelmet ápr. 3.
fogadtatásáról.l679-ben a Béldi Pál-féle összeesküvésbe keveredvén, bebörtönöztetett, honnan 8000
frt váltságdíjért szabadult ki. 1686. a rendek által
követségbe küldetett a bécsi udvarhoz. Fiai közül
Mihály, Ferenc és István külön ágakat alapítanak, az utolsónak ága a múlt század utolján elenyészett. D. Mihály és Férem nemesi ágazata
napj ainkig virágzik, ez utóbbinak leszármazó utóda
(ráZw (1.0.). A család címere a nyakán átltt hattyú
már a XIV. sz.-ban használták. V. ö. D. Gábor, A
Vargyasi D.-esalád eredete és tagjainak rövid életrajza (Budapest 1896) u. a., Adatok a V. D.-család
történetéhez (u. o. 1908). AV. D.-esalád a közpályán
ésamagánéletben (Szerk.Fajáa Emil, Bpest 1894).
Nevezetesebb tagjai a családnak
:

;

t

L-

—

;

1.

D. Gábor

báró, id.,1848-iki kormánybiztos és
Árkoson 1824 ápr. 21. Jogi tanulvégzett, melyek után 1844. a klr. táblai

történetíró, szül.

mányokat

kancelláriánál, 1845. Udvarhely széknél, 1846. az
erdélyi kormányszéknél vállalt hivatalt,majd Bécsben az erdélyi udvari kancelláriánál dolgozott
1848-ig. Ekkor az agyagfalvi híres székely gylés
kormánybiztosa, 1861. Udvarhelyszék ideiglenes,

1869. pedig végleges fkirály bírája lett. Közben
1863. a homoródi kerület a szebeni Landtagra
küldte ki, de D. a többi erdélyi magyarral egyetértve, a megbízást nem fogadta el. 1875— 1892-ig
Udvarhely vraegye fispánja volt s 1876. az unitárius egyház fgondnoka, 1897. a rostocki egyetem
teológ. doktora, 1898. az egyetemes magyarországi
ev.

egyház gyámintézetének elnöke lett. 1912 febr.

ben, s kéziratban családja története.
2.D. (Tá&orbáró,ifj., politikus,!), l.íia, szül. 1854
dec. 2. 1878 óta egy ciklus kivételével tagja a kép-^
viselháznak, hol különböz kerületeket képviselt
állandóan szabadelvüpárti programmal, 1899 a
képviselház alelnökévé választották s e méltóságot 1903-ig viselte. 1904 nov. 18.
terjesztette
a Ház elé a házszabálymódosító javaslatot (lex
Dániel), mely hivatva volt gátat vetni az obstrukeiónak s amelybl utóbb nagy politikai bonyodalmak eredtek. Az akkori többség elfogadta, de az
új képviselház 1905 ápr. 8. Kossuth Ferenc indítványára eltörölte. 1910 júniusában újból képvisel6
lett, nemzeti munkapárti programmal, mely pártnak alelnöke. 1903 óta v. b. titkos tanácsos.
3. D. István báró, szül. 1684., megh. 1774
márc. 24. Unitárius vallásunak született, de ifjú
korában Bethlen Miklós oldala mellé kerülvén,
ennek hatása alatt reformátussá lett. II. Rákóczi
Ferenc szabadságharcában eleinte az uralkodóház
párthívei közé tartozott, de nemsokára Rákóczihoz csatlakozott, akinek táborában aztán hazája
érdekében buzgón mködött. A szatmári béke pontjainak megállapításában is volt része. 1740-ben
bárói rangot kapott, 1745. pedig Udvarhelyszók
fökirálybirája lett. Az egyházi életben mint a
marosvásárhelyi kollégium és székelyudvarhelyi
gimnázium fgondnoka és bkez patrónusa szintén jelentékeny szerepet játszott, de élete utols6"
negyedében emellett fleg irodalmi mködésével
szerzett kiváló érdemeket. Mvei Monita patema
(Szeben 1750); Descriptio vitae ... (Nagyszeben
1764) A2 örök életre vezet egyenes út (Enyed
1765) Isten eleibe bocsátott alázatos könyörgéseknek gyakorlása (u. o. 1766) Variarum nieditationum sacrarum miscellanea (u. o. 1766); Commentarius in apocalypsim S. Joannis (kivonat
Vitringa munkájából). Kéziratban is maradtak
müvei.
:

;

;

;

4. D. Polyxena bárón, az elbbinek és Pekry
Polyxenának leánya, báró Wesselényi Miklósnak felesége, szül. 1720 körül, megh. 1775 szept.

Tudományos képzettségével és vallásos
tnt ki, aminek irodalmi téren
is jelét adta. Munkái A keresztény ethikának sum24-én.

buzgóságával

:

más

veleje (Pictet B.

vár 1752)

alma

;

(u. o.

Az ezüst
1776).

mvének

fordítása, Kolozsrostélyokban fényl arani/

Saurinnek egy prédikációját

úgyszintén édes atyjának Monita
patema c. könyvét, valamint Sherlok Vilmosnak
Rambach Fr. E. által németre fordított Véd-eszköz a pápaság ellen c. mvét is,
Dániel Konstantin, fest, szül. Lúgoson 1798.
V. 1799., megh. Nagybecskereken 1873 máj. 25.
Fiatal koráról csak annyit tudunk, hogy 1810—
1816 közt Temesvárott Theodorovics Arszánál
tanult s azután mint vándorfest arcképfestésböl
élt. Els nagyobb
a pancsovai gör. kel. szerb
templom képdísze (1829— 33), amely oly jó nevet
is lefordította,

mve

szerzett neki, hogy egy sor délvidéki gör. kel.
templom i konosztázainak s képdíszének festését rábízták. 1833— 36-igfe8tette az ozorai (Torontál vm.)
gör. kel. román templom, 1838-43-ig a temesvári

szerb székesegyház ikonosztázáts 52 képét. E térj edelmes müvek befejezte utánkétszer(1846. és 185 1.)
utazott rövid idre Olaszországba s innen hazatérve, 1852— 55-ig festette a dobriczai gör. kel.
szerb templom ikonosztázát. 1858— 61-ig ugyanilyen munkát végzett Jarkováezon. E sok tennivaló

közepette még ráért, hogy magánosok számára
szentképeket és arcképeket fessen (ezek többnyire nagj'becskereki családok birtokában vannak;. D., aki váltig állította, hogy teljesen autodidaktái, nem csekély befolyással voit az egész
délvidék vallásos festészetére. V. ö. Mvészet,
1908-iki évf.
Berkeszi, Temesvári mvészek
;

(Temesvár 1910).
Gábriel, francia történetíró, szül.
Rouenban 1649 febr. 8., megh. Parisban 1728 jún.
23. Mint a jezsuitarend tagja a párisi rendház
könyvtárnoka volt s XIV. Lajos udvari történetíró\'á nevezte ki. Müvei Histoire de Francé (24
köt., 1713) Histoire de la milice franpaise (Paris
1721, 2 köt.) Entretiens de Cleandre et d'Eudoxe
SUT les lettres provinciales (Eouen 1694), mely
utóbbi a jezsuitarend nevében felelet akar lenni
Pascal «Lettres provinciales»-jaira.
2. D., Hermann Albert, német földrajzi író és
pedagógus, szül. Köthenben 1812 nov. 18., megh.
Lipcsében 1871 szept. 13. 1830— 34-ig Halléban
tanulta a teológiát s ugyanott mködött a pedagogiumban, mint a földrajz tanára. Nagy és maradandó érdemet szerzett magának a földrajztanítás
és irodalom terén. Tankönj*\'eit Kitter eszméi
szerint, de oly alakban írta, hogy a müveit közönséget is megnyerte olvasásuknak. 1844-ben adta
ki Lehrbuch der Geographie für höhere Unterrichtsaustalten (1891-ben 73. kiadás) c. munkáját.
•Ezt több munkája követte, ezek közt Handbuch
der Geographie (1881—82, V. kiad. 4 köt.). Müveit
több európai, st ázsiai nyelvre is lefordították.
Teológiai munkái is vannak (Thesaurus hymnologicus. Halle 1841—56, 5 köt. és Codex liturgicus

Dániel,

1.

:

;

;

:

:

u. 0.
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1847—55, 4

kötet).

Uyeneket lehetetlen föltételezni, azért kétségtelennek látszik, hogy a könyv Antiochus Epiphanes
korában keletkezett. Egy jámbor és vallásához hü
zsidónak a müve, aki kortársait a megpróbáltatásokkal szemben kitartásra akarja buzdítani. A keresztény teológia szerint D. könyve apokaliptikus részei Jézus és a kereszténység megérkezését

görög szövege
jósolják meg. D. könyvének
mellett három toldalék van, amelyek a Három
ifjúnak a tüzes kemencében mondott imáját, Zsuzsanna történetét s a Bél és a sárkányról szóló
elbeszélést tartalmazzák. Mindannj-i görög zsidók
müve. V. ö. Kamphansefí, Das Buch D. u. die

neuere Geschichtsforschung (Leipzig 1892).
Dániel (Danito), lodomériai és halicsi fejedelem, majd király, szül. 1201., megh. 1266. Nagyon korán án'án maradt, apja ugyanis Msztiszla%acs Román lodomériai s 1198-tól halicsi
fejedelem, 1205 nyarán elesett s ettl fogva
D.-nak örökös küzdelmet kellett folytatni Haíics
birtokáért, hol a lázongó halicsiak, hol a többi
orosz fejedelem, hol a magyarok, majd pedig a
tatárok ellen. II. Endre, ki D.-t fiának fogadta,
egész 1213-ig D. érdekében folytat háborút a
halicsiak ellen s néhányszor visszahelyezte ót
Halics trónjára, de aztán fiainak, elbb Kálmánnak, majd Endrének akarta megszerezni Halicsot.

A magyarok

elleni küzdelemnek Endre herceg
1234 szén történt halála vetett véget. Most már
egész HaUcs D. pártjára állt, csakhogy ekkor az

orosz fejedelmekkel gyiilt meg a baja, úgy, hogy
kénytelen volt Magyarországba menekülni, hol
ekkortájban halt meg II. Endre s koronázták meg
IV. Bélát, mely alkalommal Béla lovát D. vezette,
mint a magyar király hbérese. Még ezen évben
visszatért Halicsba és egy pár év alatt visszaszerezte régi birtokait, de e közben egy új ellenség
tnt fel, a mind rohamosabban terjeszked tatárság, mely egymásután foglalta el az orosz
fejedelemségeket, 1240 dec. 6. pedig Kijevet is
bevette. D. Magyarországban keresett elször menedéket, utóbb a többi orosz fejedelemmel együtt

D., Sámuel, angol költ, szül. Tauntonban
(Somersetshire) 1562., megh. Wiltshireben 1619. meghódolt Batu kháimak s ennek fejében megOxfordban tanult, volt Itáliában I. Jakab udvara nyerte uralmának megersítését. 1245 s 1249-ben
számára álarcos játékokat írt. Deliához írt szo- a csernigovi volt fejedelemnek, Mihálynak a fia
nettjei-leghíresebbek Shakespeareéi után. Nagy s IV. Béla veje, Rosztiszláv tett kísérletet, hogy
verses történeti müvén kívül (The Civil Wars D.-tól elvegye Halicsot, de a vele volt magyar seBetween the Houses of York and Lancaster reget D. megverte, vezérét Füle bánt elfogta és
1595—1609) irt két tragédiát Seneca stílusában kivégeztette. Rosztiszláv menekülni volt kénytes egy angol történetet prózában. Müveit újabban len s lemondott Halicsról. Béla pedig a jó viszony
kiadta Grosart (5 köt., London 1885—96).
helyreállítása végett nül adta egyik leányát,
Dániel (héb. a. m. az Isten birájaj, jámbor férfiú, Konstanciát D. idsb fiának, Leónak.
akit Ezékiel próféta Noéval és Jobbal egy sorban
Dániel-cíatóá (szamosújvár-néineti báró és
említ. A róla elnevezett és az ó- testamentum har- nemes). E magyar-örmény nemes család címermadik csoportjába, a hagiografákba sorozott szerzje D. Tódor szamosújvári fbíró volt, kit
könyv elbeszélése szerint Jehójákim király idejé- Szamosújvár városának alapítása s a hazai örben más zsidó ifjakkal együtt Babiloniába vitték, ménység egj' részének e városbem való letelepíahol három társával együtt az udvarhoz került. Itt tése körül kifejtett érdemeiért D. Jeremiás és Pál
bölcsesége és álomfejtései által nagy jelentségre fivéreivel egyetemben III. Károly király Bécsben
tett szert s még Dárius korában is nagy hatása volt. 1725 júl. 3. kelt címeres nemeslevelével nemesi
Mivel a könyv, amely életét írja le ós jóslatait tar- rangra emelt. E nemes család még a múlt század
talmazza.részben héberül,részbon pedig palesztinai közepén Arad vármegyébe is átszármazott s ivaarameus nyelven van írva, miután görög szók for- dékai közül nem egy érdemes alispánt, fjegyzt
dulnak el benne, szerzje a görög uralom korát stb. adott Arad és a szomszéd vármegj-éknek.
jól ismeri, de a korról, amelyben szerinte D. élt, A családból D.
(1. alább) bárói rangra emeloly homályos fogalmai vannak, hogy szemtanúnál tetett.
.

3.

;
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D. íJrw báró, politikus, szül. Eleméren (Torontál vm.) 1843 máj. 3. Jogi tanulmányai után
ügyvédi vizsgát tett s 1865. Torontál vmegye szol-

—

Danflo

ban ép akkor alapított Kings CoUege-en a kémiát

Munkái közül legnevezetesebbek azok,
amelyek a galvanizmusra vonatkoznak. Ezengálatába lépett. 1870-ben Deák-párti programm kívül D. szerkesztett egy pirometert és egy higroalapján a bégaszentgyörgyi kerület képviselvé metert (1. o.). Iratai közül a legfontosabbak az On
választotta, 1875. a fúziós tárgyalások befejezése Voltaié Combinations (Phil. Trans. 1886-39, 1842)
után a szabadelv pártba lépett, melynek fleg c. 6 értekezés elseje, mert ebben van az általa
pénzügyi és közgazdasági ügyekben egyik kit- szerkesztett galvánlánc leírva. Egyéb munkái:
nsége volt. A Bánffy-kabinet megalakulásakor Meteorological Essays (London 1823, 3. kiad., 2.
(1895 jan. 15.) a keresKedelmi tárcát bízták rá. köt. 1845) Introduction to the Study of chemical
Hivatali évei alatt fejezdtek be a Vaskapu sza- Philosophy etc. (Jb. 1839 és 1843) az általa szerbályozásának munkálatai, 1896. rendezte a mil- kesztett elem az els polarizációtól ment, állandó
lenáris kiállítást, amelynek sikeréért örökös f- galvánelem.
rendiházi tagsággal járó bárói rangot nyert. 1899
Daniell-féle elem, 1. Galván-elem.
febr. 26-ig volt miniszter, jelenleg a nemzeti
Daniell-féle higrometer, 1. Higrometer.
nnmkapárt tagja, képvisel. 1896 óta titkos taDánielné-Lengyel Laura, írón, szül. 1877.
nácsos.
Újfehértón. 1896-ban kezdett tárcákat írni a BudaDanielik NepJános, egri kanonok, egyházi író, pesti Hírlapba és Uj Idkbe, azontúl több lapnak
szül. 1817 máj. 20. Murány váralján, megh. 1888 is munkatársa, önállóan megjelent mvei
rejan. 25 Egerben. Tanulmányait Rozsnyón, majd gények Balázs Klára (1897) Dénes Olga háa pesti egyetemen végezte, hol a Magyar Egyház- zassága (1899); Klára regénye (1900) A boldogszerkesz- ság útja (1901) Fehér keresztek (1912) novelirod. Iskola elnöke is volt. 1848 óta
tette a Religiót, amely az elnyomatás éveiben jó- lák: Elbeszélések (1899); Álmok (1908); Egy
formán az egyedüli sajtóorgánum volt, mely sza- leány 1 909) Mái) királyné (1911).
Daniels, Alexander Josef Reiniiard, német
badabban hangoztatta a nemzeti eszméket. 1853
óta
volt a Szt. István Társulat alelnöke s az
jogtudós, szül. Düsseldoifban 1800 okt. 9., megh.
kezdeményezése folytán jött létre Cantu Caesar Berlinben 1868 márc. 4. 1852 óta a berlini fötörnagy világtört. fordítása és az Egyetemes magyar vényszék bírája és egyidejleg (1844 óta) berlini
Encyklopédia. 1849-ben egri kanonok, 1861. prisz- egyetemi tanár is volt. 1854 óta a porosz uraktinai c. püspök és helytartósági tanácsos lett, ez házának tagja lett. Magánjogi, perjogi és jogtörutóbbi állásáról azonban már 1865. lemondott s téneti mveket írt, melyek közül említendk:'
megrongált vagyoni viszonyai miatt a közszerep- Lehrbuch des gemeinen preussischen Privatrechts
lés terérl egyidre teljesen visszavonult.l883-ban (1851); System des preussischenZivilrechts (1866);
egri érseki helynök lett. Mint frendiházi tag f- Altér und Ursprung des Sachsenspiegels.
Danielson, Johan Richárd, ílnn történetíró és
leg az 1885. napirendre került frendiházi reform
alkalmával szerepelt feltnbben. A fvárosban politikus, szül. 1853 máj. 7. Mint politikus eleinte
való állandó tartózkodása idején D. háza a ve- a fennomanok (1. o.) vezetje volt, 1901. azonban
zet politikai és irodalmi körök állandó találkozó hirtelen az oroszbarát táborba pártolt át. Pontomüvei A kath. egyházi javak sabb müvei Zur Geschichte der sachsischen Pohelye volt.
litik 1706—1709 (Helsingfors 1878); Die norés alapok tulajdonjogi tekintetben (Pest 1848)
Columbus vagy Amerika felfedezése (u. o. 1856) dische Prage 1746—51. (u. o. 1888) Finnlands
Magyarországi Szt. Erzsébet élete (u. o. 1857) Vereinigung mit dem russischen Reiche (u. o.
Történ. Tanúim. I. k. A premontreiek (Eger 1891) Finnlands iure sjálfstandighet (u. o. 1892)
Finnska kriget och Finnlands krigare 1808
1866). Sajnálatos, hogy ez a vállalata abbamaradt
A jog alapja és kútforrása, tekint, a scholasti- 1809 (u. o. 1897).
Danién, a fels kréta-szisztéma szenon emelete
kusokra (u. o. 1881) Középkori államtan (u. o.
1881—82, két részben). Szerkesztette a Religio legfelsbb rétegeinek Franciaországban használamajd 1849 55-ig tos neve. Ujabban báró Nopcsa P. mutatta ki e
és Nevelést 1848 márciustól
ugyenezen lapot Religio cím alatt. Mig 1849. rétegeket Saurius-maradványok (S. transylvanihiperlojális volt, 1851. br. Kemény Zsigmond cus) alapján (1. Dinosaurus) a hátszegi medenbefolyása folytán oly szabad szellemet árult el, cében Hunyad vmegyében. Ruszkabánya körül
hogy a lapot a császári kormány betiltotta és D.-t pedig Schafarzik Ferenc fedezett fel ugyanilyen
két havi fogságra Ítélte. 1852 október végén korú, fleg porílrit tufákból álló rétegekben többScitovszky prímás közbenjárására azonban ismét rendbeli fosszilis növénymaradványokat, amelyek
engedélyt kapott a lap szerkesztésére. A betiltott legszebbikét Tuzson János mint Jurányia hemilap elfizetit Emlékkönyv c. két kötetes kiad- flabellata nov. g. és n. sp. irt le. Hazánk ezen legvánnyal kárpótolta. Számos egyházi beszédet, régibb pálmamaradványa egyik dísze a Magy.
sok cikket és tárcát írt. Ez utóbbiakat a Pesti kir. földtani intézet gyjteményének, 1. Kréta.
Danilafalva (azeltt Damdesd), kisk. Hunyad
jel alatt.
Naplóba
vm. marosillyei j.-ban, (1910) 337 oláh lak., u. p.
Dániel könyve, I. Dániel.
tanította.
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Daniell

:

(ejtsd:

denjeii),

Fredcric John,

angol

természettudós, szül. Londonban 1790 márc. 12.,
megh. u. 0. 1845 márc. 13. Kezdetben különféle
iparvállalatokat vezetett, de már 1813. a Royal
Society tagja lett, mely társaságnak késbb tit-

kárává

is

választották, 1831-tl kezdve a London-

és u.

t.

Marosillye.

Danilevszkij, 1. Danyüevszkij.
Danilo, 1. Fetrovic Njegos, montenegrói fejedelem, szül. 1826 május 21. (9.) egy Cattaro melletti faluban, meggyilkoltatott 1860 aug. 13. Cattaróban. D.-t nagybátyja, 11. Petar nevezte ki

utódává. Miután D., a nép és az orosz kormány
beleegyezésével a püspöki méltóságot nem kivánta
megtartani, 6 lett az els világi fejedelme Montenegrónak. Fóérdeme hazája függetlenségének
kivívása az 1852-iki török háború alkalmával.
Ekkor D. ugyan vesztes fél maradt, de Ausztria
intervenciója megmentette Montenegrót a török
uralomtól. A portával való újabb viszályát, melyet a határkérdés okozott,
1858. Ausztria és
^Yanciaország közbenjárásával sikerülteltntéznie.
D.-nak nagy érdeme a hadsereg, adó- és iskolaügjrendezése, az egyház és állam szétválasztása,
valamint egy egységes törvényköny\' létrehozása.
Minthogy fla nem volt, unokaöccse, Nikita örökölte trónját.

D., Petrovié Kjegos, montenegrói trónöröMiklós (Nikita) királsmak és nejének, Vukofic Milenának légid, fla, szül. Cettnjében 1871
2.

kös,

Dankov
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Danilo-rend

I.

ján. 29., orosz tábornok, 1899 júl. 27. feleségül
vette Jutta Alexandra (jelenleg Müica) mecklenburg-strelitzi hercegnt (szül. 1880 jan. 24).
Gyermekük nincs.
3. D., lodomériai és halicsi fejedelem, I. Dániel.
Danilo-rend, máskép csemagorai függetlenségi rendjel, montenegrói katonai és polgári rend,
mely 1855. alapíttatott Danilo fejedelem által.
Négy osztálya van : ú. m. nagykeresztesek és parancsnokok, I. és II. osztályú lovagok. Jelvénye : a
nagj'kereszteseké, kik kizárólag fejedelmi személyek lehetnek, fejedelmi koronáról függó, veres
ós fehér keret, kékzománcos aranykereszt, mely-

1871 szept. havában.

A gimnáziumot

Varsóban

végezte, a technikát Charkovban, jelenleg Varsóban él. Mvei Nego (novellák, 1900) Szigeten
(költemény,1901) Elmúlt napokból (regény,1902)
Költemények (1902) A fecske (regény, 1907).
Danim, perzsa-török pénzegység, amelybl
1000 egj'ség
1 tomannal; értéke kb. 1 '/g fillér.
Dán irodalom, 1. Dán nyelv és irodaiam.
Dánismend (perzsa) a. m. tudós Törökoi-szágban az alsóbbrangú mecsetek tisztviselinek címe.
Dánismend, kappadókiai fejedelmi család,
mely 1060— 1174-ig uralkodott.
Danj (orosz) a. m. adó, különösen az, melyet
a régi orosz fejedelmek a meghódított népektl
szedtek, késbb pedig általában a mongolok által
kirótt adó. Adóalapul az ekék, a mongolok pedig
a kémények mennyiségét vették. A mongol uralom megszntével a D. elnevezést a rendes adóra
alkalmazták, jelenleg azonban az adót podatj-nak
nevezik.
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Dank, Msk. Kolozs vmegye almási j.-ban,

(i9io)

bamaszénbányával (melyet francia
társulat z) u. p. és u. t. Egeres. 1897 márc. 27.
hegycsuszamlás a község egy részét elpusztította,
Dankali, a Danakil név (1. o.) egyes száma.
Dankmar, 1. Thatikmar.
Dankó, 1. József Károly, nagyprépost, szüL Pozsonyban 1829 jan. 16 megh. a. o. 1895 jan. 15.
Tanulmányait Nagyszombatban ós a bécsi Pázmáneumban, meg az Augustineumban végezte.
1856-ban a bécsi egjetemen segéd-. 1857. rennek kerek középpajzsán A bet van s felette des tanárrá, 1868. esztergomi kanonokká s az
korona. A középpaizs fehér szegély kék keretén esztergomi papnevel intézet igazgatójává nevezcfa fekete hegyek fejedelme»
felirat olvasható. tetett ki, ahol szaktárgyát, a biblikumot tanította.
A rendcsülagra az elébb leirt kereszt van illesztve, 1889-ben Sz. Mártonról nev. pozsonyi prépost s
korona nélkül. A parancsnokok jelvénye feketén fóesperes, 1890. c. prisztinai püspök lett. A Magy.
zománcozott arannyal szegett fehér szegély ke- Tud. Akadémia 1881. levelez tagjai közé válaszreszt, középpajzsa kerek, arany szegély, vörös totta, amit sok évi tevékeny irodalmi munkásalapú, I. Danilo, Csemagorski fejedelme felirattal, sága által
különösen a szentírási tudomáhátlapján: afekete hegyek f üggetienségeért 1852— nyok terén
nagyon is kiérdemelt. Mgyj1855. A lovagok jelvénye a parancsnokokéval teményét Bécsben 1895 júl. 16-án árverezték el.
egjezik, azzal a különbséggel, hogy a fehér szegély Nev. müvei
História Revelationis Divlnae Veelmarad, a kereszt csak a rannyaf szegett. A rend teris Test. etc.
História Revelationis Di^^naa
szalagja fehér, ketts vörös szélcsikkal, melyen a Növi Test etc. joannes Sylvester Paimonius etc.
jelvényt a nagykeresztesek a jobbvállon át bal- Divum Hieronymum oppido Stridonis in regioné
oldalon, a parancsnokok nyakban, a lovagok interamna (Muraköz)
natum esse etc. Törtégomblyukban, az I. osztályúak a szalagot rozettá- nelmi, mirodalmi és okmánytári részletek az
383 oláh

lak.,
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;

. . .

val ékítve hordják.
Danilov, járási székhely Jaroszláv orosz kormányzóságban a Pelenda és vasút mellett, 4288
lak., vászonszövéssel ós gabonakereskedéssel.

eszterg. föegyház kincstárából. D. J. észt. kano-

nok könyvomamentikai kiállítása.Páratlan becses

volt az
biográfiai arckép- és rézmetszet-gyjteménye, melybenDürertöl több unikum taláfiatö.
Danilovics János, munkácsi gör. kat. kanonok Legutolsó müve Vetus HjTunarium ecclesiastiés hajdudorogi püspöki helynök, szül. rmezn cum Hungáriáé 1893). V. ö. Századok
(1891. 605.
(
1836., megh. Hajdudorogon 1895 okt. Az ó veze- lap, 1893. 341. lap).
tése alatt eg>- bizottság fordította ó-szláv nvelv2. D. Pista, cigány népdalíró, szííl. Szegeden
bl magyarra a gör. kat. szertartási könyveket 1858., megh. Budapesten 1903 márc. 29. Közs ezzel megersítette a gör. kat. egyházban a kézen forgó dalainak száma több százra
megy
magyar nyelv istentisztelet behozatalát célzó Cigányszerelem c népszínmvét az óbudai színmozgalmat.
mvei Aranyszájú Szt. János házban 1898 máj. 6. adták elször. 1899 máj. 31.
liturffiájaiDebreezfín im2); Egyházi szerkönifv A halász szeretje c. 3 felv. népszínmvét adták
(n. o. 1883) ; Szt. Bazil liturgiája (u. o.
el a városligeti színkörben. Szegeden, ahol el
189Ó)
Oöröp szert, általános egyházi énekköw/v, a van temetve. Margó Ede által készített szobrot
hozzávaló imákkal (u. o. 1892, 2. kiad. Budapest
*^ késztünek neki állítani.
1893).
DankoT (Donkov), járás és járási székhely
Danilowski (ejtsd: d*nyiiowki), Gusztáv, lengyel Kjezan orosz kormányzóságban, a Don jobbpartiró,szül.Cyvilszkbena kazáni kormányzóságban, ján, egy magaslaton, va-sút mellett, 9097 lak.
:
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Dán mvészet

Dankovszky

f

Plébánia- templomában egy 1652. nyomtatott evan-

a dán renaissance egyik
alkotása. Mind az építészet, mind a festészet és szobrászat terén a holDankovszky Gergely, magyar nyelvész és tör- landi mestereké a vezérszerep. A legkiválóbb és
ténetbuvár, szül. Morvaország Teles nev városá- legsokoldalúbb köztük a dán születés, de hollandi
ban 1782 febr. 16., megh. Pozsonyban 1857 dec. eredet ifj. Hans van Steenwinckel (1587—1609).
6. A bécsi egyetemen tanult
utóbb hazánkba j- Nagy hírnévnek örvendett a hollandi Karel van
vén, Révai útmutatása szerint elsajátította a Mander (1605—70), a «dán Apelles)), a németalmagyar nyelvet. Azután állandóan letelepedett földi mvészet történetírójának unokája.
Magyarországban s elbb Gyrött, majd meg PoA XVIII. sz.-ban nagy fellendülés állott be Kozsonyban tanított. Leginkább arról ismeretes, hogy penhágában és mind világi, mind egyházi épülea magyar szókincsnek legnagyobb részét minden tek hosszú sora keletkezett IV. Frigyes, VI. Keáron idegen, kivált szláv nyelvekbl akarta ma- resztély ós V. Frigyes királyok uralkodása alatt
gyarázni, továbbá, hogy a régi görög nyelvet a (1699
1766).VI. Keresztóly építtette a nagyszer
szlávság legközelebbi rokonának akarta bizonyí- Christiansborgot, mely az 1807. évi bombázás altani. Egyébiránt sok becses anyag van mveiben. kalmából, majd helyreállítása után 1884-ben újA fbbek ezek Magyaricae linguae lexicon cri- ból leégett, de még romjaiban is ers hatású. A
tico-etymologicum (Pozsony 1833 36); A ma- XVIII. sz. legnevesebb dán építésze Eigtved Niels
gyar nemzet maradéki az si lakhelyeikben (u. o. Mathiesen (1701—54), kinek legkiválóbb mve a
1826) A tnagyar nemzet si neve, valódi eredete kopenhágai Amalienborg-teret befoglaló négy
és széklielyei (u. o. 1825. latinul) A tnagyar al- palota.
A klasszicizmusnak, mely Észak népeire oly
kotmány eredete, a nemzet bölcsje és különböz
dialectis ers befolyást gyakorolt, a szobrászat terén Wieszékhelyei (1826); Homerus Slavicis
cognata lingua scripsit (Wien 1829).
develt Johan (1731—1802) volt jeles képviselje,
Dankwart, a nibelung-époszban Hagen test- míg tanítványa, ThorwaldsenBerthel(1770— 1844)
vére és a burgundi királyok marsallja. Fszerepe hazája határain messze túlterjed jelentség
az eposz második felébe esik, midn Btzel testvére, nagy mestere lett. Az építészetben is egyes jel&s
Blödelin öt ós a reábízott burgundi vitézeket mesterekkel találkozunk lényegében az ö
megtámadja. Helferich öli meg. A monda eredeti veik adják meg a mai Kopenhága építészeti jelle(skandináv) alakja nem ismeri.
gét. Ezek: HarsdorfifCasperFrederik (1735—99),
Danmark, 1. Dánia.
Hansen Christian Frederik (1754—1846), a kopenDán mvészet. Dánország már a VIII. sz.-ban hágai Fruekirke újjáépítje, Hetsch Gustav Fredeegj'séges ország volt, melyben a kereszténység a rik (1788—1864), Bindesböll Michael Gottlieb
IX. sz.-ban kezdett elterjedni. A keresztény
(1800 56), a kopenhágai Thorwaldsen -múzeum
vészet emlékei azonban csak jóval késbbi idk- építje. A dán Hansen Theophil (1813—91) Bécsbl maradtak fenn és különösebb nemzeti sajátság ben lett a fejlett klasszicizmus
képviselje és
híján ers északnémet befolyásra vallanak. A ri- bátyjával, Hansen Christiannal együtt (1803—83)
bei székesegyliáz a XII. sz. els felében a rajna- magát Athént is díszítette monumentális épülemelléki román templomok mintájára épült, úgy- tekkel.
A klasszicizmusból indult ki az újabb dán festészintén a híres roeskildei székesegyház is (1191
óta), míg a westerwigi templom (befej. 1197) szet nemzeti iránya is. Abilgaard Nicolai Abraszász és angol vonásokat mutat. Az építési tevé- ham(1743— 1809) még ersen akadémikus mester,
kenység elég élénk, de kevéssé eredeti. A kés de Juel Jens, aki utána a kopenhágai akadémia
középkort, mint Észak-Németországban, a tégla- igazgatója lett, már a D.-et jellemz génre és tajépítés jellemzi. A XV. sz.-ban épült a roeskildei képfestk sorát nyitja meg. Ezen az úton haladt
székesegyház szentháromság-kápolnája ugyan- tovább a termékeny és sokoldalú Eckersberg
akkor építették át az aarhusi székesegyházat. Christofler Vilhelm (1783—1853), kit a dán nemMint egyebütt, a dán középkori templomokban is zeti festészet alapítójaként tisztelnek. Sok tanítgéliumot riznek.
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fenimiaradtak középkori falfestmények töredékei ványa közül említendk Köbke Christen Schjelés nagy szárnyasoltárok (pl. az aarhusi székesegy- lerup (1810—48), a kor legjelesebb tájképfestje,
házban), de az elbbiek kevéssé jelentékenyek, Bendz Vilhelm Ferdinánd (1804—32), a merész
az utóbbiak túlnyomó részben lübecki és más kolorista, Börbye Martinus Christian (1803—48),
északnémet mvészek készítményei. Ez a függési aki különösen mint képmásfest vált ki, Roed
viszony utóbb is megmaradt, midn különösen a Jörgen (1808—88), Marstrand Vilhelm Nikolai
világi, udvari mvészet is ersen fellendült. A re- (1810—73), aki különösen Holberg vígjátékaiból
formáció után épült, többé-kevésbé nagyszer vár- merített képeivel szerzett hírnevet, míg Hansen
kastélyok hosszú sora (pl. Hesselagergaard, Ry- Carl Christian (1804—80; utóbb teljesen a klasszigaard, Egeskov, Nakkebölle, stb.) a középkori kái mvészet hatása alá került.
Eckersberg közvetlen befolyása után, a 40-es
elrendezés mellett az Észak-Németországban elterjedt ronaissance-formákat is feltünteti és a évek közepén két különböz irány tnik fel:
késbbi királyi kastélyok némelyike, pl. a Helsin- míg a festk egy része, különösen Höyen mvégör melletti Kronborg-kastély már teljesen német szettörténész hatása alatt, öntudatosan igyekezett
renaissance-jelleg és IV. Keresztély (1588— 1648) a nemzeti irányú festészetet kimvelni, addig a
kora, melyben a nagyszeriíFrederiksborg- kastély másik irány az európai festészet mintái után in(1602—25), a D. egyik föbüszkesége keletkezett, dult. Az els táborhoz tartoztak Sonne Jörgen
sem szakított a német és németalföldi hagyomá- Valentin (1801 90), igazán népies fest, Dalsnyokkal. A kopenhágai tözsdeépület (1619—24) gaard Christen (1824— 1907), Bxner Johan Ju-

\
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:

:

—

.
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(1825—1910), aki különösen gyennekábrázoki, Vermehren Johann Frederik
(1823—1910), kiváló génre- és arckópfest, Lundbye Johan Thomas (1818—48), Skovgaard Péter
Christian (1817
75),az ünnepelt tájképfest, stb.,
míg az enrópaiak közé fleg Melbye Dániel Hermán (1818—75) tengeri kópfest, Brendstrup
Thorald (1812—83) tájképfest, PröUeh Lorens
(1820—1908), a kiváló illusztrátor, Bloch Carl
Henrik (183 1— 1890) történeti fest, stb. sorollius

lásaival vált

—

hatók.

A dán festészet elmaradottsága különösen a
modem francia festészet vívmányaival szemben
mindjobban kitnt és a 70-es évektl kezdve különösen Parist keresték föl a festk. így a festészet
technikailag fejlettebb, színesebb, modernebb

lett,

de a nemzeti tárgykört és hangulatot igyekezett
érvényre juttatni. A legkiválóbb képviseli ez új
iránynak Bache Ottó (szül. 1839), TuxenLauritz
(szül. 1853), az Európaszerte híres, termékenv
Kröyer Péter Severin (1851—1909), a D. legnagyobb mestereinek egyike, Niss Thorvald (1842—
1905), Ancher Michael (szül. 1849) és neje Anna
(szül. 1859), a tengerészélet híres festi, Johansen
Viggo (szül. 1851), Helsted Axel (1847—1907),
Ring I^auritz (szül. 1854), a parasztok festje,
Hammershöj Vilhelm (szül. 1864), kiváló interieur-fest, Zahrtmann Kristian (sziü. 1843), kinek
festményei közül különösen a Leonóra Krisztina
:

Dannebrog-rend, 1. Danebrog-rend.
Dannecker, Johann Heinrich von, német
szobrász, szül. Waldenbuchban, Stuttgart meUett,
1758 okt. 15., megh. 1841 dec. 8. Stuttgartban,
majd Parisban tanult, 1785. pedig párisi mesterével, Pajouval Rómába ment, hol Canova nagy
hatást gyakorolt reá. 1790-ben hazatért, a stuttgarti
akadémia tanára, a badeni nagyhercegi család által ersen foglalkoztatott és csak-

mv.

hamar ünnepelt mvész

lett. D. a klasszicizmus
legtermékenyebb német képviseli közé tartozik.
A Canova-féle irány és a francia klasszicizmus
hatása alatt igen sok, többnyire antik tárgyú
szobrot alkotott, nagyobbára ni alakokat. A leghíresebb közöttük, a XIX, sz. legnépszerbb,
reprodukciókban leginkább elterjedt termékei
közé tartozik a Párducon nyugvó Ariadné (1814.
Stuttgart, Ariadneum), mérsékelt érzékiessége
folytán a nyárspolgárias ízlés kedvence. A D.
által készített mellszobrok hosszú sorából különösen barátjának, Schülemek több változatban
készült képmásai lettek Németországban népszerekké. V. ö. Sp€mann,D. (Berlin és Stuttgart

1909).

Dannemora, falu Upsala svéd kerületben, mintegy 1400 lak. Határában vannak az ország leggazdagabb vasércbányái, melyek évenként átlag
60—70,000 tonna vasércet szolgáltatnak. A szomszédos helységek nagy hutáiban felolvasztott jó
királyné történetét ábrázoló sorozat válik ki, minség ércet leginkább Nagy-Britanniában dolstb. A legmodernebb, szimbolista és stilizáló irány gozzák fel. A 80 bánya közül ma már csak 10
képviseli a Skovgaard testvérek, Joachim van üzemben, mert a közeli tavak és mocsarak

f

(szül.

1856) és Niel

(szül. 1858),

WUlumsen

I.

F.

vize a tárnákat lassankint elárasztja.

Gauguin követje, Syberg Fritz ers naturalista.
Dannemorit (ásv.), mangánoxidulban gazdag
Míg a festészet néhány kiváló mester révén az Cummingtonit (1. o.). képlete (Fe,Mn,Mg^(Si0g)4.
orszáíg Tiatárain messze túlterjed jelentségre Sárgás-barna vagy zöldes-szürke aszbeszt mód;

emelkedett, a szobrászat Thorvaldsen óta csak jára rostos.
kevés jelentsebb alakot mutat. Kiemelendk: BisDannenberg, Hermann, német éremtudós,szül.

sen Hermann Wilhelm (1798—1868), Jerichau
Adolf (1816—83), fleg azonban a norvég eredet
Sinding Stefan (szül. 1846). Érdekes jelenség a legújabbsik közül Jacobsen Hansen, kinek kísérteties
mvei már-már túllépik a szobrászat határait.
Az építészet alkotásai közül a legkiválóbb a
kopenhágai városház (1892—1903), Nyrop Martin
mve, mely a nemzeti építészet hagyományos
formáinak felhasználása meUett is új törekvést
mntat. V. ö. Madsen, Kunstens Historie i Danmark (Kopenhága 1901—7); Been, Danmarks
Malerknnst (u. o. 1902); Hannover, Dánische
Kunst des XIX. Jahrhunderts (Leipzig 1907);
Dánische Maler (Düsseldorf u. Leipzig 1911).
Dannat, William T., amerikai fest, szül.
New Yorkban 18o3. Már gyermekkorában Európába került. Mvészeti tanulmányait a müncheni
akadémián kezdette meg, majd 1879. Parisban letelepedve, Munkácsy és Carolus Duran útmutatásai mellett folytatta. Mvei közül nevezetesebbek Contrebandier aragonais (a párisi Luxembourg-múzeumban) Femme en rouge (u. o.);

júl. 4., megh. Salzbrunnban 1905
müvei Die deutschen Münzen der
sachsischen und frankischen Kaiserzeit (Berlin
1876) Grundzüge der Münzkunde (2. kiad. Leip-

Berlinben 1824

jun. 14.

Fbb

:

;

zig 1899).

Danner Lujza Krisztina grófii, VE. Frigyes
dán király neje, szül. Kopenhágában 1815 ápr. 21.,
megh. Genovában 1874 márc. 6. Családi neveiíoímussen volt, s egyszer polgári családból szárma-

Elbb neveln, azután ballet-táncosn lett,
utóbb Kopenhágában divatüzletet nyitott. Ekkor
ismerkedett meg a késbbi VII. Frigyes királlyal,
ki vele 1850 aug. 7. morganatikus házasságra

zott.

lépett, s

grófni rangra emelte.

Dannevirke (Daneiverk), körülbelül 15 km.
hosszú, egyetlenegy kapuval ellátott, az Eiderfolyótól É.-ra, a Schlei ós Treene közt vonuló földsánc, amelyet a IX. sz.-ban Göttrik dán király
kezdett építeni. 1848-ban a dánok e sáncokat újabb

erdítményekkel látták el ennek dacára Wrangel
porosz tábornok 1849 ápr. 23. bevette a D.-t,
1864 febr. 5-tl 6-ra való éjjelen pedig Meza dán
Qoatnor (a newyorki múzeumban) Sacristie en vezér, midn észrevette, hogy a poroszok megAragon (a chicagói múzeumban) Fenune espa- kerülik, a sáncokból önként elvonult. A régibb
gnole et contrebandier (a philadelphiai múzeum- sáncokból még egyes maradványok fennállanak,
ban) ; Belle Otero
továbbá Porter tábornok, a az újabbakat a poroszok lerombolták. V. ö. Phimecklenburg-schwerini hercegn, Gaston Cal- lippsen és Sünkseny Führer durch das D. (Hammettes és a mvész anyjának arcképei.
burg 1903).
;

:

;

;

;

;

Héeai Nag^ Lettüuma. V.

Wl
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—

Danno

Danno

(ol.) a. m. kár.
Dannreuther, Edward, angol zenész, szül.
Strassburgban 18M nov. 4., megh. liOndonban 1905
február 12. Gyermekkorát Amerikában töltötte,

Cincinnatiban kezdte a zongoratanulást a lipcsei
konzervatóriumon Moscheles és Eichter mvelték ki. 1863 óta Londonban tekintélyes zongora;

.

játszó és oktató s zenei író ; 1872. a Wagneregyesületet alapította, majd könyvet írt Wagnerrl s felolvasásokat tartott Mozartról, Beethovenrl, Chopinrl. Munkatársa volt a Grove-f éle Dictionary of music-nak ; az Oxford History of music
egy kötetét írta The romantic perld.
:

D'Annunzio, Gábrielé

(valódi nevén Bapagnetta), olasz író, szül. 1864. az Adriai-tengeren.
Gyermekkorát a Pescara melletti Prancavillában

1873— 80-ig a prátói Collegio Cicogniniban nevelkedett, késbb Rómában folytatta ta-

töltötte.

nulmányait, hol ifjú társaival vidám életet élt.
1898-ban szocialista programmal orsz. képviselvé választották. Már legels költeményei elámlták nagy tehetségét Primo vére (Chieti, 2.
kiad., 1880) In Memóriám (Pistoja 1880) Canto
novo (Roma 1882) stb. Prózai müveiben a realizmus, a szépnek a régi görögök szellemében értett
kultusza és a szimbolizmus harmonikus egésszé
olvadnak. I romanzi della Rosa (A rózsa regényei)
I romanzi del Giglio (A liliom regényei) és I romanzi del Melagrano (A gránát-almafa regényei)
c. regényciklusai messze földön ismertté tették
nevét. II Piacere c. realisztikus regénye a római
elkel társaságot ostorozza L'Innocente megrázó családi tragédia; Le vergini delle Rocce
szimbolikus tragikus idill. A Melagrano és II Puoco
rendkívüli feltnést keltettek, mert Duse Eleonórával való szerelmi viszonyának intimitásait
tárta ritka kíméletlenséggel a nyilvánosság elé.
Több drámáját, ú. m. a La cittá morta (1898); a
Gioeonda (1898) és az II Sogno d'un raattino di
primavera (1897) címeket Duse vitte a színpadra.
A líra terén Canto novo, L' Isotteo e la Chimera,
Blegie romane és Odi navali forma tekintetében
tökéletes alkotások. A mi irodalmunkban is ismeretes a neve
Giovanni Episcopo c. regényét
Szana Tamás, II sogno d' un tramonto d'autunno
(1906, szi alkony) c. drámáját Radó Antal (Magy.
könyvt.), San Pantaleone és egyéb novellák c.
müvét Ballá Ignác (1909, Olcsó könyvt.), A gyermek c. mvét Balogh Artúr (1895, Ath. Olvtára),
A tz c. mvét Lyka Károly (1900) fordította.
A hírlapokban megjelentek még a következ regényei magyar fordításban A halál diadala (Nemzet 1896. évf.; Egyetértés 1902. évf.); Mámor
(Egyetértés 1903. évf.) A gyönyör (Pesti Napló
1909. évf.). La cittá morta (A holt város) c. drámáját 1907. adta el nálunk a Thália-társaság elször.
Nagy feltnést keltettek még az utóbbi években
Piü che l'Amore (Több mint szerelem, 1906), Fédra
:

;

;

;

;

:
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még nagyon közel állnak az sgermán nyelv hangalakjaihoz és sok tekintetben régiesebb formákat
riztek meg, mint a keleti germánok egy dialektusán, a gót nyelven reánk maradt bibliafordítás.
A IV. és V. sz. e nyelvemlékei után nagy támad
az északi germán nyelvek történetében, mert a
latin bets írással (tehát nem rúnákkal) feljegyzett nyelvemlékek csak sokkal késbbi korból
valók. A dán irodalmi nyelv csak nag>'on késn,
a XIV. és XV. sz.-ban alakult ki a seelandi nyelvjárásból. Uralomra tulajdonkép ezt is csak a
XVI. sz. közepén keletkezett és Luther német
fordítása nyomán készült dán bibliafordítás segítette. A dán nyelvterülethez nemcsak Jylland
(nóm. Jütland) és, a dán szigetek, hanem Schle.^wig és Holstein B.-i részei, valamint Svédország
D.-i tartományai, Halland, Skáne (ném. Schonen)
és Blekinge is tartozik. Az ezen a területen beszólt
dán nyelvnek három nyelvjárását szokták megkülönböztetni. Az egyiket az említett svéd tarto-

r

mányokban és Bomholm-szigetén, a másikat Jyllandban és Schleswig-Holsteinban, a harmadikat
a többi dán szigeten beszélik. Régebben a dánok
írásban és nyomtatásban az úgynevezett frakturát (c(gót» betket) használták, most azonban szépirodalmi mvekben is áttérnek az antiquára (latin
hetükre). V. ö. Dahlerup V., Det danske sprogs
historie (Kjöbenhavn 1896) Noreen A., De nordiska spráken (üppsala 1887).
dán irodalom az óskandináv irodalomtól
függetlenül, a latin és német irodalom és fkép
a reformáció szellemi mozgalmainak hatása alatt
fejldött ki. A reformáció eltt a dán, svéd és norvég irodalom még nem különült el egymástól.
A régebbi irodalomból nevezetes Saxo Grammaticusnak latin nyelven íit História Daniae c.
munkája, az északi germánság mondáinak és
történelmének legfontosabb forrása. A középkori
költészet legértékesebb termékei a mitikus és
mondai tartalmú népdalok (kámpeviser), amelyeket azonban csak a XV. és XVI. sz.-ban kezdtek
feljegyezni a nép ajkáról. (Részben összegyjtötte
Svend Grundtvig, Danmarks gamle Folkeviserc.
;

A

1853-91).

Az újabb dán irodalmat Kristjern Pedersen
(1480—1554), Erazmus hatása alatt álló humanista alapította meg bibliafordításával, szövegkiadásaival és tudományos munkáival. Hitvitázók voltak a reformáció idején protestáns részrl Hans Tausen, kat. részrl Povel Helgesen. A
protestáns egyház erélyes szervezje ós a vallásos
irodalom fáradhatatlan mvelje Péter Palladus

(megh. 1560).
A XVII. sz.-ban Dánia egészen a német irodalom hatása alá jutott, ami a költészet ellaposodásával járt. Miként a németek, a dán irodalmi
férfiak is azt gondolták, hogy a költészetet bizonyos szabályok segítségével könyvbl is lehet
(1909), La Nave (1908), La flglia di Jorio (1904), tanulni. Ép azért a verselök müvei többnyire érLa flaccola sotto 11 moggio (A fény a véka alatt, téktelenek. Tehetségesebbek csak Anders Arrebo
1905), Ver sacrum és II Dio scacciato (Az elzött (megh. 1637), Anders Bording (megh. 1677) és
Isten) c. drámái.
Thomas Kingo (megh. 1703). Arrebo és Kingo
Dán nyelv és irodalom. dán nyelv -a svéd, zsoltárt'orditók és vallásos irányú költk, Bording
norvég és izlandi nyelvekkel együtt a germán szerelmi költeményeket és bordalokat is írt és
nyelvek (1. o.) északi csoportjához tartozik. Ezen kiadta az els dán politikai újságot Den danske
nyelvek legrégibb nyelvemlékei, a rúnafeliratok, Merkurius címmel. Világhír azonban e korszak;

A

—
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kitnbb prózairónak mutatta magát Digtervandringer i Európa (4. köt.) müvében. Élete végén gylöletes polémiába keveredett azzal, aki a
tle megkezdett, de tovább vinni nem tudott irányban új korszakát teremtette meg a dán_irodalomnak, Adam Gottlob Öhlenslaeger-rél. Öhlenslaeger szül. 1779., megh. 1850., mint a kopenhágai egyetem esztétika-tanára. A német irodalomban is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Grazdag Urai, elb. és drámai tehetség. Költi reformtörekvéseit az ó-északi irodalmi kincsekre támaszkodva iparkodott érvényesíteni. Költeményei, románcai tárgyául az ókori mondakört és hsmondákat választotta. (Müveit 1. Ohlenslo.eger alatt)
A ném. irodalom müvelése korán felkeltette benne
a törekvést arra, hogy az akkor honában dívó
francia irodalom nyomása alól felszabadítsa a
dán irodalmat, anélkül azonban, hogy az akkori
német írók hibáiba esett volna: drámái, lírai
müvei, novellái egyaránt magukon viseUk a
nagy tehetség nyomait, komikuma azonban kissé
ból mindig poétikus, sohsem köznapi. Mint tör- száraz. Mveiben a nemzeti szellem, a szabadténetíró, Dánia és Norvégia történetét írta meg ság hangja beszélt kortársaihoz. Legnagyobb
szépen. Férdeme az igazi nemzetiesség. Kortár- vetélytársa Gnmdtvig Severin N. F. volt (1783—
sai közül nevezetesek
Falster Ch. (megh. 1752) 1872); lírai és történeti tárgyú költeményeiben
'szatirikus rajzok), TuUin B. Ch. (megh. 1765) mély felfogása nyilvánul az ó-északi szellemnak, többnjire latin nyelvii, tudományos irodalma,

nál

melynek fképviseli Tyge

Brahe, csillagász
(megh. 1601), Ole Roemer (megh. 1701), aM
elször mérte a fény sebességét, Thomas Bartolin anatómus (megh. 1680). Történetírással Anders
Soerensen Vedel (megh. 1616), ArilHoitfeld (megh.
1609), archeológiával Ole Worm (megh. 1654),
nyelvészettel Peder Syv (megh. 1702) foglalkozott,
üj korszak kezddik a dán irodalomban LudvigHolberg (1684—1754) fellépésével. Tisztította, simította a nyelvet és nemcsak magának az új dán
szimnúirodalomnak, de általában a skandináv
drámairodalomnak alapvetje. Hazája nemzeti színészetének alapját vetette meg mély, igazi humora
(Danske Skueplads). Komikus hskölteménye PeHcr Paars igazi jeleit viseli magán a komikum múzsájának. Latin nyelven megirt szatirikus regénye:
Klimius Miklós földalatti utazása ídán nyelvre fordította Baggesen) Swift GuUiver-jével egyértékü.
Költészetét bizonyos nyers, de szinte gúny jellemzi kedélyes bonhómia sugárzik felénk sorai:

:

;

:

nek (Kvödlingar, Roscilde Rim) mitológiai és archeoiógiai munkái a legkiválóbbak közé tartoznak.
(1743—1781). Mesterileg használta hazája nyel- Ez idben Ingemami B. S. Í1789— 1862) tnt ki
(elégikus, didaktikus, episztolográf).
Szintén kivált mint drámaíró Johannes

Ewald

el tudta találni az emberi szenvedélyek,
az öröm, a fájdalom legigazabb hangját. Vígjátékai finom humorral és élccel telvék. Híres
nemzeti dala (Keresztély király ott állt az árbocnál
.) azok közé a szerencsés költök közé sorozta,
kiknek neve népeik emlékében halhatatlan marad.
Szegényül élt, nyomorban halt meg. (Samtlige
Skr. 1780—81, 4 köt.) Hozzá csatlakoznak, mint
kortársak Samsöe 0. J. (1759—1796 Dyveke)
és Sander L. Ch. (Niels Ebbesen). Legkiválóbb követi közül Wessel J. H. (1742—1783). ZseniáUs
yígiátékü-ó. Kjaerlighed uden Strömper (szerelem
harisnyák nélkül) cím vígjátéka maró gúnnyal
ostorozza a francia tragédiák dagályos páthoszát.
Tehetséges kortársak még HeQyerg P. A.. Rahbeck K. L.. lode P. C. stb.
Wessel halála után egész a XVIII. sz. végéig,
számbavehet emelkedés a dán irodalomban nem

vét,

.

.

:

:

:

Baggesen-ne\ Í1764—
1826) következett be. Dánia egyik irodalmi korszakában sem annyira szembetn a német befolyás, mint ebben (Klopstoek, Wieland). Baggesen nagytehetség, de zavart, ingadozó lélek volt.
Egyszer nemzeties, másszor idegeneket utánzó.
Egyszer lirikus, másszor bölcsész, majd politikus. Majd dánul, majd németül írt. E határozatlansága okozta, hogy sem a német, sem a dán
irodalomban a tehetségét megillet magaslatra

Tolt.

üj

korszak Jens

nem jutott A

költészet

minden nemében megki-

sérlette erejét, de sokszor meglátszik müvein az
ntáaizás.
legjobbak komikus elbeszélései Ko-

M^

:

misko Fortallinger, Eventyrer og kom. Fort. A
stíl bája t«szi ezeket kiválókká. Dalainak és leveleinek (Digte, Poet. Episteler) a nyelv sünnló,
volta, üdesége biztosít manulandó helyet
hazája irodalmában. Mint dalraüíró is mködött
tekintetben jelentéktelen (Holger Danske), an

könnyed

bájos, érzelemmel telt lírájával, valamint lelkes
nemzeti dalaival, mik közül a legszebb a dán zászló
(Danebrog) dala. Sokáig
volt a dán nemzet legkedveltebb regényírója és sok tekintetben még ma
is az. Igazi drámai költ Heiherg J. L. (1791—

1860), ki

nagy

lírai

tehetség jelei mellett kezdet-

ben a Calderon romantikája alapján állt, késbb
azonban mint vaudeville-író találta meg igazi hivatottságát. E
mvei egyi-észt nemzeties jellegükkel, másrészt remek jellemfestéseikkel ellen-

nem

állhatatlan elragadtatásba ejtették kortársait. (Mveit 1. Heiberg a.) Kiváló dráma- és regénvírók

még: Hauch Carsten (1791—1872). Bredahl Ch.
(1784—1860), (Dramatiske

Scener,

melyekben

szinte shakespeari szellem njilatkozik meg), ÍSertz
H. és Staifeldt S., ki a plátói életelveket öntötte
világos, könnyen érthet dalokba. Kiváló írón volt

Gyllenborg-Éhrenswdrd asszony (1773—1856).
Mindezeket túlszárnyalta Andersen H. C. (1805
1875). Dalai mély bensségüek, ábrándosak, gyöngédek. Mveiben nincs meg az a sokszor nyers, de
mindig egészséges, skandináv szellem, hatalmas
szárnyalás, de annál kedvesebb, bajosabb minden
Bora. Legjobb regénye «0. T.» (Odense Tugthus).
Dicssége fénypontját mint mesekölt érte el.
Ezekben minden sora a legszeretetreméltóbb költt mutatja, és messze fölötte áll kortársainak.
Jeles kortársai voltakWinther Ch. (1796— 1876).
és Büítdan-Miaier (1809-1876). A Rahbeckmegalapltotta novellairodalom a már említett Gyllenborg asszonyon kívül jeles mvelt lel Kruse
L.-ben: majd Blicher St (1782—1848), BieM
Ch., Lindenkrone L. és mások szereztek maradandó érdemeket a novellairodalom körül. A
vészet magasabb követelményeinek megfeleln
Bergsöe V. mvelte a novellairodalmat, kinek
novellaciklusai az újabb dán irodalom legkítü:

m-
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nöbb termékei közé sorozhatok. Kitn írók még élet kitn rajzait nyújtják Pontoppidan Henrik
e téren Holst H. P., Aarestrup E. és Lembke (Lykke-Per 1898); Brönsted (Niels Glambák 1902).
E., ki Shakespearet fordította le hazája nyelvére. A történelmi regény szerencsés mveli Jensen I.
Ez idben úgy a politikai, mint társadalmi élet- V., Bráen (A gleccser 1908) Bruuns, Allé Synben bekövetkezett események (1850— 1870-ig) oda- ders Konge (Minden bnösök királya 1908) Janshatottak, hogy Dánia kizárólag a skandináv költé- sen B. Kongelik Naade (1906) c. mveikkel. A
szet zászlója alá állt, megvetve minden mást, el- kiválóbb lírikus költk Jörgensen I., Rördam V.
fordulva az addig oly igen felhasznált német iro- (Gudrun Dyre, lírai eposz 1902); Hansen Olaf,
dalomtól. Ez akció természetszerleg megszülte a Clausen Sophus, Lange Thor és a népies, sokszor
visszahatást. Mikor már tulságig ment a skandináv jyllandi nyelvjárásban író Aakjaer Jeppe. A dráma
irodalom erejének, hatalmas voltának dicsítése, mveli közül nevezetesebbek Wied G. (2
2 ==: 5)
mikor az irodalmi sovinizmus tetpontjára ért, Lange Sven, Rode Helge, Rode Ove (NationalgaBrandes Georg volt az, ki ez áramlattal szembe- ven 1901) Rördam V. (Grönlandsfárd 1908). Az
szállt [LBrandes). 1871— 72 telén tartott fölolva- újabb dán irodalom általában rendkívül termésásaiban (A XIX. sz. irodalmának fbb irányai) be- keny és sokirányú, és ép így hatalmas lendületet
bizonyította népének, hogy e szükséges reakciót vett a tudományos tevékenység és tudományos
már átélték Európa nagy államai. E fölolvasások irodalom is.
Dán-Nyugat-India, 1. Nyugat-India és Nyuoly ingerültséget keltettek ellene, hogy jónak látta
hazájából eltávozni; külföldön (Berlinben) Brandes gatindiai dán birtokok.
Dánok. Dánia királyságának mai lakossága,
Eduárddal, öccsével együtt kiadta Det nittende
Aarhundrede c. lapját, melyben elszánt bátorság- a germánság skandináv törzséhez tartozik és a
dán szigeteken kívül a Dán- és Jüt-félszigeteket,
gal küzd tovább.
Tle független Dánia legnagyobb költje. Ja- továbbá Schleswig és Holstein északi részét,
kobsen J. P. (1847—1885). Hatalmas befolyást valamint Svédország déli tartományait lakja.
gyakorolt tolla minden újkori dán íróra minden, Dánia egyes vidékeinek a lakói mind testi, mind
amit írt, szinte vérévé vált az ifjabb generációnak. lelki sajátságaikra nézve többé-kevésbbé eltéMély költészet, színgazdagság, a hangulatok meg- rk, így a zélandi általában alacsony termet,
ragadó festése, az ellentétek mesteri szembeállí- eltérleg a Fünen-szigetén vagy a Jüt-félszigeten
tása jellemzik tollát. Kezdetben Darwin elméleté- lakóktól. Rendesen kék szemek, de fekete hajúak;
nek volt egyik elharcosa. Lefordította Darwin ellenben a Láland-szigetbeliek, úgy látszik, más
müveit dán nyelvre. 1873-ban írta meg Aperpu sy- fajtából valók. A fnek Dánia ftörzsének tekinstématique et critique sur les desmidiacées du Dane- tik magukat, bár kultúra tekintetében mögötte
mark értekezését. A fiatal természettudós azonban állanak a jt-öknek. A fnek igen vallásosak. A
korán megtalálta a tehetségeinek megfelel utat. Langeland és Bomholm szigetének lakói nyelvre
Els novellájától (Mogens) kezdve az utolsóig nézve ugyan dánok, de a mostani lakosság valaha
(Pru Pöns) dicssége folyton emelkedett. Regé- két külön faj keveredésébl vette eredetét, amenyei Pru Maria Grubbe, Niels Lyhne igazi gyön- lyek közül az egyik magastermet, szkehaju, a
gyei, utólérhetlen remekei a dán irodalomnak. másik pedig alacsonytermetü, barnaszem és feMellette Drachmann Hjerholt Holger válik ki ketehajú volt. Népsrség tekiu tétében Dánia a
a jelen dán írók közül (szül. 1846). Mieltt hazája harmadik helyen áll (66 lakos 1 km*), míg általáegyik legünnepeltebb költöírójává lett volna, ten- nos kultúrája szerint a legjobbak közé tartozik.
geri képek festje volt. Vonzalmát a tenger iránt Állattenyésztése fontosabb a földmívelósnél. Valmindig megrizte. Neve ma is a «tenger költje*. lásuk szerint 99»/o ág. evang. V. ö. Löffler, DaneKezdetben egyike volt a Brandes megindította marks Natúr und Volk (Kopenhagen 1905) Poesmozgalom vezérférfiainak, késbb azonban szakí- tion, Lelirb. der dánisch. Sprache (Wien 1898)
tott e párttal, bár Brandessel magával nem. Költi Steinhauer, Das königl. ethnogr. Muséum (Koegyénisége az összes dán költk közül kimagaslik. penhagen 1889).
Dan, oranja, szerb területmérték =: 1000 bécsi
Megérti a dán nép gondolkodásmódját és úgy tük35-97 ár.
rözteti vissza mveiben, mint senki más. Müvei négyszögöl, f magyar hold
Dános (Dunesdorf), l.nagyk.Nagyküküllövm.
közül legismertebbek Derovre fra Graensen, Tyrkisk Rococo, Esther, Tengeri és tengerparti törté- segesvári j.-ban, (i9io) 1594 oláh és német lak.
netek. Szeretetreméltó költi egyéniség Skin- tak. és kölcsönegylete, vasúti állomása, posta- és
dorph S. Nagy tehetséggel, igazi virtuozitással táviróhivatala van. Fa- és borkereskedése élénk.
:

;

;

.

X

;

:

;

:

:

;

=

:

a zélandi parasztok életét és a nagy városok
kicsinyes gondolkodású nyárspolgárait. Kiváló
festi

—

2.

pesti

D., puszta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun

Kjaerlighed paa Trommesalen, Thomas
Pris's historie stb. A fiatalabb írók közül Bang
Hermán válik ki lélekelemz regényeivel (Deuden Pádreland 1907).
Politikai regényeket írtak Brönsted Gustaf
(Fnk' eme 1907) Knudsen I. (Varulven 1908)
Isted-MöUer (Paul Flensmark 1903, Vera Ránk
1904). Szociális problémákkal foglalkoznak Bruuns

toka.

L., Den Evige (1905); Knudsen I. Premskridt
Haladás 1907) Aakjaer Jeppe Vredens Börn (A
harag gyermekei 1904) c. regényeikben. A polgári

zenem.

mvei:

;

vmegye

fels j.-ban. Wekerle volt miniszterelnök

bir-

Dánpataka,kisk. SzolnokDoboka vm. magyaru. p. és u. t. Ma(1910) 863 oláh lak.

láposi j.-ban,
gyarlápos.

;

Dansa, provenszál
nyelv és irodalom.

táncdal,

1.

Provmszál

]>anse (franc, ejtad: daSsz), tánc (1. 0.). A zenében
D. V. Air de D. a. m. táncdal, táncritmusban irt

— Da^iseur, té.ncos; danseuse téínGosaö.
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;

l.

(franc, eHaá: daSsz makabr),

Haláltánc és Macabre.
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Dánszentmiklós, Albertihoz tartozó puszta óta szerepelt 1300-ban priorrá választották. A
vm. monori j.-ban, (1900) fehérek és feketék pártjára vált firenzei polgárok hivataloskodása alatt s még inkább annak
1503 lak.
Dantan (^ted: daStaS), 1. Edouard, francia fest, utána szüntelen háborúságban éltek egymásD. 2. unokaöccse, szül. Parisban 1848 aug. 26., sal. A fehérek hazájuk függetlenségének voltak
megh. 1897 júl. 7. Pilsnek volt tanítványa. Atyja, hívei, míg a feketék VIÜ. Bonifácius pápához
D. Antoine Lmirent (1798—1878) szobrász m- szítottak, ki Toscanát az egyház fhatsága alá
termében nyert benyomások hatása alatt festette akarta rendelni. D. a fehérek táborában foglalt
legismenebb képeit, melyek szobrászmtenneket helyet. Ezért a feketék bosszúból azzal vádolták,
ábrázohiak, olykor atyja képmásával. A párisi hogy priorsága alatt megvesztegettette magát,sikMusée de Luxembourgban van egy szobrászmü- kasztott és zsarolt, amiért súlyos pénzbirságra s
terem képe, melyben D. atyja dombormvön dol- két évi számzetésre ítélték. D. a bírságot nem
gozik ^1880). Reprodukcióban nagyon elterjedt A fizette meg, ezért egy újabb ítélettel örökre számmodell reggelije (1881); aGipszöntómhely (1884); zték. Pár hónapig számzött társaival vállvetve
Gipszöntés nói modellrl (1887). A müncheni iparkodott a hazájába való visszatérésnek módját
Neue Pinakothekben fazekasmiihelyt ábrázoló ejteni, de minthogy törekvése nem sikerült és
sorsának osztályosaival különben is meghasonképe látható.
2. D., Jean Pierre, firancia szobrász, szül. Pa- lott, elszakadt tlük s elbb Veronában, Bartorisban 1800 dec. 28., megh. 1869 szept. 6. Paris- lommeo deUa Scalánál keresett menedéket, majd
ban Bosiónak volt tanítványa, azután Rómában vándorbotot véve kezébe, szegényesen, a más
tanult. Nagy sikert aratott apró szobraival, me- kenyerének sós ízét érezve barangolta be Itáliát.
lyekkel kora legnevezetesebb embereit —pl. Liszt Némely biográfusa a számkivetés útján Parisba,
ábrázolta túlzott, groteszk módon, de st Oxfordba is elkíséri. Nem lehetetlen, hogy
Ferencet
csakugyan volt Franciaországban és Angliában,
rendkívül hasonlóan.
Dantas, Jídio, portugál drámaíró, szül. 1876 másrészt meg bizonyos, hogy 1310 végén, mikor
máj. 19-én. Lissabonban orvosi gyakorlatot foly- Vn. Henrik a római császárkoronázás okából átPest-Pilis-Solt-Kiskun

—

tat 8 emellett naturalisztikus
foglalkozik. Els kísérletei, ú.

írásával kelt az Alpokon, már ismét valahol Észak-Olaszque morreu országban bolyongott. Vü. Henrik érkezését lep-

drámák
m.

d'amor (Meghalt szerelembl) és Viriato tragico lezetlen örömmel üdvözölte. Hitte, hogy vele be(A tragikus Viriatus, 1900) csak éppen, hogy vonulhat rég elhagyott otthonába s azért a csáse- szárt élszóval és nyüt levélben is buzdította,
figyelmet keltettek. Legnagyobb sikert az
vera (A szigorú n) c. drámája aratta, míg az Os hogy az ellenséges Firenzével haladéktalanul leCruciados (A keresztre feszítettek) c. társadalmi sztoioljon. Ennek tudható be, hogy midn 1311.
dráma sok és heves ellenzéssel találkozott.
a számzöttek közül sokan amnesztiát kaptak,
Dante Álighieri (ejtsd: aiigienj, a l^nagyobb Dantét ebbl kereken kizárták. VII. Henrik haolasz költ, szül. Firenzében 1265 máj. havában lála (1313 aug. 24.) D. reményét is megsemmisírégi nemes családból, megh. Ravennában 1321 tette. Számkivetését a firenzeiek 1315. fiaira is

A Dante nevet, mely a Duranta rövia keresztségben kapta. At^'ja, Alighiero, jelentéktelen ember volt anyjáról csak annyit tudunk, hogy fiatalon halt meg 3 Bellának hívták.
D. gyermekkoráról kevés adattal rendelkezünk.
Egész fiatalon beleszeretett egy Beatrice nev elkel leányba, aki azonban nemsokára meghalt.
Szellemi fejldésére a nagymveltség Brunetto
Latini gyakorolt befolyást. Ó tanította meg, hogy
miképen szerezhet nevének hírt ée örök" dicsséget. Sokat olvasott, kedvelte az éneket, verselt
szept. 14.

dítése,

;

és rajzolgatott. Giotto festhöz, Casella zenészhez,

nemkülönben Guido Cavalcanti költhöz szoros barátság fzte. Hsiesen küzdött a campaldinói csatában (1289 jún. 11.), guelf honfitársaival gyzelmet aratva az arezzói ghibeUinek fölött. Kevéssel
utóbb szemtanuja volt Coprona meghódolásának.
Midn Martell Károly magyar trónkövetel 1294.
Firenzében tartózkodott, megismerkedett vele s

ket, mint nyakas ghíbellineket,
ha hatalmukba keriilnének, atyjukkal együtt
fenyegették. Alighanem a Can
fej vesztéssel
Grandé deUa Scala veronai udvarából való távozása után, 1316v.l317.Romagnában találta Dantét Guido Novello da Polenta meghívása, melyet
készségesen elfogadott. A csöndes Ravennában
kiterjesztették s

töltötte el tehát utolsó éveit, gj-ermekei körében, inakat az ékesszólásra és költészetre tanítva,
szorgalmasan dolgozva életének fómüvén, a Divina Commedián. Újból bizakodott, hogy a «Szent
költemény)) meglágyítja honfitársatnai szívét s
kívánsága
idvel visszatérhet szülvárosába.
nem teljesedett, mert egy velencei követségi útja

H

alkalmával megbetegedett s Ravennában meghalt.
Holttestét Guido Novello kkoporsóba tétette s
nagy pompával a Ferencrendiek templomában
helyezte nyugalomra. Szándékát, hogy elhunyt
vendégbarátjának fényes emléket állíttat, a Poaz ifjú hercegben
V. István királyunk unoká- lenta-családban bekövetkezett zavarok miatt nem
jában
meleg rokonszenvet keltett. Minthogy válthatta valóra. Az ideiglenes kkoporsó így
pedig a köztársaság kormányzásában csak a több mint másfélszáz esztendeig födte D. hamvait,
céhek tagjai vehettek részt, fölvétette magát az mlg Bemardo Bembo, a kardinális atya. számukra
orvosok és gyógyszerészek céhjébe s csakhamar 1483. Pietro Lombardé szobrász által szép márványmegnsült. Gemona Donátival kötött házassága, szarkofágot készíttetett, s ez ma is láthat D.-nek
ha nem is volt a legszerencsésebb, boldogtalan- a minorita templom mellett meghúzódó kis renaisnak sem mondható. Gyermekeit Pietrót, Jaco- sance- mauzóleumában, melyet Caraillo Morigia
pót és Antóniát
apáca nevén Beatricet
ki- rajza után 1780. Valenti Gonzaga épített. Firenze
váló gonddal neveltette. A közügyek terén 1296 többször próbálgatta méltatlanul üldözött nagy fia
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Dante

Aligrhieri

Nyolc kódexben maradt reánk kézirata. Egyik kó-

dexét a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára rzi.
Elször 1559. Baselben nyomatott. Magyarul Cs.
kivonatát Dante politikai
Papp József adta
rendszere (Kolozsvár 1897). 3. Quaestio de Aqua
et Terra (Értekezés a vízrl és a szárazföldrl).
Azzal az állítással szembon, mely szerint a tenger felszíne helyenkint magasabbra emelkedik a
szárazföldnél, D. e rövid, 1320. készült kozmográvatiliáni freskóin.
fiai mvében az ellenkezt vitatja. Sokan hamisítKisebb olasz mvei A.La Vita Nuova (Új élet) ványnak tartották, legutóbb azonban E. Moore,
D. ifjúkori szerelmének a költészet himporával Studies in Dante, Second series (Oxford 1899)
bevont története, melyben vers és próza arányo- V. Biagi, La Quaestio de Aqua et Terra di Dante.
san váltakoznak. A versek részint Beatrice életé- Bibliográfia, dissertazione critica suli' autenticitá,
ben, részint halála után készültek s a magyaráz- testo e commento, iossigrafla, fac-símili (Modena
gató próza 1292—95 táján kapcsolta ket szer- 1907) és mások nyomós érvekkel szállottak síkra
ves egésszé. A bájos könyvecske nélkülözhetet- hitelessége mellett. 4. Ecclogae. Két pásztori
len bevezetésül szolgál a Divina Commedia-hoz. versezet hexameterekben. D. Giovauni del VirEgyes irodalomtörténészek Beatrice realitását gilio poétának válaszolt velük, ki meghívta Bokétségbe vonták s alakját mer allegóriaként lognába s már elbb fölszólította, hogy költeméakarták föltüntetni, a mai D.-kutatás azonban, ha nyeit latin nyelven írja. Keletkezésük ideje
többé nem is látja benne Folco Portinari leányát 1318—21 közé esik. 5. Épistolae (Levelek). Aliós Simoné de' Bárdi feleségét, valóságos létezé- gliieri összes mveinek legjobb és leghasználhasét meggyz érvekkel bizonyítja. A Vita Nuova tóbb E. Moore-fóle gyjteménye Tutte le opere di
1576. Firenzében jelent meg elször nyomtatás- D. (Oxford 1904). D.-uek tíz latin levelét tarban. Magyarra Császár Ferenc ültette át
Alli- talmazza Itália fejedelmeihez, a firenzeiekhez,
ghieri Dante Új élete (Pest 1854). 2. II Convivio VII. Henrikhoz, Can Grandé della Scalahoz stb.
(Lakoma). E mvében D. eredetileg tizennégy Hitelességük fölött az akták még nincsenek lekanzonejának értelmezése révén a korabeli tudo- zárva. A Moore-féle kiadásban olvasható a hót
mány egész kincstárának enciklopédikus földol- bnbánati zsoltár parafrázisa is (I sette salmi pegozását vette tervbe s olvasóinak mintegy a böl- nitenziali) és D. hitvallása (Professione di fede)
csesség lakomájával akart kedveskedni. A nagy- olasz versekben. Mindkett apokrif.
szabásulag indult munka töredék maradt. Az elülLa Divina Commedia (Isteni színjáték). A legjáró beszéden kívül csupán három kanzone kom- magasabban szárnyaló poéma s az emberi teremt
mentára nyert 1306— 1308 között befejezést. Els szellem bámulatos mestermüve. D. Commediaolasz kiadása 1490. Firenzében látott napvilágot. uak nevezte, mert vulgáris nyelven, olaszul van
3.
Ganzoniere (Dalos-könyv). D. körülbelül ki- írva s ellentótben a tragédiával, boldogan, kíválencven két, korántsem mind hiteles lírai költe- natosan végzdik. Az isteni (divina) jelzt az utóményét (szonettek, kanzonek, hallaták ós szesz- kortól kapta. Az 1555-iki velencei kiadás jelent
tinák) tartalmazza. Egyes verseket Császár F., meg elször ezzel a címmel. Tárgya ama képzeletPulszky Ágost, Kontúr B., Badó A. és Zoltán beli, látományokkal teljes utazás leírása, melyet
Vilmos fordítottak magyarra.
a költ állítólag az 1800-iki jubiláris esztendben,
Latin munkák: 1. De Vulgari Eloqnentia (A az emberi élet középfelón, tett meg a túlvilág
köznyelvrl). Befejezetlen filológiai és poétikai három országában. Összesen száz énekbi áll s
részei a pokol (Inferno), a purgatórium (Purértekezés a nyelvek eredetérl, az olasz nyelvrl, annak dialektusairól és a kanzone verstani gatorio) és a paradicsom (Paradiso). Az ínfemo
szerkezetérl. Keletkezésének közelebbi dátuma 34 éneket tartalmaz, amelyekbl az els áz egész
ismeretlen. Qian Giorgio Trissino a XVI. sz. ele- mhöz mintegy bevezetésül szolgál. A Purgatojén olaszul tolmácsolta s legelször ez jelent meg rio ós a Paradiso énekeinek száma 33 33. Külnyomtatásban (Vicenza 1529). Az eredeti latin alakja a terza rima (aba, bcb) s 14,233 sorából
szöveg csak 1577. Parisban került ki a sajtó alól. 4720 esik az lufernora, 4755 a Pm-gatoriora és
Kritikai kiadása: II trattato «De Vulgari Elo- 4758 a Paradisora. Dantét, az emberi nemzet
quentia». Per cura di Pio Rajna (Milano 1907). protagonistáját, a pokol mélységeiben ós a pur2. De Monarchia (A monarchiáról). D. politikai gatórium hegyén kedvelt szerzje és mestere, a
hitvallása három részben. Az els rész a monar- józan ész és a filozófia személyesítöje, Vergilius
chia szükségességét bizonyítja a második rész vezérli. Ö mutatja meg neki a bún utálatosságát,
arról szól, hogy a monarchiához, vagyis a világ- hogy attól elfordulva, tekintetét az erények szépcsászársághoz való jog a Gondviselés rendelésé- ségére irányítsa. A menyország küszöbén az üdbl Rómát illeti a harmadik rész a császárságot vözült Beatrice, a kinyilatkoztatás és teológia
úgy állítja be, mint amely hatalom közvetlenül perszoniflkációja, veszi át kalauzolását. Vele
Istentl függ s a pápának nincsen alárendelve. emelkedik az égi szférákban csillagról-csillagra
Valószínleg 1311—16 között készült. Bertrando az istenség trónusáig. Csodálatos vándorlása közdel Poggetto kardinális, XXII. János pápa legá- ben az óvilág nagyjaival, történelmi személyisétusa, mint eretnek tanokat hirdet munkát 1329. gekkel, már elhunyt kortársakkal, kárhozottakBolognában nyilvánosan elégettette s az egyház kal, vezeklkkel, szentekkel találkozik és beszéla tiltott könyvek jegyzékébe, az Indexre tétette. get velük. Hazafias kitörései, az egyház romlott-

mindamiyiszor visszautasították kérésük teljesítését. Egy Ízben pláne elvigyázatból titkon kiszedték sírjából D. csontjait s úgy elrejtették,
hogy csak hosszú id múlva, a költ születésének
hatszázados évfordulóján akadtak ismét reájuk.
Portréját Giottótól birjuk a firenzei Bargello
egyik falképén. Az idsebb D. tipikus arcmását
Rafael alkotta meg Parnassus ós Disputa cím
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—

Dante-társaságok

G. L. Passeriai e C. Mazzi
ultimi vonti annl, Biena 1866
ságát ostorozó viharos szavai gyakran megren- Un decennio di bibliográfia dantesca 1891 1900, Milano
Vilmos az lu- 1905 J. Ferrazzi, Manuale dantesco, Bassano 1865—77
fernoban a fólülmulhatatlan plaszticitást, a Pur- G. A. Scartazzini és A. Fiammazzo, Enciclopedia dantesca,
Milano 1896—1905 G. Biagi e G. L. Passerini, Codice digatorioban a festóiséget s a Paradisoban az el- plomatico dantesco, Roma, 1895. indult meg, eddig tizenbvöl zenei hatást csodálta. A Divina Comme- három füzete látott napvilágot F. Pasqualigo, L'Alighieri.
dia szorosan véve semmiféle Irodalmi mfajhoz Verona 1890, négy kötet jelent meg belle, az utolsó kötet
;

dítik az olvasót. Schelling Frigyes

—

;

;

;

;

sem tartozik, tanító és nevel célzata azonban
félreismerhetetlen. Ezért lett mintegy második
Bibliájává az egész mvelt világnak, de legfké-

Veneziábaa
G. L. Passerini, Giomale dantesco.
Veneziában 1894. indult meg els kötete, jelenleg Firenzében folyik C. del Balzo. Poesie di míUe anlori intorno a
D. A., Roma 1889
1908 6. X. Scartazzini, Dante-Handbuch,

mely szerzjében költi és
tudományos nyelvének megteremtjét és politi-

Leipzig 1892; G. Salvadori, Bulla vita giovanile di D..
Roma 1906 ; I. del Lungo, Dante n'e tempi di Dante, Bologna 1888; C. Ricci, L' ultimo rifugio di D. A., Milano
1891 ; G. Todescbini, Scritti su Dante. Vicenza 1872 ; V.
Imbriani, StudJ danteschi, Firenze 1891 ; F. X. Kraus, D..
sein Lében u. sein Werk, Berlin 1897: Zingarelli N., D..
Milano 1903; Radó Antal, D., Budapest 1907; K. Vossler, Die
Göttliche Komödie. Entwickelnngsgeschicht« und Erklárnng.
Heidelberg 1907—1910; Pulszky Ágost. Dante, Koszorú

jpen az olasz népnek,

kai egj^ségének prófétáját is tiszteli. Keletkezésének ideje 1313— 21 közé tehet. Dante a Divina
Commedia-ban kétszer említi hazánkat. Egy Ízben azt mondja felöle, hogy boldog lesz, ha nem
hagyja magát többé félrevezettetni «0 beata
Ungaria, se non si lascia piú malmenare !» (Par.
XIX. 142 sq.) V. ö. Eaposi József, Dante és
Magyarország (Budapest 1909). A Divina Comjnedia Carducci szerint a középkor dómja és sírboltja. Tele van teológiai, fllozóíiai, históriai, személyes és egyéb vonatkozásokkal. Megértése éppen azért nem csekély elkészületet igényel.
Alighogy nyilvánosságra került, máris kommentárra szorult. Ránk maradt kéziratai meghaladják a félezret. Mátyás királyunknak is volt egy
szép üluminált D.-kódexe, mely jelenleg a buda:

1893.

;

;

—

;

1865. évf. ; Szécsen Antal gr., Dante-tanulmányok, Budapest 1881: Péterfi Jen, Dante összegj-üjtött munkái, u.o.
1902
Lánczy Gj nla, Dantesca. Történeti kor- és jellemrajzok, u. 0. 1890
Cs. Papp József, Dante lélektana a
;

;

Radó -Antal, A
Divina Commedia-ban, Kolozsvár 1897
nemzeti szellem Danteban, Kisfalady-társaság Evlapjai.
1902 ; .Angyal-Engels Jáuos, Alighieri Dante, Temesvár
1904; Domanovszky Endre, Dante, mint politikai Író, Budapest 188S
Ferenczi Zoltán, Dante Vita Nuovája, Akadémiai Értesít, 1908. Dante világirodalmi szereplését, vagy
más szóval annak a hatásnak történetét, melyet úgy hazájában, mint külföldön kortársaira és a késbbi nemzedékekre gyakorolt, az olaszok röviden la fortaua di Dantenak nevezik. Erre vonatkozó munkák: G. A. Scartazzini,
Dante in Germacia, Milano 1881—83
A. Counson, Dant«
pesti tudományegyetem könyvtárának tulajdona.. ea Franca, Paris 1906; A. FarineUi, Dante e la Francia
P.
dair etá média al secolo di Voltaire, Milano 1908
Elször 1472. Foügnóban került ki sajtó alól. Ezt Toynbee, Dante in English Litciature from Chaucer to
követte ugyanabban az esztendben a mantovai Cary, London 1909 Th. W. Koch, Dante in America, Bosjesii igen ritka kiadás isme- ton 18%: Toynbee, D. A., his life and works (4. kiad. 1911).
és a jesü kiadás.
Legbvebb életrajzát Franz X. ICraus írta meg Dante, Bein
retes hét példányából egy teljes szép példányt a Lében und seiae Werke, Berlin 1897. A magyar D.-iroda;

;

:

;

;

A

:

Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára riz. Nevezetesebb kiadások az 1481-iki firenzei, az 1502.
és 1515. évi Aldus-féle veneziai, a Witte-féle
1862'-Lki berlini kritikai kiadás stb.
Maffyarraelöször Császár Ferenc fordított a Divina Commedia-ból néhány éneket. (Olasz költkbl. Pest 1857). Bálinth Gyula 1864— 65-ben az

lom történetét Kaposi József írta meg: Dante Magyarországon, Budapest 1911.

Dante da Majano, olasz költ,
Fiesole mellett

s

a XIII.

sz.

szül.

vége

Majanóban,

felé virágzott.

Lírájában nemcsak hogy szolgailag utánozta a
provengalokat, de
maga is írt két szonettet
provenpal-nyelven.Költeményeit újabban G. Beregész trilógiát átültette rímes hexameterekben tacchi rendezte sajtó alá : Le ríme di D. da M.
{aba, bob), de fordításából csak kilenc ének került (Bergamo 1896). Az ifjú Dante Alighierit gúnyoló
nyilvánosságra. Szász Károly alakh fordításá- szonettjét Császár Ferenc fordította magj-^arra.
ból a Pokol 1885. a Purgatórium 1891. a ParaDante-társaságok Societö Dantesca Italiana.
dicsom 1899. jelent meg az akadémia kiadásában
Az olasz király védelme alatt Itália egész szelCsicsákyhmétöl a Paradicsom.Temesvárott 1887., lemi arisztrokráciáját egyesíti magában. AlapítCs. Pavp József próza-fordításából a Pokol 1897., tatott 1888. A társaság székhelye Firenze, hol
második kiadása 1910., a Purgatórium és Para- rendszeres Dante-felolvasásokat tart az Or San
dicsom 1907. és 1909. jelentek meg Kolozsvárott. Michele Sala di Dantejában. Megszerezte a PalaA Pokd-t ford. és kommentárral kiadta Zigány gio dell'Arte della Lanat s abban helyezte el hiÁrpád (1908). Egyes énekeket fordítottak Ábrányi vatalait és többnyire ajándékokból összegylt
Bmil,
Antal, Kaposi József.
Dante-könyvtárát. Legfbb feladatainak egyike
A Szentírást kivéve, nincsen könyv, melyet Dante összes mveinek kritikai kiadása. Évannyian és annjiszor illusztráltak volna, mint könyvei Bullettino della Societá Dantesca Itaa D. C-t. Fbb illusztrátorok Giotto, Botticelli, liana valóságos kincsesbányái a Dante-tudoLuca Signoreili, Michelangelo, Zuecari, Flax- mánynak. Deutsche Dante- Gesellschaft. János
mann, Genelli, Péter Comelius, Emler, Ittenbach, szász király (Philalethes) protektorátusa alatt
Führich,BöcklJn,Delacroix, Ary Scheffer, Ingres, 1865. alakult. Négy igen becses évkönyv JahrDóré, Scaramuzza, Franz Stassen. Lásd ezekrl
buch der deutschen Dante-Gesellschaft, Leipzig
Iconografla Dantesca. Die bildlichen Darstellun- 1867, 1869, 1871, 1877. kiadása után beszüntette
gen zur Göttlichen Komödie. Von L. Volkmann tevékenységét s többé nem adott életjelt magá(Leipzig 1897). A magyar illusztrátorok képeit ról. Angliában négy társaság: a londoni, az oxKaposi József lajstromozta: Dante a magyar fordi, a manchesteri és a dublini buzgólkodnak a
mvészetben (Budapest 1910).
Dante-kultusz terjesztésében. A londoni DanteIrodalom. C. Batines, Bibliografis dantesca, ossis c«tatársaságban tartott felolvasások közül eddig hálogo delle edisioni, tradoiioni, codici manoecritti e comenti
deUa Diyina Commedia e delle opere minorí di Dante, Prato rom díszes köteti'e való jelent meg nyomtatásban
1845—46 P. CupeUini, Della letteratura dantesca degli Tlie Dante Society Lectures, London 1904, 1906,
;

;

:
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:

:

:

;

—
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1909. Amerikában két társaság terjeszti Dante

visszatért és az alkotmányozó

életének, korának és müveinek ismeretét. Az
egyiket, a cambridgeit 1881. alapították, a másisikat 1890. New Yorkban. Az elbbi címe Dante
Sodety, az utóbbié American Dante Society. A

cára

:

eambridgei Dante-társaság eddig huszonnyolc
Annual Report
publikált rendévi értesítt
kívül értékes függelékekkel. A newyorki mindössze egy évkönyvet adott ki Year book of the
American Dante Society 1890—91. A Societá

—

—

:

'Dantesca Italianatól jól meg kell különböztetni a Societá Dante Alighieri-t, melynek célja
az idegenbe szakadt olaszok nyelvének és nemzetiségének védelme.
Danthon-fü (növ.;, 1. Danthonia.
1i>a,nt1ionia,DC.,Danthonfü (növ.),a Qramineae
(Pázsitffélék) család gónusza 100 faja a föld melegebb és mérsékelt tájain van elterjedve, a felüknél több délafrikai. Zabhoz hasonló, lazabugájú füvek. A déleurópai (Bécsig)í).^rouncmlis DC, itt-ott száraz, hegyi réteken (pl. Ó-Budán)
seregesen term, jó takarmányfü. Küls tokiásza
a csúcsán 2 hasábú, szálkája többnyire csavarodott és térdes, az alján összenyomott.
;

Daxiti, Vincenzo, olasz szobrász, szül. Perugiá-

banl530., megh. 1574 máj. 24. Leginkább Sansovino Andrea és Michelangelo befolyása alatt fejldött ki. D. fejezte be Sansovinónak Jézus megkeresztelését ábrázoló híres csoportját a firenzei
baptisterium keleti kapuja fölött ós u. o. a déli
kapu fölött van magának D.-nak csoportja, mely
Ker. János lefejezésót ábrázolja. Egyéb müvei
III. Július pápa ül bronz-szobra a perugiai székesegyház eltt; a Becsületesség gyzelme a
Csalás fölött, csoport a firenzei Giardino Boboliban.

Dantiscas (tkp. Flmhsbinder), Johannes, lenJan Dantyszek, új-latin költ, szül. Danzigbanl485 okt. 31., megh. Frauenburgban 1548
okt. 27. A lengyel udvar szolgálatába lépett, beutazta Görögország partvidékeit, Palestinát, Itáliát. 1509. 1. Zsigmond király titkára lett.Pozsonyban, hova a királyt elkísérte, I. Miksa császár
udvari (a Curüs) címmel nemesi rangra emelte.
1537-ben ermelandi érsek lett. Tiszta nyelv, forgyelül

latin költeményeit részben Böhm adta ki
(Breslau 1764.). V. ö. Gzaplicki, De vita et carminibus J. de Curüs D. (Breslau 1855).
Danton, Georges, francia forradalmár, szül.

más

Arcis-sur-Aube-ban 1759 okt. 28., kivégezték
1794 ápr. 5. Parisban, hol a forradalom kitörésekor ügyvéd volt. Rút arcú és himlhelyes, de
óriás termet s dörg hangú, szúrós tekintet férfiú
volt, ki csakhamar bálványa lett a párisi felkelknek és júl. 14. a tömeget a Bastille falai ellen vezényelte. Miután a Cordeliers-kerület elnökének
választották, Desmoulins Kamill, Fabre d'Bglantine meg Marat társaságában megalapította a
CordeUers-klubot, mely fanatizmus dolgában még
a jakobinusokon is túltett. Az orléansi herceggel
is barátságot kötött és részt vett eimek örült orgiáiban. 1791 júl. 17. a népet a Marsmezre hívta
gylésre, ahol azt határozták, hogy a király letételét fogják kérni a nemzetgyléstl. Lafáyette és
Bailly ugyan lecsöndesítették a mozgalmat és
D.-nak menekühüe kellett Parisból, de nemsokára

gylés

tilalma da-

a fváros ügyésze lett. Nagy része volt
1792 aug. 10. a Tuilleriák megrohanásában és a
királyság megbuktatásában, mire az els jakobinuskabinetben az igazságügyi tárcát kapta. Midn
nyáron a porosz hadsereg a Champagne-ban gyztesen elre nyomult, D. sorra járta Parisnak ártatlanokkal és gyanúsokkal megtelt börtöneit s több
ezer áldozatot sommás úton lemészároltatott. Igaz,
hogy nem személyes bosszúból, hanem elvbl
rendezte e vérengzést, hogy a royalistákat elrémítse st egyeseknek, kik hozzáfordultak (Dupont, Bamave, Lameth, Bartélemy abbé), meg is
menté életét. Midn a konvent egybegylt, D. 1792
is

;

nov. 30. miniszteri állásáról leköszönt ós Belgiumba távozott, hogy a forradalmi eszméket ott
is terjessze. Az állami és egyházi javakat sorra
elkobozta és részben a saját javára eladta. 1793
márc.-ban visszatért Parisba és megsokalván az
utcai cscselék uralmát, a girondistákhoz közeledett, akik azonban utálattal fordultak el D.-tól,
kit meg is akartak buktatni. D. tehát a hegypárthoz fordult vissza, melynek soraiban akarva, nem
akarva, a girondisták megbuktatására közremködött, bár az elitélteket azután meg akarta menteni
a nyaktilótól. Ezzel azonban maga is gyanúba keveredett és a jólétbizottságból ellenfelei ármányai
következtében kimaradt. Erre D. szülíöldjére
tért vissza, hol megnsült. 1793 nov. azonban
megint Parisban termett, hogy a Hébertisták hóbortjának véget vessen. Tette ezt pedig azon
hiszemben, hogy Robespierre támogatására számíthat. Robespierre azonban el volt tökélve, hogy
összes versenytársait elteszi láb alól. Elbb tehát
D.-t segítette a Hébertisták ellen, azután pedig D.
és gyér számú híveinek vesztére tört, aidket 1794
márc. 31. éjjel elfogatott. Három nappal késbb
D. és Desmoulins, Westermann, Lacroix, PhéUpeaux a forradalmi törvényszék elé vitettek. A
Saint-Just által szerkesztett vádirat D.-t azzal
vádolta, hogy az orléansi herceget akarta a trónra
juttatni. D. bátran viselkedett, a bírákkal megvetését éreztette és a halálos ítélet kihirdetése után
így kiáltott fel aNéhány gyáva haramiának áldoznak fel bennünket, de nem sokáig fogják gyzelmük gyümölcsét élvezni. Magam után vonszolom majd Robespierre-t !» Midn pedig a nyaktilóhoz vitték, a tapsoló tömeget így utasította
rendre: « Hallgass, háládatlan tömeg !» S a hó:

hérnak ezt mondotta «Elég egy szíjj
:

tedd el Robespierre részére

is,

a másikat

I»

Irodalom, Bougeart, D., documents authentiques. Bruxel1861; Robinet, D., homme d'État. Paris 1889; Be Saint
Albin, D., Bruxelles 1861 ; Vermorel, Les oeavres de D., 1866
Dabois, D. et la polit. contemporaine, 1880; Aulard, Notessar
l'éloquence de D., 1882
Robinet, Procés des Dantonistes.,
1879; Dubost, D. et la massacre de Septembre, 1885; Aulard,
Les orateurs de la Législative et de la convention, 1885—86.
2 köt; Sorel, La politique de Danton, 1889; Beesley, Life ol
D., 2. kiad. London 1899; Fanck-Brentano, Les sophistes
Fribourg
fran^ais et la róvolution européenne, Paris 1905
A., Discours de D., u. o. 1910.

les

;

;

Dantyszek, Jan,

1. Dantiseus.
tyúk. Színe változó, a kakas középnagyságú, bóbita nélküli, nagy, felálló tarajjal, rendesen fehér füllebbenyekkel farka nagy, fenhordott, szép sarlótollakkal lábai csupaszok, rendesen sárgák tartása büszke, bátor. A jérce feje

Dán

;

;

;
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3. D. Miklós, orosz író, szül. Moszkvában
kisebb, taraja néha lekonyuló, fíillebbenyei picinyek testalkata a kakasénál zömökebb. A D. meg- 1822 dec. 10., megh. Tifliszben 1885 nov. 19. Fmüvében Rossija i Jevropa (Európa és Oroszorlehetsen korán tojik szép, tisztafehér tojásokat
;

húsa finom és

szág, Szent-Pétervár 1871, 4. kiad. 1889) szlavofll

izlet^s.

Danubius, a Duna (1. o.) neve a rómaiak ko- eszméket hirdet, a Darwinizmus c. alatt megjerában, mely mint a folyó személyesítése egy lent nagy, befejezetlen tanulmányában (Szent-Péóbudai és egy fényöi (Veröcze) feliraton fordul eló. ters'ár 1^85— 87, 2. köt.) Darwin elméletét támadja.
Danubialis a. m. dunamelléki.
Danzer Alfonz, politikai és katonai író, szül.
Danubius tnagyar hajó- és gépgyár részvényTemesvárott 1842., meg;h. 1899 szept. 27. Bécstársaság, 1. Ganz és Társa- Danubius.

—

Danupils,

Danvers

1.

város Massachusetts
északamerikai államban, 30 km-nyire Bostontól
(É.-ra), (1900) 8542 lak., jelentékeny briparral, különösen cipgj'ártással. Alapíttatott 1752.
Danville (ejtsd: denviU), több város az északamerikai Egyesült- Államokban 1. lUinois-haji, a Vermilion River mellett, Chicagótól D.-re (200 km.),
gabonaterm vidéken, szénbányákkal, maLmokkaí,
posztó-, üveg- és téglagyárakkal.Vasúti csomópont.
Az 1830. alapított város lakossága (1910) 27,871. —
2. Kentucky-hen, Louisvilletl DK.-re (136 km.),
siketnéma intézettel és presbiteriánus iskolákkal.
Környékén virágzó mezgazdaság és állattenyésztés. Alapíttatott 1789., lakossága (1910) 4285.
3. Pennsylvania-hsí, a Susquehanna é. ága mellett, New Yorktól Ny.-ra (200 km.), vas-, szón- és
mészkbányákkal, gyáriparral. ÁUami elmegyógyintézet. Vasúti csomópont. Lakossága (1910)
4. Virginiá-han, a hajózható Dan River
8042.
meUett, a Washington— New-Orleans vonalon
(elbbitl 385 km.), rendkívül gazdag dohányterm vidéken, jelentékeny doháaiy gyárakkal és
kereskedéssel. Alap. 1792. Lak. (1910) 17,972.
Dknj, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gödölli j.-ban, (1910) 2890 magyar lak., postahivadanvSrsz),

:

—

—

tal, u. t.

Zsámbok.

Dányád (azeltt Czégéyiydányád), kisk. Szatmár vm. fehérgj-armati j.-ban, (1910) 446 magyar
:

lak., u. p.

Czégény,

u.

A katonaságnál felvitte a kapitányi rangig és
azután a bécsi Armee- und Marine-Zeitung késbb
Armeeblattnak,majda Neue Armeezeitungnak lett
szerkesztje és a Pester Lloyd — n — jegy katonai
munkatársa, melynek hasábjain hazai hadtörténelmünk keretébe vágó cikkeket is szokott publikálni. Müvei
Frankreichs SteUung zu deu europáischen Máchten (1870) Beitrage zur Geschichte

ben.

Reval.

(ejtsd:

t.

Fehérgyarmat.

Jia.nYÜ&VBzkij,l. Bazü, szül. 1852. Charkovban
(Oroszország). Kiváló flziológus és 1883 óta a
charkovi egyetem tanára. Mvei: Az izomer
eredetérl (1876) Vizsgálatok az agyélettan körébl (1876) Kutatások az állati hipnotizmus körébl (1878) Az élsdiek tana (1889); Kísérletek
az izómmunkára vonatkozó energia-elvek érvényességének bebizonyítására (1889).
2. D. Gergely, orosz író, szül. Danilovkában
1829 ápr. 26., megh. Szent-Pétervárt 1890 dec.
18. Népszer lett a ÖO-as évek elején Szkavronszki j álnév alatt megjelent elbeszélései által,
amelyekben új. volt a déloroszországi pusztákon
összeverd zabolátlan népelem rajza: Mene;

;

;

ktUk

Ujoroszországbau, A menekülk visszaSzabadság. 1874. jelent meg A kilencedik huUám c. elbeszélése, az orosz apácakolostorok rajza. Erre következtek történeti regényei
Mirovics (1879); Az elégetett Moszkva (1885-86);
A fekete év (1888). Az Ukrajnai régiségek c.
vével (Charkov 1866) akadémiai díjat nyert.
Összegyjtött müvei megjelentek 1876. (6. kiad.
Szent-Pétervárt 1889, 8. köt.) Magyar fordításban
megjelent: A kilencedik hullám (Pesti Hirlap
1887. évf.); Uj Oroszország (Nemzet 1888. évf.);
Fehér rabszolgák ^Egyetértés 1899—1900 évf.).

térése.

m-

:

;

des österr. Heerwesens (1872); Dembinski in
Ungam (1872 annak emlékiratai nyomán készült
mü, 1874. magyarra ford. Tors Kálmán); Die
Kámpfe in Serbien (1876); Die Feldzüge des
Prinzen Eugen von Savoyen (V. köt., 1878. A
spanyol örökösödési hadjárat) Maria TÍieresia u.
ihre Zeit (1888) Unter den Fahnen (1889 magyarul A zászlók alatt, Budapest) és az ÖsterreiehUngam in Waffen c. képes díszmunka.
Danzig, 1. közigazgatási kerület Nyugat-Poroszországban, 7953 km* ter. és (1910) 742,550
lak. 12 járásra oszlik. Fvárosa D.
2. D. (lengyelül Gdansk, latinul Gedanum, régi magyar
okiratokban Danczka, Ny. -Poroszország porosz
tartomány és az ugyanily nev kerület fvárosa,
fontos kereskedelmi hely és ersség, 4 km.-nyire a
D.-öböltl, az egyesült Mottlau és Radaune meg
a D.-i-Visztula összefolyásának közelében, (1910)
170,347 lak. A kis Mottlau folyó két ágban
folyik a városon keresztül és a balpartján fekv
régibb városrészeket (Altstadt, Rechtstadt, Vorstadt) az újabbaktól (Niederstadt és Langgarten)
elválasztja. A két ágtól befogott szigeten (Speieherinsel) a gabonatárak vannak. A Radaune az Altés Rechtstadt városrészeket különíti el egymástól.
E két folyón és több csatomán átvezet hidak
száma 50. A bels részeiben falakkal körülvett és
a kikötje körül is nagyon megersített város nagyobb részében középkori jelleg. Legérdekesebb
és legélénkebb forgalmú része a Rechtstadt ebben
D. legszebb utcája a Ny.-ról K.-nek húzódó Langgasse és Lange Markt, amelyeket nagyobbára a
XVI. és XVIII. sz.-bl való palotaszer épületek szegélyeznek. Ültetvények csak a falakon kiviU vannak. Legszebb tér a Winterplatz, csinos
parkszer ültetvényekkel és egy monumentális
kúttal. Legjelentékenyebb épületek
az 1343-ban
épített és 1502. kibvített, Máriáról elnevezett
plébánia-templom (105 m. hosszú, 35 m. széles és
30 m. magas) 76 m. magas toronnyal, igen szép
foltárképpel (az augsburgi Mihály mestertl) a
Katalin-templom, a XIII. sz.-ból, harangjátékkal
az 1558. renaissance-ízlésben épült Hohes
Thor; az 1612-bl való Langganterthor az újabban régi alakjában helyreállított Grünes Thor,
amelynek fels részében a nyugat-poroszországi
tartományi múzeum van elhelyezve a városháza
karcsú, 45 m. magas toronnyal az állami bank
;

;

;

;

:

—

:

:

:

;

:

;

;

;

;

;
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Danzigr

—

Daphne

1906. épült gyönyör palotája; az Artus- vagy lett, a II. felosztáskor pedig 1793 máj. 7-én a város
Junkerhof, amely régebben a gazdag D.-i vá- is meghódolt II. Frigyes Vilmos porosz királyrosi junkereknek volt gyülekez helyük, ma pedig nak. 1807— 14-ig önálló volt, de Lefebvre francia
börze a tartományi országház a fposta-épület
vezér állandóan megszállva tartotta és a lakoa szinház stb. A közmveldési intézetek és egye- sokra 20 millió frank hadisarcot vetett ki. 1814
sületek közül a kiválóbbak: a városi könyvtár febr. 3. visszakerült a porosz király hatalma alá.
(70,000 kötet), városi muzemn, képtárral, a tarto- V. ö. Bvdolph, Neuer Führer durch D. und Ummányi múzeum, a természettud. társ. csillagvizs- gebung (1887) Vistulanus, Geschichte der Stadt
gálója, a tanárképz intézet, hajósiskola, 2 szinház, D. (1891) Damus, Festschrift zur lOO-jáhrigen
a nyugat-poroszországi történelmi, antropológiai, Vereinlgung D.-s mit Preussen (u. o. 1893) Ldnd'
ornitológiai stb. társaságok (összesen 250 egyesület tier, D. als Kunststátte (1903)
Simson, Gesch.
és társaság), a technikai fiskola, a képzmvé- der Stadt D. (1903)
Gurlitt C, D. (Berlin 1910).
szeti és ipari szakiskolák, a különböz középiskoDanzigi aranyvíz, a danzigi «im Laclis» nev
lák, leányiskolák, tanító- és tanítónképz stb. likrgyár által készített sajátos, állítólag ílnom
A jótékonysági intézetek évenkint 400,000 márkát arany lemezkéket tartalmazó színtelen finom
fordítanak segélyezésre. D. ipari és kereskedelmi likr.
élete igen élénk, bár a multakhoz viszonyítva
Danzigi herceg, francia marsall, 1. Lefebvre.
némi hanyatlás észlelhet. Iparában a hadi és
Danzigi öböl, a Keleti-tengernek Danzig várolövszerek gyártása, az ágyú- és hadihajógyártás sáról elnevezett öble Poroszországban, a Visztula
a legfejlettebbek. Ezeken kívül vannak: vasöntk torkolatánál.
ós gépgyárak, szesz- és cukorgyárak, malmok,
Daphne (gör. a. m. babér), a görög mitológiásör-, likrgyárak, vegyészeti gyártelepek, s igen ban a megszemélyesített babérfa. A legelterjedfejlett iparágat képez a dohány, lámpa-, drót-, tebb mítosz szerint (melynek költk és festk sok
kötél-, papir- és szappangyártás, valamint kis- változatát örökítették meg) D. rátartós nimfa
ipari és háztartási cikkek gyártása. A Visz- volt, ki minden hódolóját visszautasította. Apollón
tula torkolatánál, a gabonában gazdag lengyel- szerelemtl égve, üldözbe veszi s már-már eléri
föld közelében fekv város kereskedelme igen a jajveszékelve menekül leányt, de ekkor anyja,
jelentékeny különösen fában, gabonában, cukor- a Föld (Gaía) elsülyeszti s helyében babórfát nöban és borostyánkben. Tulajdonképeni kikötje veszt, illetleg magát a leányt babérfává változa Neufahrwasser, amelyet 850 m. hosszú gránit tatja s így menti meg. Apollón koszorút fon magámóló véd a tenger hullámcsapásai és az eliszapo- nak a fa gályáiból s azóta lett Apollón szent fája
sodás eUen. D. kikötit 1908. 2399 hajó 873,606 a babér. A különböz változatokat egyesíti Ovidius
tonna árúval kereste fel és 2443 hagyta el 897,231 híres elbeszélése (Metamorphoses I. könyv, 452—
tonna árútartalommal. D. környéke szebb, mint 567).
a többi német tengermelléki városoké. Közelében
Daphne, ókori város Szíriában, tulajdonképen
van az ültetvényekkel ellátott Johannisberg, a elvárosa Antiochiának Seleukos Nikator alapíBischofsberg, valamivel távolabb a Karlsberg; totta híres volt az Apollón és Artemis tiszteleZoppot, Glettkau, Heubude stb. tengeri fürdk. A tére emelt nagy templomáról, melynek ApoUont
városi közigazgatás élén egy fpolgármester, pol- ábrázoló istenszobrát Bryaxis készítette. A szengármester, 17 városi tanácsos, 60 városi képvisel télyhez dúsnövényzet nagy (80 stadion kerület)
és egy rendörigazgatóság áll. 1909. évi zárszáma- liget tartozott, mely árnyas ciprus és babérfáidása szerint a városi közigazgatás 6.335,620 már- val, számos forrásaival kedvelt tartózkodó és
mulató helye volt a Seleukidáknak, majd Pompekába került.
Története. Alapítását homály fedi. 997-beu Szt. jusnak és a rómaiaknak is. Erkölcsi tekintetben
Adalbert itt hirdette az evangéliumot. Várossá nem volt jó híre, az ott divatba került feslett
csak Pommerellen (Fels-Ponmieránia) hercegei- életmód közmondásossá vált (Daphnid móres).
Dapline L., boroszlán (qöv.), a Thymelaeaceae
nek uralma alatt lett, akik fvárosukká emelték.
A pommerelli hercegek kihalta után 1309. a német (Boroszlánfélék) család gónusza 36 faja Európa
lovagrend foglalta el ennek uralma alatt a régi ban és Ázsiában honos cserje, egyesek kis fák.
város (Aitstadt) mellett több új városrész kele^ Levelük rendesen váltakozó, lehulló v. örökzöld
kezett, mint 1330 után a Rechtstadt, továbbá a és brnem, viráguk 2 ivarú, fehér, sárga vagy
Jungstadt és a Vorstadt. 1358. belépett a Hanza- vörös, ers illatú, rajta a színes vacok henszövetségbe és akkor a Keleti-tenger egyik leg- ger V, tölcséralakuan sziromszer képletté nyúlik
kiválóbb keresked városává lett. 1354-ben elsza- meg, melynek tetején a szintén sziromnem csészekadt a lovagrendtl és névleg köztársaság lett, levelek állnak. Sziromlevelek nincsenek. Virágtényleg azonban Kázmér lengyel király oltalmába zatuk fejecske v. rövid fürt. Termésük húsos v.
adta magát, a kitl D, nagy kiváltságokat kapott. csaknem száraz csonthéjas termés. A D.cneorum
1523 óta meggyökerezett a városban a reformáció, L. (henye boroszlán) Európa hegyein elterjedt,
1577. Báthory István lengyel király támadását örökzöld cserje. Fejecskében álló, illatos vörös
kellett visszavernie, aki 200,000 forint hadisarc virágaiért kedvelt kerti növény is. Termése és
fejében felhagyott az ostrommal. 1734-ben az levele hánytató és hashajtó. A mediterrán vidéki
oroszok és szászok bevették, s ersen megsarcol- D. gnidium L. szintén örökzöld, virágzata fürt.
ták. II. Rákóczi Ferenc hívei és követei Danczkán Szárított termése Dél-Európában hánytató és hasszállottak rendesen tengerre Ny. felé. Lengyel- hajtó. A D. laureola L. Közép- és Dél-Biu-ópa
ország els fölosztásánál 1772. szabad város maradt hegyein él cserje. Kérgét úgy használják, mint
ugyan, de a Visztula torkolata porosz birtokká a következét. A D. mezereum L. (farkas borosz;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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Európa és Nyugat-Ázsia hegyeinek 30—120
cm. magas cserjéje. Virágai hármasával állanak,
bíbor, lila v. ritkán fehérszínüek, a levelek fakadása elórt nyílnak, s az orgona virágához hasonlítanak. Temése borsónagyságú, skarlátpiros.
Egyike hazánk legmérgesebb növényeinek. Kérge
Ián)

(cortex mezereO frissen kellemetlen szagú, száritottíin szagtalan. Ize keser, csíps, a brön hólyagot húz. Hatóanyaga a daphnin. Belsleg használva gyuladást és halált okoz. Régen orvosság

Dapsy

tészet (elssorban Theokritos dalaii, továbbá Lon-

gus

(1.

0.)

soká nagyon ünnepelt pásztorregénye

(D. és Chloe) révén D. alakja fennmaradt. A monda
legelterjedtebb alakja az volt, hogy D. Hermes
és egy mmfa gyermeke, kit anyja egy babérliget-

ben (daphne gör. a m. babér) hozott ^'ílágra. Az
anyja által kitett gyermeket nimfák nevelik s
Pan isten megtanítja pásztorsípot fújni. Távol
a világ zajától, az Aetna hegyen éldegél, nyájat

t

legeltetve s itt találja fel az azóta oly népszervé
pásztordalt (bukolikus költészetet), melynek
nimutóbb válik legfbb hsévé. Belészeret
fába, ki viszonozza szerelmét és örök hséget

vSt

e^

fogadtat vele. D. megtartja fogadalmát mindaddig, míg egyszer nyája nyomán a királyi palotához nem jut, hol a királylány lerészegíti és ela nimfa megcsábítja. Ezért keservesen lakol
vakítja. Ezt a mondai magot úgy maga a pásztornép, mint a müköltk a legkülönfélébb módon
variálták. V. ö. Welcker, Kleine Schriften (I. köt.
:

188—202.

1.).

Daplinis nerii

Daphnit

(ásv.), 1.

(áiut), 1.

Oleander-piüe.

Dafnü.

Dapifer (lat.) a. m. ételhordó a római császárok udvaránál az ételekre felügyel hivatalnok,
a középkorban a. m. asztalnok.
Dapiferorimn regalimu niag^ister, 1.
Föasztalnok.
Daponte, Lorenzo, olasz dalmüszöveg-író, szül.
Cenedában (Velence köztárs,) 1749 március 10.,
megh. New Yorkban 1838 aug. 17-én. A trevisói
;

Daphne mezeream

a virágos hajtás : b oldalt felmetsaett és szétnyitott virág belseje; e term; d a term hosszmetszete
e terméses hajtás f, g i^ termés metszetei.
:

papnevelben

tanult,

majd

tanított

is,

mig

szaba-

dabb nézetei miatt számzték. Bécsben az udv.
színpad kinevezett költje volt, mikor 1785. öszszeköttetésbe lépett Mozarttal, s neki a Figaro lavolt, ina azonban csak tapasz és kencs készül kodalma és Don Jüan szövegét írta, egjidejüleg
belle. Igen csíps termése (bacca coccognidü, a Salierinek szánt Axur-ral. U. Lipót elbocsátotta
piper gennanicum) szintén orvosság volt ; Szibé- D. Triesztbe, majd Londonba s végül New Yorkba
riában arcpirosítónak használják. A himalájai D. ment, hol küzködve cserélgette kenyérmunkáit
végre olasz operát alapított s ezt igazgatta halácannabina Wall. háncsából papirost készítenek.
Daphnephoria (gör. a. m. babérhordó ünnep), láig. Viszontaeságait elbeszóU a Memorie c. ön:

az ókori Thebaeben ApoUon isten tiszteletére
minden nyolcadik esztendben rendezett ünnepi
könnenet, melynek középpontjában egy babérágakkal és virágokkal körülfont olajfaágat vittek.
Ez olajág csúcsán ércgolyó volt megersítve,
melyrl apróbb golyók és szalagok csüggtek le.
Egyes görög írók szerint a nagy golyó a Napot,
a kisebbik a holdat s a csillagokat, a szalagok
az év napjait jelképezték.
Dapbnia (áUat), a levéUábu rákok (Phyllopodaj rendjében az Agascsápuak (Gladocera) alrendjének s a Dapknidae családnak egyik neme,
mellnek páncélja majdnem mindig Mlózatosan
terecskézett, hátul egy hosszabb, majd rövidebb
tövisben folytatdik, a fej és törzs között beméIjedés. nincs. Sok faja ismeretes, valamennyi az
édesvizekbl. Hazánkból is több (összesen 19)
faját ismerjük, melyek között legnagyobbak a D.
magna Str., D. Scháfferi Br. és D.pulex de Greer
Fontos haltáplálók. L. még Viziboüia.
Ilaphnin, 1. Dafnin és Daphie.
Daphnis, régi görög népköltészeti alak, a szicíliai pásztornép fantáziájának szülötte, kirl gazdag változatokban regéltek, daloltak. E népköltési termékek elvesztek, de a görög pásztorköl-

(New York 1823—27, 4 köt.).
Dapontes, Konstantinos, a legjelentékenj'ebb
újabb vallásos költ a görög egyházban, sziil. a
XVin. sz. elején, megh. mint az athoszi kolostor tagja 1789. Sokáig a moldvai fejedelem szol-

életrajz

gálatában volt, hazafias magatartása miatt a tötüköré. Errökök többször fogva tartották.
kölcstan és Kegj'eíemkertje c. müveit a görögök

Nk

még ma

is

olvasgatják.

Dappenthal (Vallée des Dappes), a DOle

E.-i

lába mellett húzódó kis völgy a Jura hegységben.
DAprile, olasz müvészcsalád, 1. Aprile.
Dapsy László, tanár, szül. Miskolczon 1843 febr.
gimná28., megh. Budapesten 1890 máj. 29.
ziumot Miskolczon, az akadémiai tanulmányokat
Debreczenben végezte. 1864-ben a skót szabad egyház által alapított teol. ösztöndíj segítségével Edinburghba ment.l866-ban visszatérvén, a debreczeni
gazdasági intézetnél tanár lett, 1867. pedig a pesti
fgimnáziumban foglalta el a természetrajzi tan-

A

széket. 1870-bcn a K. M. Természettud. Társulatban
dolindítványozta a könyvkiadó vállalatot s
gozta ki annak a tervét. Sokat írt és fordított

a kiválóbb magyar folyóiratokban megjelent cikkein kívül önállóan kiadott mvei a következk

—

Dapszangr

Daráló
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A

tálajkimerülés befolyása az áüamok életére
(Pest 1869) Általános természetrajz (Pest 1869)
geológia alapvonalai, Paget Dávid után (Pest
1872) Darwin:
fajok erediefe (Budapest 1873—
nemzetgazdaság aiapdvei, John
IS?^, 2 köt.)
Stuart Mill után (4 kötet, Budapest 1875);

a fél (5000 kg.) V. teljes (10,000 kg.) kocsirakományárúk egységét. Darabárúnak nevezik ezenkívül
a szállításnál azokat az árúkat, melyeket darabok
A
szerint fuvaroznak. A D. be- és kirakására, valaA
A
mint megrzésére a vasúti állomásokon árúraktárak vannak, hogy a vaggonokba be nem rakott
parlamenti kormányrendszer Angliában, Todd árúk sérülést ne szenvedjenek (1. Árúraktár).
Alpheus után. Szerkesztette a Magyar Föld köz- L. még Darabszám.
gazdasági napilapot 1880 máj. 16-tól haláláig.
'Da,Ta,hont(durabanty.drabant,trabant)régBbDapszang v. Mount Godwin Austen, 8620 m. ben a furak fegyveres szolgája, késbb megyei v.
magas hegy a Karakorum-láncban, 22 km.-nyire városi hajdú rendr. D.4estarség, 1. Testrség. —
a Sigar- v. Musztag-hágótól. Földünknek nagy- D.-oknak nevezték el azokat a teremszolgákat,
ságra nézve másodii hegycsúcsa.
akiketaz 1904 nov. 18-iki házszabályrevizió után,
Daption (állat), 1. Galambhojsza.
a Tisza-kormány utolsó idejében a képviselház
Dár, arab eredet török szó jelent házat, helyet. elnöksége a rend fenntartása céljából alkalmazott,
Dár-ibsz-szaádet a császár háreme. E dár szóval amit az ellenzék erszakosságnak jelentett ki. Akik
nem tévesztend össze a perzsa eredet dár szó, az ezután következett Fejérváry-kormányban az
mely fleg összetételekben fordul el, mint pl. erszak közegeit látták, azok a Fejérváry-korháznedár kincstartó, bájrákdár fegyvertartó stb. mány tagjait és közegeit D. gúnynévvel illették.
Dár, a nuba nyelvben országot, vidéket, körDarabos, érdes, durva, egyenetlen, döcögs;
nyéket jelent s a nubiai helységnevekben, vala- átvitt értelemben faragatlan, illetlen nehézkes,
mint a keleti Szudánban gyakran fordul el.
szaggatott (beszédrl, versrl).
Dara (griz), rendszerint búza-D., a magyar rDarabos, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimalési mód útján nyert kisebb-nagyobb magtöredé- szombati j.-ban, (1910) 640 tót lak.
u. p. Forgácskei a búzának. A malmászatban nagyon fontos a falva, u. t. Rimabánya.
sok és tiszta D. gyártása, mert minél több és
Daraboshegy, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,
minél tisztább a D., annál több, tisztább, jobb és (1910) 265 magyar lak. u. p. Nádasd, u. t. Körmend.
szebb liszt készíthet. A D. a búzaszem magfeDarabszám. Némely árú a kereskedelmi forhérje részébl való, esetleg még némi héj résszel galom szokásai szerint D.-ra jön a forgalomba.
borítva, a búzaszem legbelsbb részébl készült Vételük, eladásuk ós szállításuk D. szerint törtéD. rendszerint a legértékesebb, ennek a fajsúlya nik (1. Darabárúk). Néha több darabot kapcsola legnagyobb, miért is a D.-k jósági osztályozása nak egybe 12 drb
1 tucat, 5 tucat -- 60 drb
fajsúly szerint, D.-tisztítógépeken történik. A gyár- 1 sokk, 12 tucat
144 drb=: 1 gross.
tás folyamán igen sokféle D. keletkezik, ezek miDarabszám-munka, az ipari termelés egyik
nségi sorrendje a következ szín- (auszug) D., munka- válfaj a, megkülönböztetésül az óra- vagy
láng- (mund) D., I. zsemlye-D., II. zsemlye-D., napszám-munkától. Más néven szakmány-mumka
III. zsemlye-D., barna D., rossz D. Mindezek csu- (accord), vagyis oly munka, melynek díjazása nem
pán mint melléktermékek szerepelnek s a piaci id, hanem tényleg végzett munkateljesítmény
forgalomba nem kerülnek. D. készíthet a tenge- szerint díjaztatik. Ezt a munkaformát a munkások
ribl is, tengeri-D., azt egyes vidékeken emberi szervezetei elvileg támadják, anélkül azonban,
táplálékul (oláhok: mamaliga, olaszok: polenta hogy sikerült volna eddig kiküszöbölni. Ellenben
néven) is használják, rendszerint azonban csak a az ipar ezt tartja a legigazságosabbnak.
Darab szerinti munka, 1. Darabszám-munka.
házi állatokat etetik vele. Fontos takarmánycikk
Darálás (ném. Schroten). A mürlésnél a búza
a konkoly-D., amely a konkoly megfelel rlésébl készül s a tejel állatok etetésére használatos. fokozatos felaprításának els folyamata. AD.-t töD., a geológiában, illetleg a kzettanban vala- kéletesebb berendezés malmokban elször durmely összetett, kristályos kzetnek egyes elegy- vábban s azután fokozatosan finomabban rovátkolt
részekre szóthullott tömegei, melyek azon helyen hengerek között többszörösen —tökéletes mrlési
vannak, ahol az illet kzet máUás következtében rendszer mellett 5 8-szor
ismétldve viszik
szótesett. A kzet-D. további mállása adja az agya- végbe, hogy a búza korpahéját kíméljék, továbbá,
got. Gránitsziklák, trachittömzsök stb. tetején s hogy szép darát, de lehetleg csak kevés lisztet
oldalán gyakran látni apró szem laza törmeléket, nyerjenek. A D.-i müveletek alatt ugyanis a búzami nem egyéb mint gránit-D., illetleg trachit-D. szem tartalma, a magfehórje mint dara és derce
D. (bány.). Olyan minség összezúzott érc, mely- kitörik, miáltal a búzaszem mindinkább laposabbá
nél az egyes szemek nagysága O'ö mm.-nél na- válik, míg végre a korpahéjak nagy része nagyobb
gyobb.
D. (koh.). A megolvadt fémet folytonos levélkék alakjában visszamarad. A D.-nak termérázás közben hagyják kihlni, s így D. lesz belle. kei különféle dara és derce, továbbá a fentebb
a meteorológiában, 1. Jéges.
említett korpahéjak, amely utóbbiak a kiörlés után
Dara, kisk. Zemplén vm. szinnai j.-ban, (i9io) a kereskedelmi durva korpát szolgáltatják. A D.
154 rutén lak. u. p. Czirókaófalu, u. t. Szinna. alatt kevés liszt is keletkezik, de ezek a lisztfajok
Darab, város Perzsiában, 1. Derabgherd.
sötétek.
D. szóval jelzik az értelem nélkül elDarabárúk. A darabszám szerint forgalomba hadart beszédet is.
kerül árúk. A szállítás szempontjából foiitos megDaráló, a gabonanemüek rlésére használt kokülönböztetés a fél- és teljes kocsirakomány-árúk- pár vagy hengeres készülék, amelyet fokról-fokra
kal szemben. Ugyanis az 5000 kg.-nál kisebb súlyú tökéletesítettek s amelybl a mai nagyszabású
árút egységenként drágábban szállítj a a vasút, mint malom fejldött ma már a régi D.-t egyes vi;

;

;

A

:

;

;

;

;

:

=

=
=

:

—

—

D

;

—

;

—

—

Darana

301

dékeken a kukorica és só darálására használják
csupán, míg a kávé és egyéb fszerek darálására
külön, kúpos szerkezet D.-k szolgálnak.
Darana,régi örmény város Daranalis tartományban az Eufrát fels folyása mellett, ma Kamach.
Daranovci, adók. Pozsega vm. pozsegaij.-ban,
u. p. Vilié selo, u. t.
(1910) 270 horvát-szerb lak.
Pozsega.
Darány, nagyk. Somogy vm. barcsi j.-ban, (i9io)
1434 magyar lak. hitelszövetkezet, csendórörs,
lakói
vasúti állomás, posta- ós táviróhivatal
kendert termelnek.
;

;

;

Daranyálka

(növ.), 1.

Árpa.

Darányi,!. Ignác (puszta-szent- ffyörgyiés tetMleni), nemzetgazda, szül. Kecskeméten 1811 márc.
11 megh. 1877 jún. 11. Jogi és gazdasági tanulmányokat végzett s pályáját az Országos Magyar
Gazdasági Egyesületnél, mint titkár kezdte. 1843ban a Pesti Hírlap országgylési tudósítója, 1844.
özv. Teleky Józsefné gr -né birtokainak igazgatója,
1848. Klauzál Gábor alatt kormánybiztos, majd
nemzetórkapitány lett. Az elnyomatás évei alatt
egészen a gazdasági ügyekkel foglalkozott. Mikor
a Gazdasági Egyesület újra megkezdte mködését, D. ismét tevékeny részt vett munkásságában.
Nagy érdemeket szerzett a faültetés, a futóhomok
megkötése s az ármentesítés körül. A gazdasági
irodalomban szintén íigyelemre méltó szaktanulmányokat írt a Magyar Gazdába és a Gazdasági
Lapokba. V. ö. Galgóczy, Emlékkönyv Kautz, A
nemzetgazdasági eszmék fejldésének története.
2. D. Ignác (puszta-szent-györgyi és tetéüeni),
államférflú, szül. Budapesten 1849 jan. 15. Jogi tanulmányait a fvárosban végezte s 1873-tól kezdve
itt folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1878. a Tiszavölgyi társulat titkárává választották s a Tiszavölgy ármentesítésében tevékeny részt vett. 1881—
1905-ig egj-folytában a fváros ü. kerületét képviselte a parlamentben, ahol, mint a szabadelv
,

;

párt oszlopos tagja, fleg mezgazdasági és közlekedési ügyekben szólalt fel. 1892. a budapesti ref.
egyház fgondnokává választotta, 1893. a szabadelv párt, 1895. a képviselház egyik alelnöke lett.
Az egyházpolitikai küzdelem idején a szabadelv
párt történeti nevezetesség értekezletén
terjesztette el a határozati javaslatot. Ugyanez
év november 2-án a BánfEy-kabinetben földmivelésügyi miniszterré nevezték ki s tárcáját

utóbb a Széli-kormányban, majd Khuen-Hédervárj'
gróf elsó kormányalakítása alkalmával is megtartotta. 1896-ban valóságos bels titkos tanácsos
lett. Miniszterségét nagj- külsó és bels sikerek
jellemzik. A ülloxera által elpusztított szellket
felújíttatta. Az 1898. II. t.-c. által rendezte a mezgazdasági munkaadó és munkás viszonyát, miután
az elbbeni évben letörte az egész magyar mezgazdaságot fenyeget sztrájkot. Az 1900. XVI.
t.- c-ben gazdasági munkás- és cselédsególyz pénztárt létesített az elaggott munkások istápolására.
Emellett felkarolta a termel-, fogyasztó- és hitelszövetkezetek ügyét, népszer mezgazdasági
veket Íratott és terjesztett a nép között, szer\-ezte
a rutén s 1902. a székely kirendeltséget, amelyeknek fcélja volt olcsó bérletek, tenyészállatok
ingyenes kiosztása, a szövetkezeti szellem terjeszted 8 a népnek gazdasági oktatása. Népkönyvtára-

m-

kat

—
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létesített,

népies gazdasági tanfolyamokat

szervezett, megalkotta a Mezgazdasági Muzeumot, fólépíttetfe a Földtani-intézet palotáját, létesítette az ampelológiai intézetet, felkarolta

a
Tátra és Balatonvidék érdekeit, elsegítette nemzetiségi vidékeken a telepítést, magyar vidékeken az okszer parcellázást. 1902-ben a dimamelléki református egyházkerület fgondnokává
választották. 1903 nov. 3. Héderváry val együtt
is fölmentették állásától. Az 1904 nov, 18-iki erszakos házszabályrevizió-kísérlet után Andrássy
Gyula gróffal együtt elhagyta a szabadelv pártot
s a disszidensek csoportjának, utóbb a megalakult
alkotmánypártnak elnöke lett. 1906 áprilisban a
Wekerle-kabiuetben ismét elvállalta régi tárcáját.
Büvatalának e második korszakában folytatta és
befejezte korábbi alkotásait, melyek közt az 1907.
cselédtörvény, a munkáslakásokról, vízi beruházásokról szóló tör%-ények, valamint az Ausztriával
kötött új kiegyezés mezgazdasági ví\Tnányai a
legfontosabbak. 1909-ben a Magyar Tud. Akadémia tiszteleti tagjává választották. A koalíciós
kormány bukása után D. pártonkívüli maradt. 1905
óta a tapolczai kerület képviselje. Elnöke a Magyar Gazdaszövetségnek.
Darapörkölék (koh.). Az ércek, ha megpörköltetnek, és a pörkölés sikerült, egészen poirá válnak; ha a por között durvább szemek is érezhetk, ez a pörkölés tökéletlenségének jele és
szitálással kell a darás szemeket a portól elválasztani, s az így nyert D.-et újra pörkölni.
Darapskit (ásv.), egyhajlású kristályok, amelyek az oldallap szerint jól hasadnak, a hasadási
táblák közel négyzetek, színtelenek és átlátszók.
Képlete NagSO^.NaNOg -{- HjO. Vízben könnyen
oldható. Lelhelye Pampa del Toro (Chile).
Daraptí, skolíisztikus neve a következtetés
egjlk módj ának, az úgynevezett harmadik«flgura»
egyik «módusa». MaP, MaS a. m. SiP., pl. minden
állam enyhébben bünteti a párbajt, de minden
állam tillga az önsegélyt. Néha tehát az önsegély
tütása mellett is enyhébben büntetik a párbajt.
Darás liszt (bány.), olyan minség összezúzott
érc, melynél az egyes szemek nagysága 05 miUimétemél nem nagyobb ésO 25 mm.-nél nem kisebb.
Daraszén (bány.). Ha a bányában termett kszenet a darabok nagysága szerint osztályozzák, a 0*5
centiméternél kisebb szem szenet nevezik D.-nek.
Daraszér (bány.), a darás liszt feldolgozására
szolgáló készülék a szerel házakban, 1. Szer.
Daratisztitó gépek. A darának fajsúly szerint
való osztályozására, a molnár nyelvén a darának
tisztítására szolgáló gépek. A fajsúly szerint való
osztályozást megelzi a nagyság szerint való osztályozás, csak egyenl nagyságú darák tisztítha-

t

:

tók sikeresen.

A

fajsúly szerint való osztályozás

légárammal történik, a légáramot külön szellz

—

—

ventilátor
idézi el, kezdetben fúvó hatású,
újabban kizárólag szívó hatású légárammal dolgoznak a D. Ezeknek a szerkezete és berendezése
nagyon sokféle, de mködési elvük nagj-jában
ug>'anaz a daraszemcsék nagysága és fajsúlya
szerint szabályozhatóan különböz ersség széláram megcsapja a gépben lefelé hulló darát s az
egyes szemcséket esési iránjruktól eltéríti. A na:

gyobb fajsúlyú szemcsék

eltérítése csekélyebb,

a

Daratisztító

—

gépek

A
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mve- kerül, különböz fajsúlyú, de egyenl nagyságú
egyenl nagy- darákat az esésökre oldalról ható szívó széláram
azokkal összekeverödött korparészek faj- különböz távolságokra viszi. A végbl, hogy a

kisebb fajsúlyuakó nagyobb.

felaprítási

letek alatt levált, a daraszeraesékkel

ságú

s

súlya pedig a legkisebb lévén, ezeknek az élté
rítése a legnagyobb. Ezen korparészeket a molnár
szállókorpának nevezi. A daratisztító gép az

szakaszokra osztott daratisztító gép egyes szakaegyenl nagyságú darák kerüljenek, minden daratisztító gép eltt egy, a darákat nagyság
szaiba

—

—

szerint osztályozó szerkezet
sík szita
van
elrendezve. Kisebb malmokban használatos daratisztító gépen a szita a daratisztító géppel egybe
van építve. Nagyobb malmokban azt a nagyobb
gépet használják, amely a tulajdonképeni daratisztító gépbl és a föléje függesztett, de különálló
síkszitából áll. Úgy a nagyobb, mint pedig a kisebb
D, elve ugyanaz. A következkben egy nagyobb

gépet ismertetünk. Ezen gép küls képét a 2. ábra,
keresztmetszetét az 1. ó&ra mutatja. A termék az
a nyíl irányában ömlik a gépbe ós a. b rovátkolt
szállítóhenger segélyével a gép egész hosszában
egyenletesen lesz elosztva. A szállító hengerrl
a termék a c ferde lapon leesik, ezen c lap a d
csavarral állítható, miáltal a lees darákkal tetszésszerinti parabolákat irathatunk le. A c lapról
való leesés közben hat a darára az J nyíl irányában elször a légáramlat és a dara fajsúlya szerint az e nyelvek által képezett 5 csatorna egyikébe beljebb v. kijebb esik. A nyelveket magában
foglaló
szekrényke az /' nyíl irányában ide-oda
tolható, hogy az egyes darák a rendeltetésüknek megfelel csatornába ós innen a megfelel
csigákba jussanak. Az £1 szekrényben levö^ e
nyelvek által képezett csatornák elhagyása után
a darákat a II nyíl irányában másodszor éri
a légáram, ezen második légáram hatása alatt a
darák
újra fajsúlyuk szerint osztályozottan
a g által jelölt csatornákba esnek, ezen csatornák
a már osztályozott darát az 1, 2, 3, 4, 5 csigákba
vezetik. A legtávolabb es csiga az 5. számú, ez

E

1.

ábra. Daratisztító gép.

egyenl nagyságú darákból különböz

minség

darát, felemást (Überschlag, átveret, átcsapat) és

szállókorpát választ szét. A darák minségük, jóságuk és tisztaságuk szerint részint már a'kereskedelmi forgalomba kerülnek, részint a feloldó

S.

—

—

ábra. Daratisztitó gépek.

hengerszékek segítségével lisztekké röltetnek.
A felemás anyag tovább tisztítva, rölve sötétebb
lisztek anyagát, a szállókorpa, kövön rölve, a
finom korpát szolgáltatja. A D. mködését a mellékelt ábrák tüntetik fel. A daratisztítás elve ezen
gépeknél azonos a modem nagy malmokban használatos gépekével s abban áll, hogy a gépbe

legkönnyebb termékeket, az ú. n. szállókorpát (röpkorpa, Plugkleie), a másik négy pedig
a fajsúlyuk (minség, jóság) szerint osztályozott
darákat úgy, hogy az 1 csiga a legnagyobb fajsúlyút (a legjobbat), a 4 csiga pedig a legkisebb
szállítja a

fajsúlyút (a legrosszabbat) továbbítja. Az osztályozást végz szívó széláram bevezetése a gép

—
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egész hosszában beépített h szélcs segítségével
történik. Nagy malmokban ez a szélcsö központi
szel lóztet<5 vei (ventilátorral) van összekötve, ez
végzi u. i. az egész malom szellztetését és tisztítását. A beszívott légáramlat mennyisége az i
ferde lappal szabályozliató, ennek beállítása a k
kézikerék által
ívrész (segmens), l csavar és
történik. Nagy malmokban az imént leírt daratisztitógép több szakaszra szokott osztva lenni,
ezen szakaszok egymással teljesen azonosak, csak
a hosszúságuk változik a beöml dara mennyisége szerint. A 2. ábra két ily daratisztító gép sematikus összeállítását mutatja ezeknél a és & a
szélcsöveket tartalmazó szekrények.

m

;

Daravirág (növ), 1. Draba.
Daraw, falu 9000 lak. Fels-Egyiptomban, a
lukszor-asszuani vasút mentén, Asszuán közelében. Házi ipara etnográfiai érdekességú.
üdíXdai, Mohamed b. Iszmá'il. a drúz felekezet alapítója, perzsa származású mohamedán volt.
Az iszmá'Uita felekezet (1. Asszaszinok) érdekében
1017. Kairóban járt és az ott uralkodó Hákim fatimida kaUfát isten inkamációjának hirdette. E
tana miatt a nép fellázadt ellene. Hákim segítségével Szíriába menekülvén, itt az iszlám törvéellentótben álló tanai számára szányeivel
mos hívet toborzott, kiknek utódai a Libanon lakossága között (drÍLzok) most is el vannak terjedve. 1020-ban halt meg.
Darázs, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,
(1910) 225é sokáé és magyar lak., postahivatal, u.

—

Darázsméh

megtörténte után az állam feloszlik. A dolgozók
és a hímek sszel elpusztulnak, csak a megtermékenyített

nstények

telelnek át,

melyek tavasz-

A

szal új áUamot alapítanak.
lárvákat maguk a
D. által készített, vagy rablott mézzel táplálják.

Azon

D., melyeknél dolgozók nincsenek, sejtjeiket rendesen gömbalakban, agyagos földben építik s álcáikat ritkán mézzel, többnyire rovarokkal, pókokkal stb. nevelik fel. Ezen nem társasán
él D. tehát hasznosak. A D. között mint a gazda
és kertész ellenségei a köz&ns. D. (Vespa vulgáris L.) és a ló-D. (V. crabro L.), mint gyümölcspusztítók és mézrablók általánosan ismeretesek.
A ló-darázs barnás v. barnás-vörös alapszín, potrohán és fején barnás- vörös foltokkal szárnyai
sárgás színben játszók. A hím 24, a nstény 30,
a dolgozó 22
hosszú. Ez a legnagyobb hazai
darázs, honos Európában mindenütt. Odvas fákban, falüregekben s a föld alatt is lakik, de itt
már ritkábban. Fészke anyaga barnás és több
;

mm

—

—

emeletbl
áll. A közönséges darázs
sokkalta kisebb, ennek fészke leginkább szürke.
Darázscincér (Clyttis Laich.), a fedeles szárnynak
bogarak
rendjébe, a hosszncsápuak,
vagy cincérek (1. o.) családjába tartozó rovarfaj.
Csápjuk 11 íz, fonál vagy serteszer; nyakpajmer
zsuk hosszúkás vagy kerekded; a szárnyfedk
finom szrökkel fedettek, melyek rajzolatokat
képeznek, ezek leginkább fekete és sárga harántcsíkok, mint a darazsaknál, nagyságuk is körülbelül akkora, innen ered népies nevük. A bogarak leginkább az erdkben a kivágott fákon,
t. Fóherczeglak.
Darazsak (Vespidae). A hártyás8zámjniak(Hy- fleg tölgyön tartózkodnak, lárváik a fában
menopterai rendjében a fullánkosak (Aeuleata) magában élnek. Elég közönségesek, hazánkban
alrendjébe tartozó rovarcsalád. Az egész család is van néhány faj.
.feltn jellege, hogy az idetartozó fajok mells
Darázsfalu (Trauersdorf), nagyk. Sopron vm.
szárnyukat úgy hajhatják össze, hogy belsó felük kismartoni j.-ban, (1910) 1339 horvát lak., postaa küls alá kerül. Potrohúk csak igen vékony ügynökség, u. t. Kismarton. A község mellett
kocsánnyal függ össze a torral, a testük különben 1838-ban emelt Szt-Háromságszobor és hg. Eszmindig nyalánk és majdnem csupasz. Csápjuk kö- terházy Miklós fácánoskeltje. D. 1327. a Gutkeled
nyökszerüleg megtört, hímeknél 13, nstényeknél nemzetség si birtoka volt és Dorog néven sze12ÍZ a homlokon vannak egyszer pontszemeik; repelt 1346. a nagymartoni grófoknak kváruk
az összetett szemeik nagyok és vesealakuak; volt itt. A vár 1484 után elpusztult.
lábaikon kefe, miként a méheknél, nincs, mert
Darázsfészek. Tulajdonképeni D.-t csak a tárvirágport nem gyjtenek ; fel vannak fegyver- sasán élö, tehát államot alkotó darazsak épíkezve fullánkkal, szúrásuk sokszor veszélyes. El tenek. A D. anyaga finomra megrágott és nyálvannak terjedve az egész földön, ismeretes mint- kával kevert növényi rész, els sorban farost,
egy 1000 faj. Sok darázsfajnál a hímek- és nsté- melyekbl hatszögletes sejteket készítenek, ezek
nyeken kívül dolgozók ia vannak, ily fajok társa- szorosan állanak egymás mellett s vízszintesen
ságban élnek, államot alkotnak. Ha a darázs- elhelyezked lemezeket
lépeket
alkotnak.
állam nagyobb népessége céloztatik, akkor a B sejtek feneke közös a lépben s mindig felül van,
megtermékenyített nstény tavasszal az épül
a sejtek tehát lefelé nyitottak. Az egyes léfészket egy ktüsó, zsákalakú burokkal fedi be, peket a D.-ben egymástól függlegesen állózömök
melyen csak egy nyílás, a röplyuk van. Ilyet épít oszlopocskák választják el, miáltal a D. emeleerdkben, bokrok és fák gallyain az eidei darázs tekre oszlik. A lépeket rendesen egy közös ós csak
(Vespa sylvestris L.). A kisebb és néptelenebb egy nyílással ellátott burok veszi körül, ez papírállamokban él D. fészkei takaró fedél nélkül szer. Ily D.-ek elssorban szabadban vannak, fáépülnek, ilyen a leginkább falakon, deszkakeríté- kon, kerítéseken, falakon, azután faodvakban és
seken és csak kivételesen gallyakon található végre a földben is.
fészke a Polistes hebraeus Fab.-nak. A sejtek kéDarázsi, kisk. Hont vm. korponai j.-ban, (wio)
szítésére a D.-nak egy külön papimemú anyag 186 tót lak. u. p. Ledény, u. t. Teszér.
szolgál, melyet finomra vágott farészecskékbl
Darázsk a. m. mésztufa (1. 0.).
és ragadó nyálakból készítenek. A D. sejtjeikbe
Darázsméh (Nomada flava Fz). A hártyáselször olyan petéket tojnak, melyekbl csak szárnyuak rendjébe, a méhek (Apiaria) családdolgozók lesznek, késbb a hím- és nstény-iva- jába tartozó rovar. Élsköd, petéit más méhek
dék felnevelésére kerül a sor, majd a párosodás még befedetlen sejtjeibe reempéezi, különben
rétegbl

—

;

—

;

—

—

;

—

—

Darázsölyv

nem

hátsó lábai virágporgyüjtésre

masak.
Darázsölyv

(áiiat,

Fernis Apivortis),

is

I.
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allcal-

Méhész-

ölyv.

Darázsporozta virág, oly virág, melyet darazsak poroznak meg (1. Beporzás), ilyen a molyhos
madár birs (Cotoneaster integerrima), a görvólyf (Scrophularia) stb. virágja, 1. még Dongóporozta virág.
Darázs-sas (Pernis apivorus), 1. Meliészölyv.

-

D'

Argon

dását ellenezte ugyan, de a dogma kihirdetése
után az egyház határozata eltt alázatos hittel
meghajolt. Az 1870-iki háború alatt nem távozott
Parisból, hanem mint igazi fpap, a betegek, sebesültek vigasztalásával s gyámolításával foglal-

Az 1871 márc. 18. kezddött Commune
uralma alatt is Parisban maradt. Munkái Oeuvres
de saint Denys l'Areopagite (1845) Les femmes
de la Bible (illust. 1850); Les saintes femmes
kozott.

:

;

(1859); Imitations de Jesus-Christ (Traduction
avec gravures, 1852) La vie de Saint Thomas
Becket (1860) Oeuvres pastorales. V. ö. Histoire
de la vie et des oeuvres de Mgr. D. archevéque
de Paris. Par Mgr. J. A. Foulon, archevéque de
Lyon (Paris 1889) íévre, Vie et ouvr. de M. D.
(1871) Karácson Imre D. érsek végnapjai (Kath.
Szemle, 1890 IV. füzet).
;

Darázsvirág (i>öv.), 1. PulmonariaDar-Banda, nyam-nyamok lakta vidék KeletAfrikában, a Sári és Kellé közti vízválasztón.

Fhelye Foro.
Darbanga (Durhhangah), az ugyanily nev
kerület fvárosa a Kis Bhagmati balpartján,
vasút mellett, (1901) 65,990 lak. élénk kereskiviteli cikkek
olajos magvak,
kedéssel a
vaj és épületf a a behozatalé gabona, só, jutakelmék, posztó, bráruk, mész és vas.
Darbay (Scheiter) György, 1848— 49-iki honvédtiszt, olasz szabadsághs, szül. 1827 márc. 17.
Alsó-Ausztriában, megh. 1909 máj. 16, Budapesten. A császári hadseregben szolgált mint dzsidáshadnagy, 1848-ban a magyar szabadságharchoz
csatlakozott s azt hsiesen végigküzdötte. Világos
után in contumaciam halálra ítélték,de Angliába,
majd Olaszországba emigrált, hol Ihász ezredessel szervezte a magyar légiót. A villafrancai béke
után 1859. az olasz hadseregbe lépett s mint garibaldista egyike volt a marsalai ezernek. Részt
vett Nápoly bevételénél s fleg Capuánál tüntette
ki magát, amiért az idközben ezredessé ellépett.
;

;

f

:

;

:

hs

melléknévvel tisztelték meg.
D.-t a capuai
1867-ben visszatért Magyarországba. V. ö. Vasárnapi üjság 1909, 22. sz.
Dar-Berber, 1. Berber.
Darbicius, Nikolaus, 1. Drabik.
Darboux, Jean Gaston, francia matematikus,
szül. Nimesben 1842 aug. 13. Elbb maltre de
conférences volt az école normale-on, azután a
párisi facultó des sciences-on az elméleti mechanika és a geometria helyettes, majd 1881. a felsbb geometria címzetes tanárává lett. 1900 óta
a francia tudományos akadémia állandó titkára.
A M. Tud. Akadémia küs tagja. Részt vett az els
Bólyai-jutalomdíjat odaítél bizottságban. Irt számos becses értekezést.
Le^ons sur la
théorie génórale des surfaces et les applications
géométriques du calcul inflnitésimal (Paris 1887—
Lepons sur les systémes
96). Ennek folytatása
orthogonaux (u. 0. 1898, 1.) Fourier munkáinak
egyik kiadása is tle származik (1890, 2 köt.).
1870—1902. kiadta a Bulletin des seiences mathématiques-et. V. ö. Lehon A., D.-G. (Paris 1910).
Darboy (ejtsd: darboa), Georges, nancyi püspök,
utóbb párisi érsek, szül. Fayl-Billotban (HautMarne) 1813 jan. 16., a commimisták agyonltték 1871 máj. 24. Hitéért való lángoló lelkesedés, fáradalmat nem ismer tevékenység, embertársai iránt önzetlen szeretet jellemezték t.
A császár elhalmozta kegyeivel: 1864-ben föalamizsnássá és szenátorrá, 1866. a közoktatásügyi tanács tagjává nevezte ki. Részt vett a
vatikáni zsinaton, melyen az infallibilitás kimon-

Fmve

:

;

:

;

;

;

Darby, John Nelson, a darbysta felekezet, más
névvel a plymouthi testvérek (1. 0.) szektájának
alapítója, szül. Londonban 1800 nov. 18., megh.
1882 ápr. 29. Jogi tanulmányai elvégzése után
ügyvéddé lett, de azután teológiával kezdett foglalkozni s az anglikánus egyház papja lett. Vallásos nézetei miatt az anglikán papság üldözbe
vette, úgy hogy 1838. Genfbe, majd 1840. Lausanneba kellett mennie és Waadtlandban számos

hivt

szerzett tanainak;

liába.

Számos

mvet

késbb

visszatért

Ang-

is írt.

Darby-acél, az az acél, melyet Thomas eljárása
szerint konverterben gyártanak és a kiöntött anyagot kell karbonizálás végett kokszporral elegyí-

Nálunk ezt az eljárást a salgótarjáni vasgyárban alkalmazták a sínanyag készítésére. L. Vas.
Darbysták, más névvel plymouthi testvérek,
tik.

kik alapítójuktól, Darby Johntól (1. 0.) vették nevüket. L. Plyniouthi testvérek.
D'Arc, 1. Jeanne A' Arc.
D' Arcét (ejtsd: dárszé), Jean Pierre Joseph, régész, szül. 1777 aug. 31. Parisban, megh. u. 0.
1844 aug. 2. Ó javította a lporgyártást, a bronz
és bronzszerü ötvözetek készítését, felfedezte,
hogy ónban gazdag bronzok ismételt htéssel kalapálhatók és igen szívósak lesznek. Egy nagyon
könnyen olvadó ötvözetnek az összetételét adta
meg (D.-fém) ós 1802. felfedezte az arany ós ezüst
elválasztását kénsav segítségével. Megvizsgálta
a csontok tápláló alkatrészeit, ismertette a csontenyv készítését, a csontok alkalmazását mint
trágyát és a gesztenye feldolgozását cukorrá;
foglalkozott a különböz iparágakban fellép káros befolyások kiküszöbölésével és értekezéseket
írt a kórházak higiénikus berendezéseirl.
D 'Arcét eljárása, 1. Enyv.
D' Ar cet-fém, a D'Arcet-féle könnyen folyó ötvözet (Newton-fém) 8 súlyrész bizmutot, 5 súlyrész ólmot és 3 súlyrész ónt tartalmaz. Ezen ötvözet 94"5 C"-on olvad.
D' Ar9on (ejtsd darszoS), Lemicau Jean, a XVIII.
sz. legnevesebb hadmérnökeinek egyike, szül.
Pontarlierben 1733., megh. Parisban 1800. 1781ben III. Károly spanyol király a már akkor nagy
hír D.-t Spanyolországba hívta, hogy Gibraltár
ostromlásában segélyére legyen. D. ekkor úszó
ágyútelepeket létesített, melyeket azonban az angolok izzó golyókkal szétrobbantottak. 1793-tól
kezdve Camot oldala mellett D. készítette azon
:

Dárda

remek hadjárati terveket, amelyek az európai
szövetség ellenében Franciaország diadalát eredConsidéraményezték. Legnevezetesebb
tionsmilit.et politsur les fortifications (Parisl795).
Dárda, döfésre és hajításra alkalmas fegyver,
mely Vb m. hosszú, 3—4 cm. vastag fanyélböl és
annak végére ersített 30—40 cm. hosszú, végén
njilalakú pengébl állott. A rómaiak pilnma is a

mve

:

dárdák egy neme

volt. L. Lándzsa.
gyümölcsfák 10—12 cm. hosszú
ágacskája, meljTiek csúcsát összetett vegyes
vügy (1. Eiigy) zárja be.
Dárda, kisk. Baranya vármegye baranyavári
j.-ban, (1910) 3231 német, szerb és magyar lak. A

Dárda

Dardanellák
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(i>öv.),

járási szolgabírói hivatal széke.

Van ipartestülete,

takarékpénztára, szerb földmivelök szövetkezete,
gzmalma, közjegyzösége, vasúti állomása, postaés táviróhivatala, telefonállomása. D. egy nagy
uradalom feje, mely Lippe hercegé, kinek itt szép
kastélya és ménese van. Lapályán keresztül hajdan
a rómaiak, késbb a törökök Eszékig ers töltést
építettek, melyet 1644. Zrínyi Miklós bán lerontatott, hog\' a törökök közlekedését megnehezítse.

Dárdahere (növ.),

1.

Dorycnium.

Dardanarins,

olyan ember, aki mesterséges eszközökkel, különösen az árúk elleges
összevásárlásával és aztán visszatartásával az
árúk, különösen a kenyérnek valónak az árát
nyereségvágyból felcsigázza. Erre szigorú büntetést szabtak. Dardanariatm, gabonauzsora. Hírhedett gabonauzsorás volt Dardanarius.
Dardanella-edény, a Dardanellák ázsiai partjának mentén, nemkülönben Kis-Ázsia belsejében
több helységben elállított agyagtermékek. Legismertebbek a hosszú nyakú, füles korsók, me-

lyeknek szép zöld vagj' sárga, vagy barna mázuk
van és kezdetleges, de érdekes festés vagy aranyozás díszíti. A legszebb ilyen edények Khutahiában készülnek, hol a XIV., XV. sz.-ban virágzott régi gyárat ismét

üzembe helyezték.

Dardanella-egyezség, 1. Dardanellák.
Dardanellák vagy HeUespordus, a Márványés Egei-tengert összeköt tengerszoros. A Márvány-tenger felli bejáratánál, az európai parton fekszik Gallipoli jelentékeny kereskedelemi
város. Tle északra, a Szaroszi-öböltl a Márvány-tengerig a Bulair (görögül: Plagiari) nev
sáncok húzódnak el, amelyeknek célja, hogy az
ellenséges csapatok partraszállását megakadályozzák. Gallipolival szemben, az ázsiai parton
fekszik Lapsaki (a régiek Lampsakosa) és Csárdák falu. Innen túl a D. keskenyebbé lesz mindkét oldalon termékeny vidék terül el. KaszilerIszkelesszi és Clger-Iszkelesszi kastélyok eltt
torkollik az európai parton a Kara-Ovasszi, a
régieknek az athéniek vereségérl ismeretes
Aigoszpötamosza. Ezután következik az európai
oldalon a kis Akbasi-liman, ahol Szesztosz állott
;

vele szembon kinyúlik a Nagara földnyelv itt van
a szoros legkeskenyebb része, a régiek Heptastadionja. Nagara az a hely. ahol Abydosz állott. Abydosz és Sosztosz közt verette Xerxes a hidat, araeIjr-en seregeit a görögök ellen vezette. Abydoszból
Szesztoszba úszott át minden éjjel Leander Herohoz, míg sírját a hullámokban nem lelte ugyanitt úszott keresztül a tengerszoroson Byron
is.
;

;

/.Vmi .Va^ LtxStona. V.

!x>t.

Nem

messze a Nagara-fokon épült Nagara-erödtöl

vannak a Dardanella-várak és pedig az európai
parton, egy hegyfokon, amelyet a régiek Kjtiosszema-nak neveztek, áll Kilid-ül-Bahr (a. m. a
tenger kulcsa), egy régi torony újabbkori erdít;

ményekkel, az ázsiai parton pedig SzultanijeKalesszi v. Bogasz-Hisszar, hatalmas erd, modem
ágyú-ütegekkel. Mellette van Csanak-Kalezi (1.
0.). Ezen városnál érezhet legersebben a víznek
az az áramlata az Égei-tenger felé, amellyel az
.-nak haladó vitorlás hajóknak ersen kell küzdeniök. Innen túl az európai partok puszták és
kietlenek, míg az ázsiai partokon a termékeny
síkságok, erds halmok és csinos falvak kedves
képet nyújtanak. A D. lassan kiszélesedik ahol
az Egei-tenger kezddik, a Mandere (Szkamander) folyó torkolatától balra van Kum-Kale (a.
m. homok-erd). A Top-Tasi és Szigeion fokolc
közti síkságon volt állítólag a görög hajóhad
horgonyzó helye a trójai háború tartama alatt.
A Kum-Kale erddel szemben, a trák Kei*szonezus legvégs csúcsán emelkedik Szedd-ül-bahrKalesszi (a. m. ersség a tenger gátján), világító
toronnyal. Nem messze tle látható az ú. n. Proteszilaosz-sir (Proteszilaosz volt az els görög hs,
aki a trójai háborúban a hajókról a partra ugrott,
de csakhamar a trójaiak fegy\'ereitl elvérzett).
A. D. erdítményei lényegesen jobb állapotban
vannak, mint a Boszpomséi. A Bezika-öbölnél,
a D. bejárata eltt van az els új erd s egy
tá%lróállomás. A parti védmüvek els csoportja
a bejáratnál van ; az európai oldalon a nagy, régi
vár, a Szeddil-Bahr 63 ágjnival fölfegyverezve.
A legfontosabb védömúcsoport Csanak-Kalezinél V. másképen Kale-Szultanienél van ; itt is,
miként a bejáratnál, a parti védmüvek
homlokzata az Egei-tenger felé van fordítva. CsanakKalezivel átellenben, vele kábel-távíróval öszszekötve fekszik az európai oldalon a régi, még
II. Mohamedtl 1470. épített erd, a Küid-Bahr
(a tenger kulcsa). Csanak-Kalezi és Kilid-Bahr
közt a D. legszkebb és legjobban védelmezett
pontján van állítólag a tzakna-gát elhelyezve,
Mináiét oldal összes parti véd müvei katonai
utakkal és elektromos távíró- vezetékkel vannak
egymással összekötve. Rév- és teherhajó-állomások Csanak-Kaleziben, vesztegzár-állomás Nagában van. 1895-ban a porta a nagyhatalmaknak
megengedte, hogy 1—2 kisebb hadihajót kikötés
nélkül keresztül küldhessenek a szoroson. Az
északamerikai Egyesült-Államok, Spanyolország,
Németalföld és Görögország is kérték ez engedélyt, de a porta megtagadta. Ellenben megengedte, hogy 1902 szept. 3 orosz torpedó-hajó (de
kereskedelmi lobogó alatt) 1903 jan. pedig a krétai
Szada-öbölben horgonyzó 4 orosz torpedó keresztül mehessen a D.-on és Boszporuszon. A japánorosz háború kitörése utón (1904 febr.) a Feketetengeren elhelyezett orosz hajóhadnak nem engedték meg a keresztülmenetelt.
A D.-ról ehievezett egyezség (1841 jún. 13.),
amelyet az öt nagy hátalom a török portóval
kötött és az 1856-ild párisi béke lényegében megersített, azt állapítja meg, hogy nem török hadihajónak azon a szoroson a porta engedélye nélkül
nem szabad átkelnie. Ámbár az 1871. londoni
:
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egyezség és az 1878-iki berlini béke az elbb említett egyezséget jóváhagyták, a Dardanella-kérdés
1891. újra aktuálissá lett, midn a török hatóságok
az orosz hajókat, amelyek katonákat szállítottak, a szoroson nem akarták átengedni. Hosszabb
alkudozások után Török- és Oroszország végül
abban egyeztek meg, hogy Oroszország úgynevezett önkéntes flottájának hajói, ha kereskedelmi
zászlót tznek ki, szabadon átkelhetnek, de ha
katonákat vagy fegyenceket szállítanak, errl je-

—

Dardok

Legközönségesebb hazai faja az Oxyhelus unigliiL. Ez 6—8 mm. hosszú, fekete, potrohán
sárgás-fehér, változó alakú foltokkal; lábszára

mis

és lábfeje piros. Valamennyi D.-nál szembetn
jegy, hogy pajzsocskája csatornás tövisben végzdik és ugyancsak ennek két oldalán pikkelyes
függelék ered. Az említett faj nstényénél a pajzspikkelyek tövükön nem olvadnak össze és a közöttük mered dárda tompa vég.
Dárday (baranya-baáni), 1. Sándor, jogi író,

szül. Bánban (Baranya vm.) 1842 febr, 18. 1864-ben
joggyakornok lett a budapesti kir. táblán, 1867.
Dardanok, 1. ókori illir nép, Moesia déli fel- az igazságügyminisztériumban titkár, de állásáföldén, a Margus folyó (ma Morava) mentében. ról 1871. lemondott és a szakirodalomnak élt.
Pöldjiiket Diocletianus Kr. u. 297. Dardania né- 187-ben'a nemzetközi statisztikai kongresszus
ven provinciává tette, amelynek fvárosa Naissus egyik jegyzje volt. 1870 óta többször volt
(Nis) volt.
2. D., a trójaiakkal szövetkezett képvisel. 1895-ben miniszterelnökségi tanácsos,
teukrok népe Dardaniában az Ida-hegy tövé- 1897. államtitkári címmel az állami számvevben.
3..I)., a Troas tartománybeli Dardanos szék alelnöke lett
1899-ben baranya-baáni elváros lakói.
névvel magyar nemességet kapott. 1911-ben nyuDardanos, az lilásban a kisázsiai Ida-hegy tö- galomba vonult, mely alkalommal a v. b. t. tanávén fekv Dardania városnak alapítója, Zeus és csosi méltóságot kapta. Már joggyakornokoskofia, a dardanok névadó se. Pia
egy halandó
dása idejében megalapította a Jogtudományi KözErichthonios, unokája Tros, dédunokája Ilos, ki- lönyt, legelkelbb jogi szaklapunkat, amelynek
nek vezérlete alatt azután a dardanok az si szék- ma is fszerkesztje 1869 óta ennek mellékletehelyet, Dardaniát elhagyván, a síkságon Iliost ként a kúriai Döntvénytárt. 1877— 79-ig a Közigaz(=r Trója) alapítják, mely a trójai háborúban a gatási Lapok c. folyóiratot adta ki. Számos cikkén
görögöknek áldozatul esik. így meséli ezt az Ilias. kívül önálló mvei közül említjük Jogtudomány
A késbbi monda a görög nemzeti dicsség ked- és törvmyhozás (Pest 1865) Mely biyrtönrendvéért görög bevándorlónak teszi meg a hatalmas szer honosíttassék tneg hazánkban ? (u. o. 1868)
királyt némelyek szerint Krétából, mások szerint A sajtóügyi törvényhozás kérdése (u. o. 1873)
Árkádiából ment Kis-Ázsiába, egy harmadik ver- Biralatok a magyar büntet törvénykönyv tervezió szerint Samothrakéból jött s az ottani misz- zetérl (u. 0. 1876, másokkal) A magyar magántériumokat megtelepítette Dardaniában, miután jog mai érvényében (u. o. 1888, Zlínszky után).
a királynak, Teukrosnak leányát feleségül véve, Nevét az egész jogászvilágban Igazságügyi Töruralomra jut (ebben a verzióban Atlas leányával, vénytár (9 köt., 6. kiad. 1908) és Közigazgatási
Elektrával nemzi öt Zeus) végül, mikor Róma Törvénytár {10 köt 2 pótkötettel 1908-tól, 3. kiad.
megszokta magát Aeneas (1. o.) által a D.-i királyi 1903) c. gyjteményeivel tette közismertté, meháztól származtatni. Italiát tették meg D. szül- lyekben hazánkban elször gyjtötte rendszereföldjének, hogy így Aeneas itáliai megtelepülésé- sen össze az egész hatályban lév joganyagot.
nek legitim voltát ersítsék.
2. D. (Szende-D.) Olga, az elbbinek leánya,
Dardanos, ókori város Troas tartományban, a szül. 1878. Budapesten, iskolásleány korában férfl
Dardanellák kisázsiai partján, llion és Abidosz álnéven kezdett tárcákat írni, de azután szobráközött. A peloponnézusi háborúban Kr. e. 411. szatra készült. Pérje, Szende Fülöp elhunyta után
tengeri csata folyt mellette, mely az athéniekre ismét az irodalom terére lépett s azóta több lapnézve kedvezen dlt el. Mikor a rómaiak Nagy nak rendes tárcaírója. Önállóan megjelent mvei
Antiochosszal békét kötöttek, a várost Ilionnal Forgácsok (190.3); Vadalmák (1909); Rozsda,
együtt szabadnak nyilvánították. A D.-ban SuUa regény (1912) ez utóbbi Rost címen németül is
és MithridatesEupator között kötött béke fejezte megjelent Teschenben.
be (84. Kr. e.) az els mithridatesi háborút. A
Dárdeki, elemi iskolás gyermek. L. Báchur.
városról vették nevüket a Dardanella-várak.
Dárdezüst (ásv.), helytelen képzés magyar neve
Dárdany, az antimon (stibium) nem használatos, a diszkrazitnak.
csinált magyar neve.
Dardisztán (a. m. a dardok országa), a HimaDárdás, így hívták a ref. kollégiumokban azo- lája ny. szögletében fekv apró fejedelemségeknek
kat a kisebb tanulókat, akik az ellátás fejében a ós független kis országoknak (Kaflrisztán, Csitral,

lentést kell tenniök.

Dardania,

1.

Dar dánok.
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fiskolai tanulókat kiszolgálták,
vitték a le- Kohisztrán, Gilgit, Svat stb.) együttes neve. B
gációba küldött teológusok batyuját a botot, ame- nevét lakóitól a dardoktól vagy darduktól kapta.
lyen azt cipelték, dárdának hívták a diákok, innen 1901 óta Kasmírhoz tartozik. V. ö. Ernouf,
eredt a D. név.
CachemireetPetit-Thibet (Paris 1877). D. újabb
Dárdás v. dárdaalakú (folium hastatum) a történetét megírta Indiában él tudós hazánkíia,
növények levele, ha válla a középvonalra mer- Leifner G. V., The Hunza and Nagyi- Handbook
leges két irányban, jobbra és balra kiszélesedik, c. mvének els részében: D. 1866, 1886, 1893.
és ez a kiszélesedett két rész hegyes. Ilyen le- Továbbá Results of an tour in D. History of D.
Songs. Legends.
vel a madársóska (Rumex acetosella).
Dardok (helyesebben: darduk), DardisztánDárdás darázs (Oxyhelus Latr.), a földi darazsak (Crabronida) családjába tartozó rovarnem. Darada hegyi lakói Brit-India határán, az Indu^^
;

:
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Dareios

fels folyásánál. Árja szái-mazású, ind nyelv nép, terjessze. Keleten hatalma alá vetette É.-Indiát,
kivétel az eddig kellleg nem ismert kadzsuna- nyugaton az Egei-tenger több szigetét, a Boszpotörzs nyelve. írásuk nincsen, de azért srégi mi- rus és Hellespontus európai partvidékét, északon
tológiájuk egynémely töredékét megrizte a ha- a Kaukázusnak több vad népét. 513-ban 700,000
gyomány. Az iszlám (siita), amelynek mostanában emberrel a Boszporuson átkelt, meghódította Tráhívei, csak felületesen érintette si szokásaikat. ciát, s hidat veretvén a Dunán, a szittj^ák eUen
Fennáll a régi kaszti*endszer is. Az els kaszt a vonult, kik elle való menekülést színlelve, messze
sen, amelybe az elkel indiai mogulokkal körül- terméketlen vidékekre, egészen a Volgáig csalták,
belül egyenl rangúak tartoznak. A második a honnan csak nagy veszteségek árán húzódhatott
jáskun, hová a sen-kasztbeli férfi- és valamely vissza. 500 körül fellázadtak a jón városok, de D.
ivadékai tartoznak. E a lázadást gyorsan elfojtotta. •492-ben Mardonios
alacsonyabb kasztbeli
két legelkelbb kaszt után következnek a fog- vezérlete alatt sereget küldött Tráciába és Makelalkozás elkelsége szerint a többi kasztok mi- dóniába Görögország ellen, ez a vállalat azonban
lyenek az ácsok, a takácsok, a vaskereskedök, a nem sikerült hajóhadát az Athosz fokánál a vihar
fazekasok, a zenészek kasztja a legutolsó a tí- tönkre tette és széjjelszórta, Mardonios pedig oly
márok kasztja. Falvaik a folyók mentén végig- súlyos veszteségeket szenvedett, hogy kénytelen
húzódó országutak mellé vannak építve. A házak volt Ázsiába visszatérni. Ép oly kevéssé szerenkbl rakott szilárd alépítménybl és szells föl- csés volt egy újabb hadjárata a görögök ellen, s
épltményböl állanak, amelyre lépcs vezet föl. már harmadízben is készült Görögoi-szág végleges
Minden falu közepén kút van.
leigázására, amidn 486. hirtelen meghalt. D. a
Dardzsiling (angolul Darjeeling), disztriktus perzsa birodalom bels szervezése körül rendkíBengália indiai brit presidency Kocs-Behar diví- vüli érdemeket szerzett. A helytartóságok helyébe,
ziójában. Szikkim, Nepál és Bhután közt, 3015 km^ melyeket eldei aszerint szerveztek, ahogy a
területtel, 225,000 lak. É.-i részében a Himalája szükség hozta magával,
véglegesen megállaelöhegyei, D.-en a teraí zóna mocsarai vannak, pított intézményü közigazgatási kerületeket (ú.
keresztül folyik rajta a Bramaputra felé siet n. szatrapiákat), számra nézve húszat, léptetett
Tiszta-folyó, amely számos sellje és vízesése életbe. Perzepoliszt és Szuzát nagyszer paloták
miatt nehezen hajózható. Erdségei értékes fa- emelésével szépítette, és a Vörös-tengert, mely
anyagot szolgáltatnak, a mind jobban müvelés akkor jóval északabbra, mint most, Pithomig (ma
alá vont terai területén tea, rizs, búza és burgonya Teli el Mashuta) terjedt, hajózható csatorna által
terem. A mocsarakban tigris, rinocerosz, elefánt a Nílussal összekötötte. Még az egyiptomiak is
és szarvas él, a benszülötteknagy juhnyájakat és hatodik törvényhozójukként tisztelték. A trónon
gulyákat legeltetnek. Éghajlata rendkívül ess. legidsebbik fia, Xeroces (l. o.) követte.
Az angolok 1835. Szikkim radzsájától szerezték
2. 11. D. Xothos, tkp. Ochos, Artaxerxes Lonmeg az els 357- km* tertiletet évi dij fejében, gimanus fia. A trónon Sogdianos bátj'ját követte,
de ezt a radzsa már 1850. angol alattvalók meg- kit elzött és megölt (424 Kr. e.) egészen alattosértése miatt elvesztette, st újabb tei-ületeket is mos és kegyetlen ntestvére és egyúttal felesége,
kénytelen volt elveszteni és az angol birtok 1657 Parysatis befolyása alatt állott. Több szatrapa lákm--re emelkedett. Mai nagyságára 1869. egészí- zadását elfojtotta ugyan, de Amyrtaiosnak lázatették ki a Bhutántól elfoglalt területtel.
F- dása (414) következtében alatta Egyiptom több
városa D., 2184 m. magasan épült, pompás kilá- mint 60 esztendei idtartamra elszakadt a perzsák
tással a Himalája havas csúcsaira, amelyek s- országától. D. meghalt Babilonban 405. Az uralerdk közül emelkednek ki, a hegyek legalacso- kodásban legidsebbik fia, II. Artaxerxes követte.
nyabbja is felül van 5000 ra.-en. Vasút köti össze
3, lII.D.Koílomannos, a perzsák utolsó királya,
Kaikuttával. Évi közepes hmérséklete 12-5", na- II. Artaxerxes leányának, Sisygambisnak volt a
gyon egészséges, emiatt az angol elkel hiva- fia, s atyai ágon II. D. és Paiysatis dédunokája.
tabiokok nyaralója, óriási szanatóriummal (Eden- Szelíd és igazságos fejedelem hírében állott, bászanatórium), van buddhista temploma, kolostora, torlolk is volt, amint azt már egy Artaxerxes
iskolái, köztük egy anglikán fiskola és a tolmá- alatt a kadusiak népe ellen viselt háborúban is
csok, meg felfedez utazók kiképzésére szolgáló bebizonyította, de N. Sándor támadásainak elfiskolája. D. temetjében alussza örök álmát gyöngült birodalma ellenállani nem tudott. MiKörösi Csorna Sándor, akinek az angolok állítot- után 334. Mithridates, a király veje, a Granikosz
tak sírkövet.
folyó mellett csatát vesztett vala, 333. D. maga elDareikos, érem, 1. Daricus.
hamarkodott menekülésével elvesztette az Isszosz
Dareios (ó-perzsában Darajavus, lat. Dareus és mellett ^'ívott csatát. Anyja, felesége és három
Dárius^ az achajmenidák (1. Achíjmenes) dinasz- gj-ermeke N. Sándor hatalmába kerültek, kit D.
tiájából váló három régi perzsa királynak a neve, hasztalan iparkodott békére bimi. A dönt ütkö1. J. D. Hystaspis, Hystaspes fia, az ókor leg- zet, mely Gaugamela mellett történt
(331) megnagyobb uralkodóinak egyike, szül. Kr. e. 558., nyitotta a gyzelmes N. Sándornak az utat Permegh. .486. Kambyscs halála után egy ál Smer- zsia felé. D.-t menekülése közben Bessos, Baktria
dist megölvén, 522. igen zavaros viszonyok kö- szatrapája
áruló módon meggyilkolta. N. Sándor
zött lépett a trónra. Azután is még sokat kellett lovasai haldokló állapotban
egyike a malelték
küzdenie és 9 ellenkirályt legyznie, míg ural- kedonolcnak üdít itelt nyújtott neki, s ezt megmát végleg biztosítható. Miután így a régi perzsa bízta azzal, hogy Sándornak fejezze ki köszönetét
birodalmat ismét helyreállította, arra törekedett, azért a nagylelkségért, melyet fogságba esett csahogy határait küls ellenség ellen biztosítsa és ládjával szemben tanúsított. Holttestét N. Sándor
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a perzsa királyok temetkezési
helyén tomettette el.
Dareios-váza, az antik vázafestés ú. n. apuliai fajának egyik legszebb emléke, melyet 1851.
egy canossai sírban találtak és most a nápolyi
múzeumban riznek. Az 1'30 m. magas díszedény, mely a Kr. e. IV. sz.-ból való, fekete alapon piros alakokkal és polychromikusan van befestve, az ábrázolás három részre tagolódik a
fels sávon a Hellaszt oltalmazó görög istenségek láthatók a középsn Dareios (innen a váza
neve), amint nagyjaival a Görögország elleni
hadjáratról tanácskozik a legalsón a tartományok elhozzák a nagy király kincstárnokának a
hadi adót.

mosthénes

riában.

táviróösszeköttetósben

Dar-el-Beida, 1. Casablanca.
Daremberg, Charles Vidor, francia orvostanár,
szül. Dijonban 1817 ápr. 14., megh. 1872 okt.
25. Mesnil-le-Roiban. 1846-ban az orvosi akadémiának, 1849. a Bibliothéque Mazarine-nek lett
könyvtárosa. Ezen minségben tudományos utazást tett Európában a különféle könjrv^árak és
orvosi kéziratok tanulmányozása végett. 1871-ben
az orvosi történetnek lett tanára. Munkái Oeuvres

más Dól-Morogoro felé. Az

Persepolit^ban,

Plaidoyers politiques de
1879) La science de droit en Gróce
(Paris 1893); Code rabbiniqueEben-Haezer(1884);
Mémoire sur les anciens monuments du droit de
l'Hongrie (1885) Recherches sur quelques prob-

Dom.

(2 köt. 1879)

(2 k.

:

;

;

lémes d'histoire (1887).
Dar-esz-Szalam, német Kelet-Afrika fkikötlielye ós kormányzósági székvárosa, az Indiaióceán partján, Zanzibár szigettl D.-re (laoe)
24,000 lak., köztük mintegy 450 európai. 250
300 m. szóles kikötjét a legnagyobb hajók is
felkereshetik. Kereskedelme virágzó és fejld.
A bevitelt (pamut, vasárúk stb.) ós kivitelt (rizs,
kókusz, kaucsuk stb.) 1905. 220 hajó összesen
388,400 t. tartalommal bonyolította le. A város
Dar-el-Aronssa v. D.-Baous, gazella-csordái- környéke régebben egészségtelen volt, ezért a
ról híres steppe az Aures folyók között Algé- környez mocsarakat kiszárították, Zauzibárral
:

;

;

:

choisies d'Hippocrato

—

(1843); Oeuvres

choisies

d'Oribase (1853 60) Oeuvres médicales et philosophiques de Galen (1854) État de la médecine
entre Hmére et Hippokrates (1869) Histoire des
Sciences médicales (1870) Cours sur l'histoire de
la médecine et de la chirurgie (1872). Azonkívül
kritikai kiadását adta Celsus müveinek.
Darent, a Temze jobbparti mellékfolyója. Lon;

;

;

;

áll.

Kiinduló vasúti álloeg;y

méter nyomtávú

pályából 1907-ig 189-5 km. készült el. A város
1909. a gyarmat 39 posta- és 26 sürgöny-állomásával állt összeköttetésben. 1909-ben Wissmarn)
Afrika-kutatónak emlékszobrot állítottak itt. A
német keletafrikai társaság a várost a zanzibári
szultántól 1885. kapta. Az arabok gyakori lázadásainak leveretése után (itt verték meg a németek 1893 márc. 8. Maseta fnököt) Németország
a gyarmatot átvette.
Dar Fertit, 1. Feriit.
Darfur (Dar For, a fórok országa), az egyiptomi Szudán egyik tartománya. Határai K.-en
Kordofán, D.-en Dar-Fertit, Ny.-on Vadai és
É.-on a líbiai sivatag.. Területe 452,000 km^.
:

ÉK.-rl DNy. felé kialudt
kráterekkel koronázott több hegymasszivum húdon alatt torkollik.
zódik, amelyeknek BNy.-i oldala nedvesebb, mert
Dares Phrygius, HomerosnálHephaestos papja a patakok nagyszáma arra folyik. Magasabb
Trójában, állítólag szerzje egy még Homeros hegycsúcsai: Dzsebel-Medob 1100 m., Dzsebeleltt írt görög llias-nak. Ennek egy latin átdol- Marrah 1830 m. Az É.-on és ÉNy.-on összefolyó
gozása maradt ránk az V. sz.-ból História de hegyi patakok a Debbeh-nél a Nílusba torkoló
excidioTroiae címen, melynek írója Cornolius Ne- Vadi-el-Melk-ké egyesülnek. Ny.-on a Vádi Sunot,
posnak mondja magát, ki mvét Sallustiusnak majd Kádja és Vadi-Asum a Bahr-el-Salamat felé
ajánlotta. Az egész valószínleg csak hamisít- visznek. DNy.-ra a Bahr-el-Arab felé húzódnak
vány, melynek azonban nem csekély irodalomtör- pedig a többek között a Vadi-Ibra és Gendi. Az
téneti fontossága van, mert az egész középkorban ess évszakban, június-július-augusztus, a D.-i
Diktys (1. 0.) mvével együtt ez volt fforrása a rész nagykiterjedés tavat alkot, amely a száraz
trójai háborút tárgyaló összes költeményeknek. évszakban kiszikkad s a kövér talajban nagy
Legjobb kiadása Meistertl (Leipzig 1873). V. ö. repedések támadnak. Ahol a nedvesség nem hiányDunger, Die Sage vom trojanischen Kriege(Dres- zik, a föld termékeny; f termékek a búza, déli

Nagyobb része

síkság.

:

:

den 1869) Körting, Diktys u. D. (Halle 1874).
Dareste de la Chavanne (ejtsd: dareszt dö la savana), 1 Autoine Cléophas, francia történetíró, szül.
1820 okt. 28. Parisban, megh. 1882 aug. 6. Luceuay-aux-Aix-ben.Mint a történelem tanára több fiskolán mködött. Pontosabb mvei Histoire de
radministration en Francé depuis de régne Phi-

gyümölcsök, a különféle zöldségek, dohány, pamut,
tamariszkusok, szikomorusz-fügefa, a szezám,
baobab és euforbiák. A hegylejtkön nagyszámú
teve-, szarvasmarha-, kecskenyáj legel; tavakban
sincs hiány. A pusztákon sok az antilop, gnu é- a
strucmadár. Rézércek Hofra-en-Náhaszban, antimon a Marrah-hegységben, vasércek a DNy.-i tar-

lippe AugTiste (Paris 1848) ; Histoire des classes
agricoles en Francé (u. o. 1854); Histoire de

tományban találhatók. A lakosság kb. 1 V2 millió zö
mét a fórok (1. 0.) teszik. Bevándorolt néptörzsek

;

.

:

É-on a szogavák és berberek, É K.-en a fulbék és
homr-ok, Ny.-on masszalatok és a hegységben
arabok. D. a mahdi lázadása eltt fontos volt a
ezt a
szudáni kereskedelemben Egyiptom felé
jelentségét teljesen elvesztette. Fvárosa ElFaser volt a Tendelti-mocsár partján, 737 m. ma<
volt. Legfbb mvei
La Justice administrative gasban, 2i/„napi járásnyira a Marrah-hegységtö
en Francé (Paris 1855) Plaidoyers civils de De- K. felé. D." megalapítójának Dalit tartják, aki aí

Francé depuis ses origines jusqu'á nos jours
(1865—73, 9 kötet, 2. kiad. 1877). Az utóbbi két
mü az akadémia Gobert-díját nyerte el.
2. D., Bodolphe, jogtudós ós történetíró, az
elbbinek öccse, szül. 1824 dec* 26; Parisban,
megh. u. 0. 1911 márc. 24.; az akadémia tagja
:

;

;
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D'Argen.

utolsó ttmdzsur királynak és a fórok törzsfejedelme
leinyának volt fla. Az iszlám Szolimán Szolonnak,' azaz a Vörösnek uralma (1596—1637) alatt

honosodott meg. Utolsó önáUÓ uralkodója Brahim
volt, aki életét és országát a Zober-pasa ellen
vívott ütközetben 1874. elvesztette és D. egyiptomi tartománnyá lett. 1883-ban a mahdi fölkelése után Egyiptom D.-t elvesztette és az a
máhdi birtokába került. Az elsó európai, akinek
D.-ról tudomása lehetett, Fra Mauro volt, aki a
XV. században térképére a Dafur nevet följegyezte a késbbi térképeken azonban e név már
nem található) föl. Az elsó európai, aki D.-ban
megfordult, az angol Browne volt 1794-ben.
Brownet D. szultánja 3 évig tartotta fogságban
utána bejárta D.-t 1860 körül Mohammed-elTimszi arab zarándok és 1874. Nachtigal. V. ö.
W. G. Broinie, Travels in Africa (London 1799)
Nachtigal. Sahara u. Sudan (3 köt.) u. a., D., die
neue Aegyptische Provinz (Mitth. 1875) Mahir
tt Faruzy, Carte de la route d'El-Obeid a ElFacher 1 500,000 (Kairó 1876) Petennanns Mitteilungen 1875, 1880 és 1894 Schmiz, Helmolt
«\Veltge8chichte» c. müvének 3. kötetében (Leipzig 1901).
D' Argóén., az állatok latin neve után d'Ároe/ívüZe Ant. Jos.Dezallier, francia természettudós
nevének röviditése, ki 1680 1765-ig élt Parisban és a puhatest állatokkal foglalkozott.
Dargilan, cseppk barlang a Causses tertlletón
a fi'ancia Lozére départementban, számos csarnoka és folyosója van, pompás cseppkképzdraényekkel 1880-ban fedezték fel.
Dargin, kerület Dagesztán orosz kaukázusi
tartományban, 1652 km*, 82,463 kirgiz lak. Székhelye Lewasi.
Darginok, Kaukázus ÉK.-i lejtóin, a szorosabbajQ vett Dagesztánban lakó, fajilag a leszghiekkel rokon, mintegy 150,000 fnyi nép.
Dargo, 1. helység Dagesztán orosz kaukázusi
tartomány Dargin kerületében.
2. D., helység
ugyané tartomány Terek kerületében a Terek
mellett, 1839. Samyl székhelye, az oroszok 1845.
;

;

;

:

;

;

—

;

—

foglalták

el.

Dargó, kisk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban, (leio)
416 tót lak., u. p. és u. t. Gálszécs. Traehitbányája van.
Ihu^óhágó, Dargó és Kelecsény közt, AbaujToma és Zemplén vmegyék határán, az eperjestokaji hegység egyik legjelentékenyebb hágója
(475 m), mely Kassa vidékét a Tapoly és Ondava
völgyével kötí össze.

Dargomisszkij

(ejud: dárgomiMiidj),

Alexander

Szergejeincs, orosz zeneszerz, szül. a tulai kormányzóságban 1813 febr. 2., raegh. Szent-Pétervárott 1869 jan. 17. Itt élt, itt képezte ki Schoberlechner. 'Az új orosz iskola feje volt, a császári
orosz zenetársaság elnöke. Sok énekmúve nagy
tetszést aratott, fóleg Wagner elvei szerint nemzetivé alkotott dalmüvei: Eszmeralda (1847);

Russzalka (1856) és a Baehus-ünnep c. énekes
ballet (1867). A Puskin «Köszobor-vendég»-éböl írt
dalmve hangszerelését már halála után végezték
Rimszkíj-Korszakov és Kuj. 1872. került színre.
Zenekari müvei Finn ábránd. Kozáktánc,
Daribba, egyiptomi gabonatennék
2 ardeb.
:

=

—

Darkehmen

Daricns (gör. dareikos), aranypénz, melyet a
perzsa királyok Dareiostol kezdve verettek a
régebbi Kroisos-féle arany mintájára. Alakja
kissé szabálytalan, hosszúkás volt ellapján a király volt ábrázolva hosszú ruhában egyik térdére
ereszkedve hátán a puzdra, jobb kezében az íj,
hátlapján szabálytalan mébal kezében a dárda
lyedés. A D. súlya tökéletesen megfelelt az attikai
statér (1. o.) súlyának, tehát az attikai mina 60-ad
része volt, kb. 8*57 g. Vannak azonban ketts
D.-ok is, melyek Artaxerxes Longúnanus uralma
alatt (465—425 Kr. e.) verettek, súljTik 16-7 g.,
tehát aránylag könnyebb a D.-náí ugyanezen király alatt fél D.-ok is készültek, ezek azonban igen
ritkán fordulnak el.
;

;

;

;

Dáridó,

1.

Dalidó.

magas hágó a kaukáziai Tífusz tartományban, a Kazbek keleti lábánál, amelyen a Terek jobbpartján a Nagy Sándor alatt
épített gruzinai hadiút vezet Tifliszbl Vladikavkázon és a kabardok földjén át Moszdokba.
Darien, 1. a Panama-öböl és a D.-öböl között
elnjrúló földszoros Közép-Amerikában, Panama
(1. o.) köztársaság területén. Legkeskenyebb helyén, ahol D.-rl a San Míguel-öböl metszódik
beléje, egészen Yavisáig.aUg szélesebb a Panamaszorosnál. Átvágására háromféle terv is merült
fel, az Uraba-öböl fell,
2. D., a Karibi-tenger
nyitott ö6fe Panama ÉK.-i és Colombia ÉNy.-i
partja között. D.-en a mélyen benyúló ürabaöbölben végzdik. Ide torkollik az Atrato. A Ny.-i
parton jó kikötk vannak.
Darii, skolasztikus neve a következtetés egyik
módjának, az úgjuevezett els «flgura» egyik
«módusa)) MaP, SiM a. m. SíP. Minden nagj^ férfiú
nemzete szellemének hordozója, némely zeneDariel, 1250 m.

—

szerz nagy

férfiú, tehát némely zeneszerz
nemzete szellemének hordozója.

Darimon, Alfréd,

is

francia hírlapíró, szül. Ldlle-

ben 1819 dec. 17., megh. Parisban 1902 okt. 1.
Mint hírlapíró eleinte Proudhon irányának volt a
híve s a Peuple, meg a Voix du peuple egjík fmunkatársa vott. 1857-ben képviselvé választatván, az ellenzékrl 1864. átment a kormánypártra, miért is az 1869 ikí választásokon kibuktatták. Ezután a Figaróba dolgozott, önálló
mvei közül említendk Histoire de douze ans
(1883); A travers une révolution (1884); Les
Cinq sous TEmpire (1885); Le tiers-parti sous
l'Empire 1863—66 (1887) Xotes pour servir á
l'histoíre de la guerre de 1870 (1887) Les Centseise et le ministére du 2 janvier 1869—70 (1889).
Darinqk, Kr. u. a II. sz.-ban élt kelta törzs
Írország ÉK.-i partvidékén, a mai Londonderry
vidékén. Történelmi szerepe alig volt.
Darisbo Elidonio, 1. Barini.
Dárius, 1. Dareios.
:

;

;

Darja

(perzsa) a.

m. folyó,

tó.

Darjeeling, 1. Dardzsiíituf.
Darkau, Freistadthoz tartozó osztrák-sziléziai
fürdhely. Jódtartalmú vizét vérbajosok elszeretettel használják, 1. Freistadt.
Darkehmen, járási székhely Gumbinnen porosz kerületben, (laio) 3514 lak., vasöntvel és
malomiparral. Gabona- és lókereskedése jelentékeny.

Dark horse

310

—

Darmesteter

Dark

liorse (ang., ejtsd: ikk hósz) a. m. sötét állandó folyók közt. Néha tó módjára terülnek
a versenysportban az olyan ló megjelölése, szét és hónapok kellenek, míg az árvíz lefolyik,
amely még nyilvánosan nem futott, tehát amely- míg száraz esztendben számos mellékfolyója
nek futóképességét csak tulajdonosa, trainere s csak kivételesen éri el. Magas vízállás idején
az egészen beavatottak, az istállóhoz közelállók Bourkeig hatolnak föl a folyók. Partjain csak
ismerhetik. Mondják azt is, hogy valamely lovat állattenyésztést lehet üzui, mégis nagy városok
istállója «sötéten tart», vagyis hogy eltitkolja keletkeztek, ú. m. Bourke, Vilcannia, Menindie,
trainingben mutatott igazi képességeit s így ipar- Wendworth.
kodik valamely versenyre elnyösebb fogadást
Darlingit (ásv.), egy lidiai k-fajta Victoriából.
kötni reá,
Darlington, város Durham countyban (Anglia),
Darkó Jen, filológus, szül. 1880 júl. 13. Dal- a Teesbe öml Skerne partján, a Tees Baytöl
nokon, Háromszék vm. Fiskolai tanulmányait a Ny.-ra, sznyeg- és vasiparral, mozdonygyártásbudapesti egyetemen végezte, hol bölcsészetdok- sal. Saint Cuthbert temploma 1160-ból való. Az
tori oklevelet szerzett, majd a müncheni egyete- els személyszállító gzvasút D. és Stockton kömen közép- és új-görög filológiai tanulmányok- zött nyilt meg 1825. Lakossága (1911) 55,633.
kal foglalkozott. 1905-ben a Magy. Tud. Akadémia Közelében az ismeretlen eredet Hell Kettles
megbízásából Európa nevezetesebb könyvtárai- barlangok.
ban búvárkodott; 1908. Athénben az új-görög
Darlingtonía Toi~r. (növ.), a Sarraceniaceae
nyelvet és irodalmat tanulmányozta. 1906-ban család génusza egyetlen faja, a D. californica
budapesti fögimn. tanár lett, 1908. a debreczeni Torr. et Gray, a Sierra Ne vada mocsaraiban él
fiskola tanára, egyszersmind 1910. a budapesti vízi növény, tömlvé alakult, rovarfogó levelekegyetemen a közép- és újgörög filológia magán- kel. A cs belsejében lefelé álló szrök vannak,
tanárává habilitálták. Irodalmi mvei A xotvi^ vi- úgy hogy a belemászó bogár nem tud tlök kiszaszonya az ó-görög dialektusokhoz {Budapest 1902); badulni. Vannak itt még mirigyek is, melyek
Kézirati tanulmányok Laonikos Chalkondyles folyadékot választanak ki. Tetején aránylag kis.
történeti müvéhez (1907); Adalékok Laomkos de két lándzsás karélyra oszló fedele van.
Darmay Viktor, 1. Viczmándy Gyz.
Chalkondyles történetíró egyéniségének jellemzéséhez (Budapest 1907)
Darmesteter, 1. Arséne, francia romanista, szül.
magyarokra vonatkozónépnevek a bizánci Íróknál (1910).
Cháteau-Salinsban 1846 jan. 5., megh. Parisban
Darlacz (Durles, Dirlos), kisk. Kis-KüküUö 1888 nov. 16. Elbb az École des hautes études
vmegye erzsébetvárosi j.-ban, (1910) 1826 oláh, majd a Sorbonne ó-francia nyelvi és irodalmi
német és magyar lak.; gót stíl evang. temp- tanára volt. Munkái De la formation des mots
lomában szép faragványok és freskók vannak. composés (Paris 1874) De la création actuelle des
Érdekesek a szentségház és fkapu faragványai mots nouveaux (u. 0. 1877) La vie des mots (u. 0.
a XV. sz.-ból. Posta- és telefonállomás.
1887, 4 kiad. 1893) Le XVI. siécle en Francé
Darlaston (ejtsd: dariesztn), város, Staffordshire (Hatzfelddel együtt, Paris 1878, 6. kiad. 1895)
angol countyban Birminghamtl ÉNy.-ra, (1911) Dictionnaire gónéral de lalanguefranpaise (1889—
17,107 lak., vas- és szénbányákkal, vasiparral. 1901, Hatzfeld és Thomas közremködésével).
Darley (ejtsd: dárii), Felije, északamerikai rajzoló Halála után jelentek meg Cours de grammaire
és illusztrátor, szül. Philadelphiában 1822 jún. 23., historique de la langue franpaise (1891—97, 4
megh. New Yorkban 1888 márc. Már egész fiatal köt.) és Reliques scientifiques (1890, 2 köt.).
korában, mint kereskedösegéd, fametszeteket ké2. D., James, francia orientalista, D. 1. öccse,
szített a Satm-day Museum számára, 1848. New szül. Cháteau-Salinsban 1849 márc. 28., megh. 1894
Yorkba ment és elször Washington Irving, okt. 19. Maisons-Lafitteban. 1885 óta a CoUöge de
azután Cooper, Dickens stb. mveihez rajzolt Francé tanára volt. Mvei Ormuzd et Ahrimaii
illusztrációkat, de ezek mellett önálló kompozíció- (1877)
Études Iraniennes (1883, 2 köt.) Coup
kat is készített ilyenek Washington bevonulása d'oeil sm- l'histoire de la Perse(1885) LeMahdi, deNew Yorkba ; A szabadság fölvirágzása ; Rabló- puis les origines de l'Islam jusqu'á nos jours (1885):
támadás Virginiában stb. Az említettekhez csat- Les origines de la poésie persane (1887) Lettres
lakoznak európai útja után készített rajzai, melyek sur rinde A la frontióre af ghane (1888) Les proélénk fantáziájáról és egészséges humoráról tanús- phétes d'Israel (1892) a Zend-Aveszta angol forkodnak, így az Indiánusok által megtámadott puri- dítása a Sacred Books of the Bast részére (1880 és
tánok; Az iskolás-fiú Vándorlás a tengerhez; A 1887)
Chants populaires des Afghans (Parii
juhakol; A frederiksborgi lovastámadás, továbbá 1888—90). A Zend-Aveszta teljes francia fordítása
rajzai a Lossing-féle Egyesült-Államok történe- 1892—93. jelent meg Parisban. Az angol irodatéhez és Shakespeare drámáihoz és Longfellow lommal is foglalkozott és több klasszikus angol
Evangeline-jéhez készített illusztrációi.
szöveget, így Shakespeare Macbeth-jét és Byron
Darling (ang.) a. m. kedvenc.
Childe Haroldját adta ki magyarázó jegyzetekkel.
Neje, Ágnes Mary Frances Robinson, angol
Darling, a Murraynak legnagyobb mellékfolyója s egyúttal 2870 km. hosszával Ausztrália leg- írón, szül. Leamingtonban 1857 febr. 27. Göröoj
nagyobb folyója. A Culgoa és Barvan vizeibl irodalmat tanult, 1888. ment nül D.-hez, kinek
szeddik össze, amelyek közül az els csak 96 halála után férjhez ment a Pasteur-intézet igazkm. -re ered a K.-i parttól. Mellékvizeitsugarasan gatójához, Duclauxhoz 1901. Els költeményeivel
szedi össze, DNy.-ra, majd D.-re folyik, Wend- (A handful of honey-suckles, 1878) nagy sikere
worthnál egyesül a Murray val. Vízvidéke 317,000 volt. Fbb mimkái Euripides fordítása (The Crowlem*, s átmenet az idszakos vízfolyások és az ued Hippolytus, 1881); regénye Arden (1883)
ló
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;
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;

;

;
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Darmstadt
Sougs, ballads and a garden play (1888)

több
Froissart (Les Grands
Ecrivains Fran9ais, 1897); Life ofRenan (1897);
La Reine de Navarre (1900) ; Grands éerivains

történeti

Darnya

811

;

tanulmánya:

kének semlékeit. Legnagyobb sikere a csabrendeki urnatemet és a somlyói stelep feltárása
volt, ahonnan Magyarország legszebb vaskori emlékeit hozta felszínre. 189-ben a kormány megbízásából a Dunántúl több helyén a milleniumi

d'Outremanche (1901).
Darmstadt, Hessen német nagyhercegség f- ásatásokat vezette. Somogyban több évi kutatáés székvárosa, szép ültetvényekkel körülvett vidé- sának eredménye a páratlanul álló szalacskai
ken, (1910) 87,085 lak. Ipara újabban nagyobb lendü- kelta pénzver- és öntömhelynek feltárása. 1897.
letnek indult vannak benne vasöntök, üst-, gép-, a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta Kisfaludy
kémiai gyárak, azonkívül készítenek kalapokat, Sándor nagyértékú könyvtárát és családi iratait.
kártj'ákat, kocsikat, szivarokat stb. Kereskedelme Még 1877. megvetette alapját sümegi múzeumáfképen kézmiparcikkek, bor, olaj és sör eladásá- nak, amelyet nemsokára a vidéki muzeumok közt
val foglalkozik. D. a szúk utcákból álló Alt- s a sza- a leggazdagabbak és rendezettebbek egyikévé
bályosan épült Neustadtból áll, amelyekhez K.-en emelt. Ezt 1907. a nemzetnek ajándékozta s azóta
a legújabb idkben szép házakból és kertekbl állami múzeummá lett (1. Álíami Daniay -múálló új városrészek járultak. Terei közül legszeb- zeum). 1910. kir. tan. címmel tüntették ki. 1911.
bek a nyolcszög Lujza-tér I. Lajos nagyherceg- feltárta a lesenczeistvándi nagy népvándorlásnek 9 m. magas bronzszobrával, amelyet 1844. kori temett. Számos értekezést írt az Arch. ÉrteSchwanthaler mintázott a Hoftheaterplatz Nagy- sítbe. Önálló mvei: Sümeg és vidékének slelk Fülöpnekés fiának, Jámbor Györgynek szob- kora (Budapest 1899) Magyarország skora (Poraival a Bahnhofsplatz Justus Liebig, D. szülöt- zsony 1900).
tének mellszobrával a Lajos-tér az 1906. lelepleDamétal, város Seine-Inférieure francia déparzett Bismarck-kúttal. Az udvari színház melletti tementban, 4 km.-nyire Rouentól, vasút mellett,
téren áll a Goethe-szobor, Kiválóbb épületei a pro- (1906) 6826 lak,, posztó- és pamutszövéssel.
testáns városi templom I. György síremlékével a
Dami, damit, domi, így nevezték nálunk a
római Pantheon mintájára épített kat. templom, XIII— XV. sz.-ban a németalföldi Doornik vagy
28 oszlopon nyugvó üvegkupolával és Mathild Tournai városban készült híres gyapjúszöveteket.
nagyhercegn márvány szarkofágjával a hercegi
Daniis, tripoliszi város, 1. Dema.
palota, a melyet a XV. sz.-ban kezdtek építeni,
Damley (eátad: dernii), Henry Stuart, lord, Stuart
a XVI. sz.-ban újra építettek és 1833. fejeztek Mária skót királyn második férje, szííl. 1541 dec.
be teljesen; ebben rzik az udvari könyvtárt 7,, megöletett 1567 febr. 9. Régi családból szár(600,000 kötet, 1700 snyomtaU'ány, 4000 kéz- mazott, mely mind a skót, mind az angol királyi
irat, térképgyjtemény), a régiség-, ásvány- és házzal rokonságban állott. Tetszets külsejével
kövületgyüjteményt, a képtárt és ifj. Holbeinnak annyira elbvölte az özvegy Stuart Máriát, hogy
azon híres képét, amely a Madonnái a baseli pol- ez
Erzsébet angol királyn ellenzése dacára is
gármesternek, Meyemek családjával ábrázolja. második férjéül választotta (1565 júl. 29). De durva
Jelentékeny épületei továbbá az 1906. Lajos Ern magaviselete és szellemi képzettségének hiányai
nagyherceg bkezségébl felépült múzeum, az csakhamar kiábrándították a királynt. D. pedig
udvari színház, a városháza, a nagj'herceg új féltékeny szemmel nézte a királyn olasz titkápalotája,' a mcsarnok, a posta-palota stb. Köz- rát, Ricciót, kit 1566 márc. 9. este néhány skót
mveldési és jótékonysági intézetei és egyesüle- nemes kíséretében, a királyn jelenlétében Edintei a fentebb említett muzeumokon kívül a
burgban meggyilkolt, A megrémült Mária látszóegyetem, mtiipariskola, földrajzi, archeológiai, ter- lag megbékült férjével, de tényleg bosszút formészettudományi, orvosi, történelmi stb. társulat, ralt. Midn D. himlbe esett, Mária rábírta, hogy
több közép-, leány- és népiskola, szegényház, a város mellett egy kis falusi lakba vitesse magát,
több kórház, betegsegélyz stb. egyesületek. Szép ahol azután 1567 febr. 9, éj jel ismeretlen tettesek
környékén a látogatottabb kirándulási helyek: megfojtották és házastul levegbe röpítették, D,
a Karlshof, a Ludwigshöhe, Kranichstein vadász- holttestét másnap egy szomszédos kertben találták
kastély stb. D.-ról elször a XI. sz.-beli okira- meg, A közvélemény a királjmt és szeretjét,
tok tesznek említést. Városi jogokat 1330. kapott, Botíiwellt (1, o.) vádolta a tett elkövetésével de
1479. örökösödés útján Hesseiüiez került. Ennek míg Bothwell bnössége kétségtelen, addig Máriát
felosztása alkalmával 1567, Nagylelk Fülöp iQ. illetleg a történetírók véleménye nagyon eltér.
fiának, Györgynek jutott, aki székhelyévé tette
D. halála után a lord D. cím a Lennox-család fiautódai í^zépítéséhoz nagyban hozzájárultak.
talabb ágára szállott,
Damaut, Hugó, osztrák fest, szül. Dessauban
Damó, kisk. Szatmár vm, fehérgyarmati j.-ban,
1850 nov. 28. A bécsi mvészeti akadémián tanult (1910) 219 magyar lak. u. p. és u. t, Jánk, Szegedy
Lichtenféls mellett. Hegyi és erdei képeket fest, Antal birtoka és úrilaka, melyet a XVIII, sz, kömelyek többnyire tiroli, alsóausztriai, morva és zepén az Isaák-család épített,
kárpáti tájakat ábrázolnak. Néhány falfestménye
Damócz vára, a mai Drenovácz falu határáIs van a bécsi természetrajzi múzeumban.
ban (Vercze vm.) állott. Az Atyinay-család bírta
Damay Kálmán (szentmártoni), archeológus, 14;18-ig, azután a Garayak kezére került. Romjai
szül, 1864 máj. 12. Sümegen. Tanulmányait Graz- most Rlak néven ismeretesek.
ban és Berlinben befejezve, 1887, átvette atyja
Damó vára, 1. Sir ok.
vaskereskedését, de Rómer Flóris és Hampel JóDarnya, kisk. Gömör ós Kis-Hont vm, rimazsef bevezetvén
az archeológiai tudományba, szécsi j.-ban, (isio) 418 magyar lak. u. p. Simanagy szorgalommal kezdte kutatni Sümeg vidé- simonyi, u. t. Feled.
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Daróc. Pestetlen cigája vagy cákolygyapjuból Poroszország é. határán. Déli része a Pischland
szövet, mellyel nálunk a földmivesek nevú hosszan elnyúló félszigettel, k. partja a
ruházkodnak. B szövetíaj fonalai durvák, kötése Cingst félszigettel függ össze. Rajta 5 helység,
a legegyszerbb vászon- vagy sávolykötés, csino- é. részén pedig világító torony van.
zása pedig hatályos kallózásban és préselésben
Dar Szalah, 1. Vadai.
áll. Régebben háziiparilag készült, jelenleg legDartford, város Kent angol eoimtyban, a Dainkább a kisipar állítja el, még pedig fleg Besz- rentnek a Temzébe ömlése közelében (a London
terezebányán, Privigyén s Nagj'disznódon. D.-nak Bridgetl KDK.-re 22 km.). Gyáripara (malmok,
nevezik továbbá a festett cigiija v. durva posztó- gép, papír, puskapor stb.) élénk. Anglia legels
gyapjúból készült szövetet is, ha fonalainak finom- papírgyára, 1590-bl. A londoni City tébolydút
sága közepes, de kötése és csinozása az elbb em- állított itt. D. lakossága (1911) 23,609. Közelében
lítettel azonos.
Stone falu szép gótikus templommal (XIII. sz.).
Daroca (ejtsd: daróka), város Zaragoza s])anyol
Dartmoor (ejtsd: dártmura. m. ingovány), tzeggel
tartományban, (1900) 3641 lak. Régi bástyáin ÍM borított gránitos tábla-vidék Angliában, Devontorony ós két gótikus kapu van. Nevezetes a XVI. shire DNy.-i részén. Területe 500 km*. Átlagos t.
sz.-ban épült 700 m. hosszú alagútja, mely eszé- sz. f. mag. 450 m. Egyes gránittömbök (tor-ok) a
sek alkalmával a vizet a Jilocába vezeti. Itt 600
fölé emelkednek (Yes Tor 622 m). Legnaverte le I. Alfonz 1121. a mórokat. A várostól gyobb helysége Pnwcdo?í/V?, a napóleoni háborúk
délre fekszik a Pic de la Almenara, 1438 m. idejébl való börtön közelében. D. gyaki'an szerepel
az angol regény- és költi irodalomban.
magas hegy és a sósvizü Oallocanta tó.
Darócpók (áiiat), 1. Segestria.
Dartmouth (ejtsd: — möth niouth a. m. torkolat),
Darócz, 1. kisk. Sáros vm. felsötárczai j.-ban, 1. kikötváros Devonshireban (Anglia), a La
Manche-ba öml Dart torkolatánál. Festi, egy(1910) 382 tót lak., postahivatal, u. t. Berzevicze.
kor jelentékeny régi város, (1911) 7005 lak., 1905.
2. D., kisk., 1. Beregdarcz.
Daróczy. Három régi magyar család neve. 1. építették itt a Britannia Naval College-et. A torA deregmjöi D.-család valószínleg egy eredet kolatnál emelkedik a Castle, parti ütegekkel.
az Ákos-nembeli Deregnyey-családdal. Ebbl szár- 2. D., kikötváros Kanada Nova Scotia provinmazott Ferenc (megh. 1606), kit Bethlen Farkas ciájában, a halifaxi öböl k. partján, (1911) 4806 lak.
kiváló erénytí embernek mond 1603. Básta a ti- Közelében örültekháza.
zek mellé erdélyi kancellárnak nevezte ki, Básta
Darton (ejtsd: dátn), város Yorkshire Ny.-i részében (West Riding), a Dearne partján, Shefbukásával a szepesi kamara igazgatója lett.
2.
Egy másik D.-csalúdoz Atyaiak- és Guthyakkal fleldtl É.-ra, (1911) 9348 lak.
együtt a Gutkeled-nemzetség beregmegyei ágából
Daru (Grus L.), a D.-félék (1. 0.) családjába
szakadt ki. óse, János, a XIII. sz. közepe táján tartozó madámem, nagy testtel hosszú, vékony
élt.
3. Királydaróczi D.-család, melynek egyik nyakkal kis fejjel igen hosszú, ers, a lábszáron
ága, miután D. Zsigmond Paksy Annát nül vette, fölül csupasz lábakkal nagy szárnyakkal rövid,
a Dunántúlra szakadt s a fejér- ós tolnamegyei egyenes farkkal megnyúlt, pamatolt fels szárnyPaksy-birtokokból örökölt. Ebbl való D. István, fed tollakkal. Legközönségesebb faja a szürke
ki a XVII. sz. végén Tata várkapitánya volt. A D. (G. grus [L.]) mely 1"2 m. hosszú és 2-4 m.
család címere, a három fiát etet pelikán, teljesen számyszólesség színe hamuszürke, begye táján
egyezik a Bafrthyányak si címerével, valamint a és homlokán fekete, nyaka oldalt fehéres, evezöBabocsay- és Petky-címerrel. V. ö. Nagy I., Magy. tollai feketék szemei barnáspirosak lábai feketécsal. III. 240, 241.
Wertner M., Magy. nemz. I. sek; csre tövön vörhenyes, végén feketészöld.
279. II. kiad. Örs nemz.
Daróczy Z., A D.-ak Az óvilág északi részeit lakja és délre vándorol
Sziámig, Indiáig, közép- és nyugati Afrikáig. Matörténetéhez. Turul XXIII. 20. 1.
Daros, Magyarország ókori vízrajzában a gyarországon október közepén és március elején
rendesen átvonul és rövid idre le is telepszik.
Dráva (1. 0.).
Dáró vára v. Daru vára, Tolna vmegyében, Ezeltt az Al-Duna és Közép-Magyarország síksáDombóvár közelében állott. Majsvagy Majos ná- gain költött, de most már nem, v. legalább is
dor családja építtette a XIII. sz. legvégén. 1450- nem rendesen. Nagyobb csapatokba gyiil össze és
rendkívül magasan, háromszögben éjjel-nappal
ben még fennállott, ma semmi nyoma.
Darowa, község Pilsen cseh ker. kapitányság- repül, anélkül, hogy pihent tartana. Délen csapaban 180 lak., környékén nagy kszénbányákkal tokban él, néha más vándormadár társaságában
és a folyókban a homokpadokat meg a szigeteket
és egy nagy vashámorral.
D'Arrest, Heinrich Louis, csillagász, 1. Arrest. foglalja el. Nálunk párosan tenyészik mocsarak
Darro, rövid, de híres, aranyat hordó kis folyó és berkek közelében. Barátságos természet, de
Spanyolországban; a Sierra Cogollosban ered, azért rendkívül óvatos, röket állít ki. Ers, meszelfolyik Granada mellett és az Avellano fölvé- szehallható, trombitaszerü hangot ad, melyet
tele után a Genilbe, a Guadalquivir mellékfolyó- egyes tudósok légcsövének négyszeres kanyajába torkollik a Granadái viga öntözésére hasz- rulatával igyekeznek magyarázni. Tápláléka ganálják árvize a mór királyi város alantabb fekv bonanemüekbl telik ki, de füvet, gyümölcsöt,
férgeket, rovarokat és békákat is eszik. Indiában
részeit gyakrabban veszélyeztette.
Dar Runga, négerország Szudánban; 1. Runga. néha nagy károkat is okoz. Fészkét nádcsomókra
építi. A tojó két tojást tojik s ezek nagyok, zöldeDarryfü (növ.), 1. Hierochloe.
Darsz, Stralsund porosz kerületi kapitányság- sek vagy barnásak, vörhenyes szürke vagy baj-na
hoz tartozó s a Keleti-tengerbe benyúló félsziget foltokkal. A tojásokat a pár költi ki s amíg az
készült
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Széa-kirakü forgó parti daru elektromos hajtásra berendezve.
11 tonna hordképességgel és 12 m. kihajlással.

Egy sinen

futó mótorhajtású

emelgép

ráépített vezeti) üléssel.

2

tonnás elektromosba jtásü forgó parti dam.

HelyUlló elektromosliigtisú kapns daru változtatható kihajlásai.
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a tojáson ül, addig a másik rt áll.
Fogságban igen ragaszkodó lesz, a majorság közhitt rendet tart, a veszekedket szétválasztja, a
megtámadottakat védelmezi. Húsát régen igen
nagyra becsülték és kitünö levest fztek belóle.
Ázsiában sólymokkal vadásszák. A régieknél az

egyik

éberség jelképe volt és hangjáról többféle babonás mese keletkezett. A kalmükök esnpasz fejéért
szentnek tartják, sót a mongolok is tiszteletben
részesítik a japánoknál szerencséthozó és képeivel templomaikat és lakásaikat díszítik húsát a
rómaiak sokra becsülték. Népköltészetünkben a
D. is szerepel a strucéhoz hasonló számytoUait
;

;

míg a kerékrendszer gépekben az emeler

ki-

sebb, de sokkal gyorsabban mozog, mint az emelend súly, vagjns az ellenálló er. D. oszlopa
vagy szabadon állva nyúlik fel s csak az alsó vége

A

f

van ersen ágyazva, vagy pedig a két végébe ersított végcsapok körül forog. Elbbiek, az ú. n.
parti V. vasídi rakodó-D.-k a szabadban állanak,
utóbbiakat pedig ers gerendázatu épületekben
használják. A szabadon álló D.-kat némely esetben vasúti kocsikra vagy hajókra szerelve is hasz-

nálják.

Egy szabadon álló oszlopos kerékrendszer parti
D. szerkezetét az 1. ábra mutatja. Az a foszlop
a c alapozó csavarokkal d alapzatba ersített h b
némely vidéken nagyra becsülik.
Másik hazai DAaiAszüz D. (Anthropoides virgo öntöttvas - táblába van ersítve. A foszlopot köriüfogja a kerékrendszer tartóját képez öntöttvas
[L.j), mely Dél-Em'ópában él s kelet felé KeletÁzsián át Kínáig honos; télen Afrikának É.-i váz, mely fönt i persellyel az oszlop végébe errészein és Indiában található. Hazánkban kétszer sített acél csapon fordul, alul pedig k k^ forgókeészlelték. Az egyik példányt, melyet a bécsi cs.
és kir. udvari múzeumban riznek, állítólag Szegeden ltték 1858 jún. 20., a másodikat gr. Zichy
Jen felsöszentiváni birtokán 1901. ltték.
Daru (1. a kép mellé kietet), olyan emelgép,
melynek alkalmasan egybekapcsolt gerendákból
alkotott, néhány méterre kinyúló ága van, úgy,
hogy az emelö-szerkezettöI több méter távolban
fekv tárgyat is föl lehet vele emelni. A. D.-kat
gyárakban, raktárakban, a közlekedési vonalak
rakodó állomásain, hajókon és part-építkezéseknél
szokás használni. Alkalmazhatóságukat tekintve,
többféle D. létezik. Vannak olyanok, melyek a tárgyat az ágazat végére húzzák fel s egy függleges
tengely körül fordulva, az ág hosszának megfelel
sugárral írt körben bárhol letehetik; vannak
:

olyatíok, melyeknek ága ^-lzszintesen fekszik s
a felemelt tárgy ezen sugárirányban eltolható az
ilyen szerkezet D.-kkal egy körgyr területen
;

tetszés szerint lehet dolgozni.

A

D.-khoz soroztat-

nak azok az emelök is, melyekkel a tárgyat egymáshoz merleges két irányban tetszés szerint
mozdíthatjuk el, noha ezeken a D.-kat jellemz
kinyúló ágazat hiányzik. Szerkezetük többnyire
egy síneken mozgó hídszer tartóból áll, melynek
tetején az emelkocsi a tartö egész hosszában síneken tolható ezeknek munkaterülete egy derékszög négyszög. Ilyenek a mühdyi és udvari fat.0D.-k. A múhelyi futó D.-k vezet sínjei az épület
falának fels párkányára vannak fektetve és hogy
mozgásuk a tartó mindkét végén egyenletes legyen^
mozgató kereküket hosszú tengellyel kapcsolják
egybe. Az udvari futó-D.-k ellenben a földre fektetett sinen mozognak s hidtartóik magas vas- v.
fft-rudakból alkotott oszlopokon nyugszanak, emel
kerékmúvük pedig rendszerint az egyik oszlop
aljára van ersítve.
Szerkezetükre nézve szintén különféle D.-kat
találunk. Lényeges eltérés az emel ernek az
emelend tárgyra való átviteli módjában van. A
legtöbb D.-nak szerkezete fogaskerekekkel viszi
át az ert, mely fogaskerék-rendszert a kisebb
gépeken kézzel, nagyobbakon pedig gzgéppel
hozzák mozgásba. Ezek a kerékrendszerú D.-k.
Vannak azonban olyanok is, melyekben az emelert víz- vagy gznyomás képezi. Ezekben az
emel-er nagyobb, mint az emelend teher, mozgása ugyanolyan arányban lassúbb amazénál;
;

rekekkel az oszlop megesztergályozott a' tövéhez
támaszkodik ín m rudazat képezi a D. kinyúló
ágát, l n rudat a teher kihajlásra támadja meg,
azért ezt fából, öntött vasból vagy üregesen egy;

m

lemezekbl szokás készíteni; n
rudat pedig húzásra támadja, miért is ez kovácsvasból készül. A terhet q horogba kapcsoljuk és
a pontozva rajzolt lánccal emeljük fel. A láncnak
egyik vége a csiga mellett fel van függesztve, honnan qés n kerekeken megtörve, r láncdobra csavarodik. Ilyen elrendezés mellett a kerékrendszení
emelnek csak a teher felét kell legyzni. A kerékrendszer két pár fogaskerékbl áll, az els
párt képezi az r tengelyen lev nagy kerék ós az
s tengelyen lev kis kerék a másik kerékpárt
pedig az s tengely nagy kereke és a forgattyú
tengely kis kereke. A D. fordítására az a oszlop derekára ékelt fogaskerék szolgál, ennek fogaiba
kapaszkodik egy kisebb kerék, melyet a g tartóra ersített csavarkerékpár forgat
beszegecselt

;

Daru

Daru

314

gz

A 2. ábra egy
fali-D.t ábrázol. A kar az
oszloppal együtt két, élére állítva egymás mellé
helyezett lemezbl van alkotva a lemezeket körül hozzászegecselt szögvasak merevítik, egymáshoz pedig keresztvasakkal vannak kapcsolva. Az
egész D. vaslappal van a falhoz ersítve, a D.
ága
és G párkányokban vezetett csapok körül
a gzgép hengere,
fordul.
a lendít kerék,
melynek tengelye egy kisebb homlokkerékkel forgatja
fogaskereket és
láncdobot. S egy négykerek lánctartó kocsit mntat, amelyen
horog
a D. vízszintesen kinyúló ágán tova mozdítható.
;

B

A

F

G

M

T

f

A 8. ábra vasúti rakodó D.-t mutat, A D.
oszlopa a vasúti kocsi lapjába van ersítve. Az
emel kerekeket öntöttvaskeret tartja, az alul
meg van hosszabbítva két vízszintesen hátra nyúló
karral, ezeken egy nehéz súlyokkal terhelt kocsi
gördül, mely egy lánccal rajtuk kiljebb v, beljebb
mozdítható és a D.-nak stabilitását biztosítja a
nagyobb terhek emelésekor. Ezt az ellensúlyt egészen a föoszlop mellé húzzák, midn a D. nincs
megterhelve. A D. ága hengerelt vasakkal van
összeépítve.

Hogy a lokomotivok

szerkocsiját a vonatoknak
rövid idej tartózko-

dása alatt is a kell
vízmennyiséggel
gyorsan meg lehessen
tölteni, a vízvételezö
állomásokon kell magasságra toronyszer

épüliben víztartányokat helyeznek el.

Az utóbbiakból

leve-

Vasúton szállí- zet kifolyó cs a vágányok közé folálUtott víztandó nehéz tár- D,-ba torkollik, A víz-D. hosszú nyaka forgatható
gyaknak be- vagy s használatkor nyílása a lokomotív szerkocsikirakására, kezelésére

víztartójának nyílása fölé állíttatván, a víz direkte

emeldaru- a szerkocsiba ömlik. Hogy az állomáson

kat alkalmaznak
a pályaudvarokon.
A D. lehet helyhezkötött,

közle-

ked

vonatok a D.-nyakba ne ütdhessenek, a
D. forgatható nyakán egy vele forduló lámpa

van elhelyezve, mely lámpa vörös világot mutat,
amikor hogyha a D. nyaka valamelyik vágány fölé fordít-

forgatható tatik, A D. rendes, tehát veszélytelen állásában a
D.-kar (gém) leg- lámpa fehér világot mutat.
inkább nyílt rakoA D. -gépek bvebb tárgyalása Weisbach, Rülldón vágány mel- mann, Ernst, Uhland stb. szakmveiben található.
lett van felállítva, Képmellékletünk az újabb modern D. -gépek néV. vágányt áthi- hány példányának fotográfiai képét mutatja be.
daló, rögzített állDaru(ejtsd: daru), 1. Napoleon,gróf, D.Pierre Anványon (portál) toine fia, szül. Parisban 1807 jún. 11., megh, u, o.
van az emel-szer- 1890 febr.l8.Mint a pair-kamara tagja (1832 óta), a
kezet elhelyezve
júliusi királyság buzgó párthíve volt. A februári
továbbá van he- forradalom után a mérsékelt köztársaságiakhoz
lyét változtatható D. is, így D.- csatlakozott. Az 1851 dec. 2. államcsíny ellen tilállvány külön pályán is moz- takozott, amiért Napóleon rövid idre elzáratta.
gatható, V. pedig a D. mint vas- Szabadságát visszanyerve, visszavonultan élt,
úti kocsi D. a vasúti vágányo- míg 1869. bejutott a képviselházba. 1870 elején
kon ide-oda tolattatik, st vonat- mint külügyminiszter lépett az Ollivier-kabinetbe
hoz csatolva, állomásról állo- s mint ilyen a vatikáni zsinat által hozott csalmásra is szállítható emelés vé- hatatlansági dogma ügyében a kúria határozott
gett
a kocsi D.-karját szintén ellenfelének mutatta magát. De midn látta, hogy
lehet forgatni. Bármelyik rend- III. Napóleon újabb plebiscitum által az elbbi,
szer D.-val az árú függélyes leplezett abszolutizmus visszaállítására törekszik,
irányban föl-le mozgatható,
ápr. 13-án beadta lemondását. A német-francia há2. ábra.
ezenkívül forgógémessel körív- borúban nem vett részt, de annak befejezése után
ben forgatható, állványos D.-val pedig a vágány (1871) megint képvisel lett és a monarchikus
keresztirányában mozgatható a kezelésre korül párthoz csatlakozott. 1876-ban szenátorrá választárgy. A vasúti D. rendszerint kézi hajtású és tották. Müve: Le comte Beugnot, 1865. jelent meg,
leginkább vasszerkezet. Az emelés, az állvány
2. D., Pierre Antoine Noel Bruno, gróf, az elbtovábbítása és a keresztirányú mozgatás for- binek atyja, francia államférfiú, költ és történetgattyuval és fogaskerekekkel, a teher lebocsá- író, szül. Montpellierben 1767 jan. 19., megh,
tása fékkel, a forgatás kézi rúddal v. csigakerék Becheville birtokán 1829 szept. 5, A forradalom
hajtásával történik minden D.-n van rögzít ké- alatt hadügyi biztos volt, ennek dacára 1793-ban,
szülék is, mellyel a tárgy lógó helyzetében meg- mint gyanús, fogságba került, de thermidor 9.
tartatik. Vasúti szükséglethez képest a forgatható után visszanyerte szabadságát. 1795-ben osztályf
D. emelképessége egészen 10 t.-ig, az állványosé lett a hadügyminisztériumban s nemsokára a
egészen 20 t.-ig szokott lenni.
dunai hadsereg föintendánsa. Ez idötájt fejezte

mint

;

;
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be Horatiusnak kitünó fordítását (Traduction en
vers des poésies d'Horace, Paris 1800 6. kiad.
1823, 2 köt), mellyel irodalmi himevét megállapította. I. Napóleon a hadsereg pénzügyi és élelmezési hivatalának élére állította, gróíi rangra
emelte, késbb pedig a pozsonyi, tilsiti és bécsi
békealkud ozásolmál mint meghatalmazott követet
alkalmazta. 1811-ben mint államtitkár a minisztertanácsban Napóleon hódítási tervei ellen nyilatkozott. A restauráció után visszavonult, de
XVIII. Lajos pairré nevezte ki s mint ilyen a mérsékelt párthoz csatlakozott. Az akadémia 1828. választotta meg tagjának. Fómúvei Histoire de la
rópnblique de Venise (Paris 1819, 7 köt. 4. kiad.
1853, 9 kötet) ; Histoire des ducs de Bretagne (u.
o. 1826, 3. kiad.) és L'astronomie c. tankölteménye (u. 0. 1836)
;

Damláb, több növény magyar neve, így Cjpiodon dadylon, Geránium phaeum, Ghondrilla
:

jímcea.

Dar

ul Harb, 1. Harb.
Daruorr (növ.), 1. Geránium.
Daraszr, az a marha vagy ló, ameljTiek
fekete szre szürke szálakkal van keverve, s
amely nyakán, vállain csaknem fekete szín,

megy

testének hátulsó részén pedig szürkésbe

át A csaknem feketét söte't daru-nak mondjuk,
a világosabbat pedig darms-nak.

:

:

Darualakuak (Gruiformes, áiiat), a madarak
egyik rendje. Régebben küls hasonlatosságuknál
fogva a daruféléket és a gémféléket és rokonaikat Gázlók néven egy rendbe sorozták. Ujabban
kiderült, hogy a darufélék bels szervezete lénye-

S.ibn.

gesen eltér a többi gázlókétól, ezért ma önálló
Daravár, 1. kisk. Krassó-Szörény vm. lugosi
rendbe sorozzák a daruféléket. A D. rendjét j.-ban, (1910) 1496 német lak.; u.p. és u.t. Boldur.
Sharpé hét alrendre (Grues, Aratni. Rhinoche2. D. ddnji, adók. Pozsega vm. daru vári
tes, Mesoenafídes, Eurypygae. Psophiae és
Di- j.-ban, (1900) 1602 cseh, horvát és magyar lak.
cholophi) osztja közülök csak az els alrendnek u.
3. D. gomji (Podborje), adók.
p. ós u. t. D.
(Grues) van hazánkban képviselje. Idetartozik a u. o.,
(1900) 1200 horvát, cseh és német lak.
u. p.
Darufélék (1. o.) családja.
és u. t. D.
4. D. trg, mezváros ós adók.
Daraialva, kisk. Sopron vmegye nagymartom u. o., a Toplicza kies
völgyében, (1900) 1846 horjárásában, (1910' 1233 horvát és német lakossal, vát,
szerb, magyar, német és cseh lak., a járási

—

—

;

—

vasúti állomással ós postahivatallal ; u. t Czinfalva. Csinos Patzenhofer-féle urasági kastélya
és parkja van. Egykori várának helyét nagy sán-

szolgabírói hivatal székhelye,

;

van járásbírósága,

népbankja, két takarékpénztára, vasúti állomáia,
posta- és táviróhivatala. Van itt sörgyár, üveggyár, mezgazdasági és varrógépgyár, frészmü,
téglagyár fe több kisebb iparvállalat. Déli vasúti

cok jelölik.
Daraiélék (Gruidae), a darualakuak (1. o.)
rendjébe tartozó madárcsalád. Hét nemre oszlik
osztálymémökség. Élénk fa-, bor- és terménys 19 él fajt tartalmaz. Hazánkban
két faj él L kereskedés. A község csak a XVHI. sz.-ban keDaru.
letkezett magyar, német, francia, olasz, szerb

^

^

—

Daruvára
más jövevényekbl. Igen
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szabályosan van építve
egy nagy uradalomnak, mely a Tüköry-család
birtokában van. Az övé a D.-i fürd is, mely a
község É.-i végén, kies, erds vidéken 128 méter
magasságban fekszik a fürdvendégek részére 60
lakószoba szolgál parkja igen szép. Gyógyvize
tiszta hówíz a Jánosforrás 42^ az Antalforrás
feje

;

;

;

—

Darwin

és telefonállomás, hitelszövetkezet, fogyasztíisi
és értékesít szövetkezet gzmalom. A gör, kel.
egyház birtokában értékes aranytárgyak van;

nak.

Darvas Ferenc

(nagij-réthi), író ós politikus,

elkel felsömagyarországi család sarja, szül. 1740
márc. 1., megh. 1810 ápr. 3. Budán. 1773— 83-ig

46* C. meleg, mindkett tükörfürdöt táplál ezen- Nógrád vm. alispánja, 1784. II. József református
kívül van többféle berendezés iszapfürd, melyek volta ellenére is a helytartótanácshoz tanácsosnak
leginkább csúzos és köszvényes bajok ellen hasz- nevezte ki, az 1790— 91-iki országgylésen Pest
náltatnak. A fürd jó karban van tartva. Már a vm. követe, s itt hazafias szónoklataival (a magyar
rómaiak idejében ismeretes volt Thermae Javor- nyelv érdekében) s négy politikai versével tnt
nenses név alatt; számos római régiség került fül, melyekben honfitársait a biztató jelennel (a
itt napfényre.
korona visszahozatala, országgylés) s a jöv szebb
Daru vára, 1.
reményeivel lelkesíti. Legismertebb közülök a Jó
vára.
Daruváry, 1. Alajos, a kir. Kúria nyg. má- fiazufiutúl származott intés (Magyar, hajnal hasodelnöke, szül. Kalocsán 1826. Jogi tanulmányai sad
kézirati másolatban is el volt
.), mely sok
elvégezte vei megyei szolgálatba lépett, majd terjedve s németre is lefordították. Hazafias lelállamügyész volt, azután pesti váltótörvényszéki, kesedése vonta a drámaírás terére is az els f1864. pesti kir. Ítéltáblai és 1869. kúriai leg- városi színtársulat számára lefordította Schiller
fbb ítélszéki bíró lett. 1875-ben kúriai tanács- Fiescoját. (A neki tulajdonított JBaw6e>--fordítás
elnökké, 1888. a kúria másodelnökévé nevezték fiától, Jánostól, való.) Neve szerepelt a Martinoki. 1893 szept. 8. nyugalomba lépett és a frendi- vics-mozgalomba beavatottak között, de sikerült
ház élethossziglani tagja lett. 1898— 1900-ig al- magát tisztáznia, st késbb a király aranysarkanelnöke is volt a frendiháznak. Számos kitünte- tyús vitézzé tette. Mint a színészet buzgó párttésben részesült és bels titkos tanácsosi címet fogójára, reá bizta Wesselényi 1807. társaságát.
nyert. A kolozsvári egyetem 1896., a budapesti Állítólag az
az 1809-iki fölkelés alkalmáegyetem 1901. díszdoktorrá választotta. D. tevé- val készült Fegyver ellen való.
keny részt vett a kereskedelmi és a váltótörvény
Darvas marha, 1. Daruszörü.
;

Dár

.

.

:

mve

megalkotásában.
Darvasz, hegyvidék Turkesztánban (1. 0.).
2. D. Géza, az elbbinek íia, kabinetirodai
Darvinizmus, 1. Darwinizmus.
osztályfnök, szül. 1866 jan. 12. Budapesten. Jogi
Darw., az állatok latin neve után Darwin
tanulmányait Budapesten és Lipcsében végezte. Charles (1. 0.) angol természettudós nevének megRövid ügyvédi és törvényszéki gyakorlat után rövidítése.
1891. igazságügyminiszteri segédfogalmazóvá
Darwen (azeltt Over D.), város Laneashire
nevezték ki, 1895. külügyi szolgálatba lépett s eountyban (Anglia) Blackbumtöl délre (6 km.),
alkonzul, késbb konzul volt Odesszában, Szófiá- (1911) 40,344 lak., pamutfonással, papírgyártással
ban, Skutariban, Belgrádban, Szalonikiban, Kijev- ós szénbányával. Sok kartonvásznat visz ki Indiába
ben, Amsterdamban, végül Frankfurtban. 1905-ben ós Kinába.
Darwin, 1. Charles Róbert, angol természeta kabinetirodába rendelték szolgálattételre s 1910.
osztályfnökké nevezték ki. Irodalmi müve A tudós, szül. Shrewsburyben (Anglia) 1809 lebr.
mentelmi jof/ról (Budapest 1890).
jó12., megh. Downban (Anglia) 1882 ápr. 19.
Darva, kisk. Máramaros vm. técsöi j.-ban,(i9io) módú, régi nemes család ivadéka s már sei is
717 rutén és német lak.; u. p. Kövesliget, u. t. nagy szeretettel foglalkoztak a természettudományokkal, st azokat tudományosan is mvelték,
Bustyaháza.
Darvai Móric, tanár és író, szül. 1849 dec. 14. úgy hogy valószínleg D. seitl örökölte a terméAszódon. Tanulmányait Budapesten végezte, itt szettudományok iránti vonzalmát. Gimnáziumi
tett filozófiai doktorátust. 1872-ben fgimn., 1876. tanulmányait Shrewsbm-yben végezte; tizenhat
föreáliskolai tanár lett, 1895. a vallás- és köz- éves korában az edinburghi egyetemre ment az
oktatásügyi minisztérium középiskolai ügyosztá- orvosi tudományok hallgatására, de két év múlva
lyába hívták be 1800. tankerületi figazgatóvá elhagyta e pályát és Cambridgebe ment, hogy
nevezték ki, 1911. nyugdíjba ment. Szakirodalmi ott az egyházi pályára készüljön, tantárgyai közül
mködése mellett részt vett francia és olasz fel- azonban legnagyobb örömmel a természetrajziaolvasásokkal a párisi és római történelmi, a kat tanulmányozta. A hái'om évi tanfolyam bebrüsszeli középiskolai és bolognai bölcseleti nem- végzése s a tudorság alsó fokának (Master of Árts)
zetközi kongresszusokon; számos tudományos ehiy érése után 22 éves korában a Beagle hajón
míivet fordított angolból, franciából ós olaszból. 1831 dec. 27-én földkörüli útra indiilt, amely alÖnállóan megjelent müvei Faraday élete (Déva kalommal a következ vidékeket látogatta meg
1881); Üstökösök és meteorok {Í889) Benvenuto San Jago, Capverdi szigetek, Brazília, Maldonado,
Cellini és mvei (Budapest 1907). Nagyobb fordí- Montevideo, Rio Negro, Bahia blanca, Buenostásai Bodley, Franciaország (1899) Todd, Nép- Ayres, Santa Fé, Banda Orientál, Patagonia, Falkszer csillagászat(1902); Észak csillaga, a Savoyai landi szigetek, Tzföld, Chile, a Cordíllerák, Galohercegmúve(l908); Tamás bátya kunyhója(1904). pagos, Tahiti s más csendes-óceáni szigetek, Új-Zéland, Ausztrália, Mauricius szigetek, Jóreményfok,
Darvar, város Brit-Indiában, 1. Dharvar.
Darvas, nagyk. Bihar vmegye berettyóiijfalusi Szt. Ilona szigete, az Azori szigetek, s aztán öt
járásában, (1910) 1301 magyar lakossal
posta- évi távollét után, 1836 okt. 2. visszaérkezett An:

:

;

;

:

;

:

;

;

—
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The effécts of erossgliába. utazása alatt kzeteket, kö\Tileteket. álla- Insectivorous plants (1875)
tokat és növényeket gyjtögetett, de emellett ta- and selt-fertüisation in the vegetable Mngdom
nulmányozta az állatok és növények, valamint a (1876) The power of movement in plants (1880,
benszülött emberek tulajdonságait, életviszonyait. 2 kiad. 1881) ; The formation of vegetable mould
1837— 38-ban több geológiai munkát tett közzé, thrpugh the action of erdworms (ifel).
Érdemeinek elismeréséül az összes tud. akamelyek elseje a földi giliszták geológiai tevékenységérl szólott. 1839-ben utazása alatt írt démiák és tudományos testületek tagjukká válasznaplóját (Journal of researches in natural his- tották ; a Magyar Tud. Akadémia is 1872. kflls
tory and geology) jelentette meg a Fitzroy által tagjává választotta.
D. mvei közül a legfontosabbak úgyszólván
kiadott útleírás harmadik részében ez a rész késbb (1845) Voyage of a naturálist round the minden nyelvre lefordítva is megjelentek. Némeworld címen külön is megjelent. Földkörüli út- tül összes mveit, a kacslábú rákokról szóló moján összegyjtött gazdag anyagát állattani szem- nográfia kivételével Carus V. adta ki (Stuttgart
pontból Owen, Waterhouse, Gould, Bell és Jenyns 1875—88, 16 köt.). Kisebb mveit németül Krause
dolgozták fel s eredménye D. elszavával Zoo- B. adta ki (Leipzig 1886). Magyarul fbb mveit
logy of the voyage of H. M. S. Beagle címen 5 kö- elször a K. M. Termószettud. Társulat adta ki
fajok eredete a természeti kiválás útján (ford.
tetben 1840—48. jelent meg (új kiadás Natural
history and geology. Voyage of H. M. S. Beagle Dapsy László, 2 köt., Budapest 1873) ; újabban
címen 1884.). 1839-ben megnsült és 1842. Dovm Mikes Lajos fordításában újra kiadta az Athefaluba vonult vissza; itt élt egész haláláig, minden uaeum (1911). Az ember származása és az ivari
idejét a tudománynak és családjának szentelve. Itt kiválás (ford. : Török Aurél és Entz Géza, 2 köt.,
írta müveinek egész sorozatát.
Budapest 1884 : újabb kiadás Seress László forKisebb geológiai értekezései közül, melyek a dításában 1897-ben és Entz Géza. Fülöp Zsiglondoni Greólogical Society évkönyveiben 1842— mond és Madzsar József fordításában 1910-ben
1846 között jelentek meg, fontosabbak a követke- jelent meg).
A vándorkövek elterjedésérl s az egyidej
D. életét megírta és leveleit kiadta Life and
nemréteges lerakodásokról Dél-Amerikában. A letters of Charles D. címen fia, D. Prancis (1887.
régi jégáramoknak hatásáról és az úszó jégtl 3 köt. ; németül kiadta Cams, Stuttgart 1887, 3
tovaszáUított vándorkövekröl. Dél-Amerikában köt.) ; More letters of Charles D. (kiadta D. Franészlelt némely vulkáni tünemény összefüggésérl cis és Sewart A. L., London 1903, 2 köt). D. szobs a hegyláncok és a Vulkánok keletkezésérl. Az rát (Montford H.-tól) 1897 aug. 10. leplezték le
Atlanti-tengeren a hajóki-a lehulló finom porról. A Shrewsbury-ben. V. ö. Margó, D. és az állatvilág
falklandi szigetek geológiai viszonyairól. Nagyobb (Természettnd. Közlöny, 1. köt); Paszlavszky,
geológiai munkái
Geológiai vizsgálatok a vul- D. Charles emlékezete (u. o., 14. köt) ; Méhely.
káni szigetek és Dél-Amerika egj'es részei körül, Az élettudomány bibliája (u. o., 41. köt.) : Entz,
továbbá A korallszii-tek szerkezetérl és elterje- Megemlékezés D.-ról (u. o. 42. k.) : Apátky, A
désérl, mely utóbbiban tekintettel a korallok el- darwinizmus bírálata és a társadalomtan (Magyar
tévedésére s iUetöleg arra, hogy 30—40 m.-nél Társadalomtud. Szemle, n.köt.); Preyer. D. sein
nagyobb mélységben nem tenyésznek, a korall- Lében u Wirken (Berlin 1896) ; Weiszmann, Ch.
szirtek és szigetek keletkezését a korallok mkö- D. u. sein Lebenswerk (Jena 1909) Spengd, Ch.
désén kívül az óceántól borított területek függélyes D. (u. o. 1909) Seicard, D. and modem science
ingadozásának, vagjris emelkedésének és sülyedé- (Cambridge 190d) Baldunn J. M., D. and the
sének tulajdonította. Biológiai munkái közül a leg- humanities (Baltimore (1910).
els a kacslábú rákok magánrajza (A monograph of
2. D., Erasmus, angol orvos, szül. Eltonban
the Cirripedia, 2 köt. London 1851—54), melyben ÍNottingham) 1731 dec. 12., megh. 1802 ápr. 18.
ezeket a tengeri kacslábú rákokat nemcsak rend- Nagyatyja D. Charles Róbertnek, nemcsak ieles
szertanilag írta le, hanem boncolástani és mikrosz- orvos, hanem költ és fllozófos is volt. Legnagyobb
kópi vizsgálatai alapján ismertette szervezetüket, munkája a Zoonomia or the laws of organic life
fejlödéstfket és életviszonyaikat, st paleontológiái (London 1794—98 németül is megjelent, Hannojelentségüket is. Ezt követték a fosszilis Balaeni- ver 1795— 1799, 3 köt.); ebben kitejtett nézetei
dákról a kúszónövények mozgásairól ; a Linum, emlékeztetnek a Brown-féle eszmemenetre (Brow;

:

:

A

zk

:

:

:

;

;

:

;

:

L>thrum

és Primula di- és trimorphismusáról
az Orchideák megporzásáról szóló mvei. Nevét
azonban a fajok eredetérl szóló On the origin of
species by means of natural selection címen 1859.
megjelent nagy munkája tette halhatatlanná, mely
mojakája nemcsak a zoológiára, hanem jóformán
az összes tudományokra átalakító hatással volt
(L Darwinizmus). Alapvet munkájának megjelenése után a hatvanas és hetvenes években több
más, elméletét még jobban támogató és kiegészít
munkát is bocsátott közre s ezek a következk
Variation of animals and plants onder domestication (1867, 2 köt.); The descent of man and on
selection in relation to sex (1871, 2 köt.) Expression of the emotions in man and animals (1872)
;

Az eszmék, melyeket késbb híres
is
unokája feldolgozott, mind foglalkoztatták
költeményeiben és egyéb irataiban. Nevezetesebb
munkái a Zoonómián kívül The botanic garden
(London 1781) The temple of na tre or the origin of society (u. o. 1803) ; Plytonomia, or the
philosophy of agriculture and gardening (London
1800 németül kiadta Hebeustreit, Leipzig 1801,
2 köt.) A plán f or the conduct of female education (London 1797 németül kiadta Hnfeland,
Berlin 1822); Poetica! works (London 1806, 3
köt.). V. ö. Seward Anna biographiáját (London
1804); Buttler, Evolution old and new (u. o.
1879) Kravse B., Erasmus D. u. seine Stellung
i. d. Geschichte der Deezendenztheorie (I^eipzig
nianismus).

t

:

;

:

:

;

:

—

Darwin
1880);

Brandl, Erasmus Darwins Temple of

nature (Wien 1902).
3. D., Frands, D. Charles fla, szül. Downban
1848 aug. 16. Tanulmányait Cambridgeben végezte, ahol 1888 óta a növénytan tanára. Segítségére volt atyjának The power of movement in
plants (1880, 1881) c. müve kiadásában. Számos, a
növény élettanra vonatkozó értekezésen kívül megírta atyjának életrajzát The life and letters of Ch.
D. (3 köt, 1887, ném. Garastól).
4. D., George Howard, D. Charles fla, szül.
Downban 1845. Cambridgeben kitnt a matematikában tanúsított nagy tehetségével késbb
Londonban jogot tanult, 1873. visszatért Cambridgebe. 1877 óta nagy tevékenységet fejt ki az
égi mechanikában. 1883-ban a cambridgei egyetem a csülagászat tanárának hívta meg. Az 1875.
megjelent Consanguineous marriages a vérrokonok közti házasságokkal foglalkozik. Asztromechanikára vonatkozó számos és nagyfontosságú értekezései Scientiflc Papers by G. H. D.
:

;

összegyjtve Cambridgeben jelentek
meg (eddig 4 kötet). A tengerjárások, az egyensúlyalakok stabilitásának és a bolygók periodikus
pályáinak matematikai elméletében eszközölt
mélyenjáró kutatásokat ölelik fel e munkák. Kinépszer munkája a tengerjárásokról Kövesligethy fordításában magyarul is megjelent (Term.
Tud. Társ.) D. 1908 óta a Magy. Tud. Akadémia

cím

alatt

tn

kültagja.

Darwin, Mount, 1. Charles D.-ról elnevezett
hegy (kb. 1850 m.) a Tierra del Puego-n, DélAmerikában.
2. D. (Mountains), hegység a d.

—

sarkvidéken (South Victoria Land,
k. h. 158").

d. sz.

79" 50',

Magassága kb. 2000 m.

Darwin-féle csúcs. A küls fül karimájának
fels hajlatán lev poreogó többó-kevésbbé csúcsos
kiemelkedését Darwin a csúcsos fülkagyló marad-

ványának
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318

tekintette, mely csenevész alakban,
atavisztikusan vissza-visszatér. Az ilyen bélyeggel
biró fület majomfiü-nek is nevezik. Esetleg a fület
mozgató csenevész brizmok ersebb fejldésével
jelenik meg, amikor a fül kissé mozgatható. Az
orang és a gorilla íle nem mutatja, ezeké tehát
visszaalakulásában elbbrehaladt, mint az emberé.
Darwinit (ásv.), azonos a Wliitnemt-tel (1. o.).

A természetben szükségképen a legalkalmasabb
egyedek maradnak fönn. A természet mintegy
kiválogatja a legalkalmasabbakat úgy, ahogyan
a tenyészt a továbbtenyésztésre kiválogatja a
céljait leginkább megközelít egyedeket. Darwin
vizsgálatai szerint az él lényeken mindig jelentkez

apró, kezdetben jelentéktelen, irány nélküli
ingadozó változások adják meg az alapot a kiválogatódáshoz. Az adott körülmények között a
megélhetésre legarravalóbb új fajok ezekbl az
iránynélküli változásokból a mesterséges tenyésztéshez bizonyos fokig hasonló módon jönnek létre.
A tenyésztk új állatfajták tenyésztése alkalmával már évszázadok óta úgy járnak el, hogy a
háziállatok közül az olyan egyedeket, amelyeken
esetleg hasznosnak ígérkez különleges változások észlelhetk, gondosan elválasztják a többiektl s kizárólag egymás közt engedik keresztezdni a fejld utódok közül megint csak a kívánt
irányban változó egyedeket válogatják ki, és ha
s

;

módon

a kiválogatást nemzedékeken át
fajtát, illetve új fajt nyernek. A
szabad természetben az új íajok tenyésztése hasonló módon megy végbe, csakhogy az értelmes
tenyészt helyébe a létért való küzdelem (struggle
for life) lép. A változó egyedek közül a létért
való küzdelem válogatja ki azokat az egyedeket,
amelyeket alkotásuk az adott életkörülmények között a megélhetésre leginkább képesít, az alkalmatlanokat pedig kiselejtezi. Lehetvé és szükségessé teszi a válogatást az, hogy minden fajnak'
egyedei 1. többé-kevésbbé különböznek egymástól, mert változó küls viszonyok között élnek és
2. sokkal több utódot hoznak létre, mint amennyi
fennmaradhat s í gy az élettelen természet ingadozásai s a túlszaporodás következtében beáll a létért,
helyesebben a megélhetésééi való küzd-elem, vagyis
a fajtársaknak és különböz fajoknak a lakóhelyért, levegért, világosságért, táplálékért és az
élet más nélkülözhetetlen íöltételeiért folytatott
harca. Ebben a megélhetésért folyton folyó, szünet nélküli küzdelemben, mely folytonos alkalmazkodást kíván, a legarravalóbb egyének gyznek (ttsurvival of the flttest»), vagyis azok, amelyek az adott viszonyokba a leginkább beleillenek, a többi ellenben menthetetlenül elpusztul. A
gyztes egyedek utódai között természetesen ismét
akadnak olyanok, amelyekben a gyzelmet biztosító tulajdonságok még fokozottabb mértékben
lesznek meg s minthogy ilyen módon nemzedékrl-nemzedókre mindig a legéletrevalóbbak maradnak fenn ós a kevósbbé alkalmasak kipusztulnak, természetesen a fennmaradást biztosító elilyen

folytatják, új

Darwinizmus, tágabb értelemben JDanoin Károly Róbert összes biológiai eszméinek foglalatja,
szkebb értelemben a természetes kiválogatódás
(natural selection) tana, mellyel Darwin (1859)
a szerves világban megnyilváuuló célszerséget
és a fajok eredetét igyekezett megmagyarázni.
A D. nem egyértelm a származástannal (descendentia), miként sokan gondolják. A származástan nyös tulajdonságoknak egyre nagyobb mértékben
és kedvezbb összeállításban kell jelentkezniök.
(1. 0.), vagyis az a tan, mely az összes szervezetek
vérrokonságát és természetes úton, egymásból A szerves világban észlelhet célszerséget ezek
való fejldését hirdeti, nem Darwin eredeti gon- szerint a fennmaradást biztosító tulajdonságoknak
dolata, ellenben a természetes kiválogatódás tana a természetes kiválogatódás és az átöröklés útján
(selectio-elmélet) az legsajátabb tulajdona, mely- való fölhalmozódása és fokozódása idézi el. Darlyel a fajok állandóságáról szóló tannal szemben win tanai szerint tehát a szerves világ tökéletesikerült a származástan régi eszméit is diadalra sedésének hajtóeri a változhatóság, az öröklés
juttatni. A természetes kiválogatódás tana, vagyis és a természetes kiválogatódás.
a tulajdonképeni D. a származástan alapjára táDartvin eredeti elméletét, melyet «A fajok eremaszkodva, a szervezetek formálódásának wiAréwí- detérb) c. alapvet munkájában 1859-ben fejtett
jét igyekszik megmagyarázni. Eszmemenete rö- ki, késbbi mveiben és most említett munviden a következ
kája újabb kiadásaiban tágította és mások ehné:

Darwinizmus
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Dasent

léteinek átvételével kiegészítette. Jelesen a újabb kiadását fordította Mikes Lajos, két köt, n. o. 1911.,
kiadta az Athenaeom) és Az ember származása és az ivari
domesztikációról szóló könj^vében a Lamarck-féle kiválás (ford. Török Aurél és Entz Géza, 2 köt., u. o.
elvet (1- Lamarckizmus) is elfogadta, az ember 188i., kiadta a K. M. Termtnd. Társulat; újabb kiad. ford.
származásáról szóló, nagy feltnést kelt müvé- Seress László, u. o. 1897., kiadta Vas J. és legújabb kjad.
ford. Entz Géza, Fülöp Zsigmond és Madzsar József, u. o.
ben (1871) pedig elméletét az ivari kiválogatódás 1910. kiadta az Athenaeum). Wallace több mben fejtegette
tanával tökéletesítette, mellyel a megélhetésért a D.-t; legnevezetesebb: Contributions to the theory of
folyó nagy küzdelemben közömbös hatású jellem- natural selection, London 1870; németül kiadta Meyer, Grlangen
és Darwinism, an exposition of the theory of
vonások és a nemi különbségek másodlagos bélye- natural 1870
seiection, London 1889; németre ford. Braüns,
geinek kifejldését igyekezett érthetvé tenni. (L. Braonschweig 1891; Haeckel, Nat. Schöpfungsgeschichte
számos kiad.ásban jelent meg lo. kiad. BerUn 1902, 2 köt.
Ivari kiválogaiódás).
Systematische Phylogenie, u. o. 1894—96, 3 kt.
Fr.
A D. jelentségét nagyon különbözképen íté- Müller,
Für Darwin, Leipzig 1864 Weismann, Stndien z
lik meg. Vannak lelkes hívei, kik a természetes Deszendenztheorie, u. o- 1875— 7C, 2 kötet; Vortráge ü.
kiválogatódást az eredeti fogalmazásban tartják Deszendenztheorie, Jena 1902, 2 köt.; Kokén, Die Vorwelt
u. ihre Entwickelnngsgeschichte, Jena
Romanes, Dara faj formálódás kizárólagos tényezjének. Ilyenek win and after Darwin, London 1892 1893 németill
Leipzig
97
pl. a iieodanvinisták (Weii-mann, Wallace, Gal- 1892—97, 3 köt.; Cope, The primary factors of evolution,
ton stb.), akik aD.-nak késbbi pótlékait, jelesen Chicago 1896; Seward .A. C, Darwin and the modem
Essays in Commemoration of the birthof Ch. Darwin,
a Lamarck-féle elvet nem fogadják el a fajok for- science.
Cambridge 1909 Plate L., Selectionsprinzip und Probleme
málódásának magj-arázatánál, noha ezek a pótlé- der Artbildung, 3. kiad. Leipzig 1908; Pauly .A., Darwikok Darwintól származnak. Velük szemben áll a nismns u. Lamarckismus. München 1905 Lotsy J. P.,
1

;

;

;

;

—

;

;

;

;

biológusok, palaeontológusok másik tábora (Elmer, Spencer, Hertwig, Jaekel, Cope, Osbom, Gun-

ningham, Driesch, Pauly stb., a hazai tudósok
közül Elz), amely a természetes kiválogatást
vagj* teljesen hatástalannak tartja, vagy csak nas nem annyira tenyészt, mint
inkább kiselejtez hatást tulajdonít neki. A harmadik táborba sorakoznak azok a tudósok
(Haeckel, Wettstein, Semon, Roiix, Plate stb.,
hazánkban Méhely), akik a Darwin- és Lrfiraarekféle tényezk egjüttes hatásában keresik a fajok
formálódásainak okát. L. még Származástani el-

gyon alárendelt

méletek.
Irodalom. Aa óriási irodalomból csak néhány fSmIiyet
említhetünk. Nálank a követkesö fontosabb müvek jelentek
meg ^ D.-ról: Enta Géza, D., Természet, 1869: Margó Tivadar, Emlékbesxéd Charles Darwin akad. kültag fölött, Budapest 1884; Darnin Károly életrajza Margó Tivadartól (Az
emberi nem ssárm&zása és az ivari kiválás c. mben),; D.
elveit röviden ismerteti Mai^ Tivadar Tadományos Állattanában, Pest 1868: Margó Tivadar, Darwin és az állatország (3 táblarajzzal), Pest 1869. ; Term. md. Közlöny 1.
köt. (klilSnlenyomatban is, mint Aigner bizománya) ; Dapsy
liágaló, Darwin legújabb mfivének utolsó fejezete. Term. tud.
Közlöny, 1871, m. köt. ; Török Aurél, A Darwin-elmélet statisztiki^jából,
Természet, IV. évf. 1872. ; Römer Gyula, Die
Lehre Darwins als Gegenstand wlssenschafllicher Forschnng,
Hermannstadt 1880 (Verhandlung und Mittheil. d. Siebenbilrg. Vereins fUr Xaturw. in Hermannstadt XXX. Jahrg.):
K. J., A D. egy ujabb gyzelme, Budapest 1870, Term!
tud. Közi. II. köt.; P. Gy., Darwin a. francia tudományos
akadémiában, Bpest 1870. Termt. Közlöny II. köt. : Pts. Gy.,
Darwin a párisi akadémiában, Bpest 1870. Termt. rv. évf.
y., Darwin védelmére, Bpest 1872. Termt. Közlöny, IV.
köt; Fuchs Tivadar, k természethistóriai rendszer és a
D., Természetrajzi FUzetek, 5. köt. 1881.; Klng Nándor,
D. és életn. Orvosi Hetilap 1882; Nagy Ferenc, Darwin és a D. Kecskeméti rel, fgimnázium, 188*— 5. értesít ; Bömer GyaU, Die I^ehre Darwins als Gegenstand wissenschaftlichen, wie unwissenschafllichen Streites (Verhandl.
u. Mittheil. d. eieb. Vereins für Natnrw. in Hermannstadt,
XXXIl. Jahrg. 1882); Dux A.^ D. és ssépészet (A Kisfaliidy-társaaág Bylapjalban, 10. köt áj folyam) ; Edqlspacher Antal, Darwin i» a nyelvtndomány (Schleicher Ágost
után ferdítva. KBlön lenyomás a Nyelvtnd. Közlemény ekb«l, 1878); Dr. M. L., A
fajok keletkezésérl, Termtnd.
Közi. 30. köt., 140— 147. lap: Bzaniszló Alb., Teremtés és
erolnció, különös tekintettel Nígeli fejtegetéseire, Kolozsvár 1893; Méhely L., Az élettudomány bibliája. Termtnd.
Kffzl. 41. köt. ; Apáthy I., A D. bírálata és a Ursadalom-

Bp^

K—

Vorlesungen

ü. Deszendenztheorien mit besonderer Berücksichtignng der botanischen Seite der Prage, 2 köt., I.
Jena 1906, II. u. o. 1908 ; Poulton E. B , Essays on Evolution, Oxford 1908: Roux W., Der Kampf der Teile im
Organismns, Leipzig 1881 ; Depéret Ch., Die Cmbildung der
Tierwelt, Stuttgart 1999; Bsteson W., Materiales for the
stndy of Variation, London 1894; Weismann Ang., Die

Selektionstheoríe, Jena 1909.

Népszersít müvek: Büchner

L., Sechs Vorlesungen
Darwin'sche Theorie, 5. kiad. Leipzig 1890; Carus Steme, Werden u. Vergehen, 4. kiad., 2 köt, Berlin
1901; Bölsche W., Entwickelnngsgeschichte der Natúr, 2
köt., Nendamm 1896; Haacke W., Die Schöpfung der Tierwelt, Leipzig 1893 Zacharias W., Katechismus des Darwini smus, Leipzig 1892.
.A D.-t módosító müvek közUl
fontosabbak
v. Nageli,
Mechanisch-physiologische Theorie d. Abstammungslehre,
München 1883; Wagner, Die Entstehung der Arten dnrch
ránmliche Sondemng, Basel 1889 ; De Vries, Die Mutations-

fiber die

;

:

theorie, 2 köt, Leipzig 1901.
A D. ellen küzd irodalomból említésre méltók: Bimer
Die Entstehung der Arten, 1. köt Jena 1888, 2. és 3. köt.

— 1901

Leipzig 1897
Leipzig 1903

;

:

Fleischmann, Die Darwinische Theorie,

Wigand, Der Darwinismus, Braunschweig

v Baer, Stndien aus dem Qebiete d.
Náturwissenschaften, Petersbarg 1876.
A D. ellen emelt összes kifogásokat áttekintheten és kri-

1873—76, 3 köt;

tikai világításban ismerteti

Probleme

d.

Artbildung,

3.

Plate L., Belectionsprinzip n.
kiad. Leipzig 1908. c. müvében

Daryl, PJúUppe, álnév,

1.

Grousset.

Dascnsa (Dacusa), ókori város Kappadóciában, ill. a késbbi beosztás szerint Arméniában, az
Eufrát mentén, a mai Korpanik v. Denizly tá^n.
Dase, JoJiann Martin ZacJiaiias, német gyorsszámoló, szül. Hamburgban 1824 jün. 23., megh.
u. 0. 1861 szcpt. 11. Már harmadfél éves koráton
iskolába járt és 15 éves korában nyilvánosan mutogatta ügyességét a gyors és biztos számolásban.
1844 1845-ig az összes nagyobb német városokat bejárta s mindenütt feltnést keltett. A körmérésben szerepel (-) ludolíl számot két hónap

—

alatt

200 jegjTe terjed pontossággal számí-

totta ki.

Dasent

George Wébbe, sir, angol
Vincent szigetén (NyugatIndia) 1820.. megh. Londonban 1896 jún. 12.
Oxfordban tanult, 1871. a Fraser's Magaziné szerkesztését vette át 8 dolgozott a Timesbe. Alapos
Un (Magyar TársAdalomtnd. Szemle, II. köt.),
A külföldi irodalomból a következket említjük: Darwin ismerje a skandináv nyelveknek és irodalmakmüvei úgyszlTán minden európai nvelvre lefordítva is nak, lefordította az ifjabb Eddát (1842), kiadta az

megjelentek. Osssegyfljtött mnnkáit a&Mt nyelven kiadU
Carus, 16 kot., Stuttgart 1875—1888., kisebb manküt Kránse,
I/eJpzig 1886. Magyar nyelven két müve Jelent meg több kidásban, jelesen A fajok eredete (fordítotu Dapsy László
két köt., Budapest 1873., kiadU a K. M.Term.-tnd.Társulat-

tudós és

(ejtsd: desznt),

író. szül. St.

leelandic-English Dictionary-t (1874), Selection
of Norse Tales-t (1862) stb. Számos tudományos
munkáján kívül írt több regénj-t is, legnépszerbb az Annals of an Entful Ufe (1870).

—
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(ez

az én

al-

szaálhtását kérte.
Daskevics Miklós, orosz irodalomtörténész,
szül, Volhyniában 1852., megh. Kievben 1908
jan. havában. Egyetemi tanulmányait Kievben
•végezte, ahol 1877. az egyetemes irodalomtörténet m. tanára, késbb rendes tanára lett. Eleinte
Dél-Oroszország történetére vonatkozó kutatásokkal foglalkozott, de fontosabbak irodalomtörténeti értekezései, amelyek részben az egyete-

mes irodalomtörténetre vonatkoztak

(Gral-mese,

Trubadúrok, Moliére, Goethe, Schiller), részben
és kiválóan az orosz irodalomra (régi hsi dalok,
Puskin, Lermontov, Gogoly, a kisorosz irodalom
a XIX. sz.-ban). Becses, de külön meg nem jelent,
részben igen terjedelmes tanulmányainak jegy1.

Jagic, Istorija slavjanskoj

fllologii.

Daskovka, falu Mohilev orosz kormányzóságismeretes
ban, a Dnyepr közelében, 1000 lak.
;

azon gyozelemi'l, amelyet 1812. Rajevszkij orosz
vezér a Davoust vezérletté franciákon kivívott.
Daskovné szül. Voroncov Katalin hercegn,
szül. Szent-Pétervárt 1744 raárc. 28.,megh.Moszkvában 1810 jan. 16. Férje halála után II. Katalin udvarhölgye, de 1770. kegyvesztett lett és elhagyta Oroszországot külföldön Voltaire-rel ós
az enciklopédistákkal lépett összeköttetésbe.
Visszahívása után az általa alapított orosz aka;

démia elnöke

lett (1783)

és részt vett az akadé-

mia szótárának munkálataiban. Franciául

írt

emlékiratai megjelentek több nyelven.
Daskylium, ókori város a Propontis (Márványtenger) déli, kisázsiai partján, a mai Bszkil Kjöi
helyén a perzsa uralom idején a frigiai szatrapa
székhelye a Qranikos melletti csata után N. Sándor parancsára Parmenio szállotta meg.
Dassel, régi szász rgrófi család, melynek birtokai Westphalenben, Hannoverben és Hessenben
voltak. Váraik közül nevesebbek Dassel, Sehöneberg és Lauenberg, melyek ma romokban hevernek. A D. -család sei a kölni érsekek hbéresei
voltak. Kiválóbb tagjaik: Adolf, «a bátor», aki
Oroszlán Henrik ellen harcolt Rainald, kölni
érsek; 1156-ig prépost volt Hildesheimban ekkor I. Frigyes császár kinevezte kancellárrá.
Ebbeli minségében erélyesen védte a császárt a
pápasággal szemben a besan^oni birodalmi gylésen (1157), ahol a pápaság isteni eredetét hangoztatta. 1159-ben, bár kölni érsek lett, Milanóba
ment helytartónak s itt IV. Viktor ellenpápa (1.
0.) halála után III. Pasehalist (1. o.) választatta
meg, kit a császárral is elismertetett. Amidn R.
1167. Rómába bevonult, a pestis
is elragadta. V. ö. Ficker, R. v. D. Reiehskanzler und
Erzbischof von Köln (Köln 1850); Giesebrecht,
Geschichte des deutschen Kaiserreichs, V. k. 2.
fele Letzner, BasseVsche Chronik (1596);Taschenbuch des üradels (1 köt. 1891).
Dassen, kis sziklaszigetek Brit-Dél-Afrika ny.
partjain, a Kapfóld mellett, a Saldanha és Táblaöblök között.
;

;

:

;

;

t

;

Dasybatis

(állat), 1.

Rája.

Dataria Apostolica

Uasycliira Fabr.

Samt-Mars.

meine Verfassung

kotmányom), Albrecht fherceg mondta állítólag
1857. a budai várpalotában, a kardjára ütve,
midn egy küldöttség a magyar alkotmány visz-

zékét

—
Dasycladaceae

Szövöpülék.
a Zöldmoszatok csa-

(áuat), 1.
(növ.),

ládja.

Dasylirion Zucc.

(növ.), a Liliaceae (Liliomgénusza; 10 faja Texasban és Mexikó
felvidékein honos, sajátságos termet növények.
Törzsük alacsony, fás, a tetején hosszú, keskeny,
tövisesen fürészes levelekbl álló levélüstököt
visel, melynek közepébl másfél m.-nél is magasabbra a sr, tömött, igen sok virágból összetett buga emelkedik ki. Termetükért kultiválják

félék) család

ket.

Dasyiueter

a.

Dasypodidae

m. baroszkóp

(l.

o.).

a foghíjasok (1. o.) egyik
családja, melybe 7 él és 10 kihalt nem tartozik.
Ismertebb nemek armadillo (l.o.), tnatakó (l. o.),
tatu (1. 0.) és páncélos egér (1. o.\ L.' még Fog(állat),

:

híjasok.

Dasypodius (Rauhbein,Hase), Konrád, matematikus, szül. 1530 körül Frauenfeldben, megh.
1600 ápr. 26. Strassburgban. Az ottani akadémia
matematika-tanára, egyszersmind a Szt. Tamás
egyház kanonokja volt. Az els volt, aki a gimnázium számára matematikai tankönyvet írt:
Institutionum mathematicarum erotemata (1593;.
Ó a megteremtje a strassburgi münster híres
órájának, melyet vezetése mellett 1572— 74-ig
a schaffhauseni Habrecht Isaak és Josias készítettek.

Dasyprocta

Iliig

(állat), 1.

Agtiti.

nasyproetiúiae(Csiilkös-itjjú rágcsálók, ÁiUii)
a rágcsálók (1. o.) egyik családja, melybe 2 él
nem mintegy 15 fajjal tartozik kizárólag Amerika melegebb tájain honosak. Legismertebbek
az aguti (1. 0.) és a páka (l. o.).
Dasypus (áUat), 1. Armadillo.
I>asyscypllaí^r^e5 (ftöv.),gombagénusz, melynek mintegy 150 faja kórókon és faágakon él.
Egyesek károsak. Ilyen pl. a D. Willkornniii
Hart., mely a vörösfeny rákbetegségét okozza.
;

Dasyuriftae (áuat), 1. Ragadozó erszényesek.
Dasyuriis (állat), 1, Erszényes nyest.
Dasztifalu, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban,
499 magyar lak., u. p. Löv, u. t. Sopronhorpács.
Daszynski (ejtsd: dasinszki) Ignác, osztrák-lengyel szocialista politikus, szül. 1866. Zbarazban,
Galiciában. Miután jogot végzett, egy ideig Parisban és Zürichben élt. 1891-ben visszatért Galíciába s heves agitációt indított a szocialista eszmék terjesztésére; számtalanszor keiült összeütközésbe a kormánnyal, fképen Naprzod c. lapja
által. 1897-ig Krakóban képviselül választották
a Reichsratban a szociáldemokrata párt legjobb
szónokainak egyike. Számos szociáldemokrata
irányú röpiratot írt és adott ki.
Data et accepta(lat.) a. m. adott és elfogadott,
vagyis bevétel és kiadás. Fleg a könyveléssel
kapcsolatban használatos, amennyiben a könyvek a keresked vagyonára nézve mindazt tartalmazzák, amit
kapott (accepta) és amit adott
(data). L. még Bevétel-kiadás.
Datál, keltez, vagyis az év, hónap, nap jelzésével ellát.

(1910)

Dataria Apostolica. A római kúriának
egyik hivatala

—

•

ofcium. Korábbi

széles,

fleg

—

Dat, donat, dedicat

DatoHt
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kegyelemögyi hatáskörét az 1908 jún.

29. Sapienti
consilio constitutio megszüntette. Jelenlegi hatásköre csak a pápának f entartott, nem konzisztoriális
javadalmak adományozásával kapcsolatos teen-

Ez színtelen tkké
kristályosodik^ vízben nehezen, de alkoholban
könnyen oldódó gUkozida. neutrálisán hat, alkímiákkal sötétsárga oldat lesz és tartós intenzív sárgára
tiscin-x (CjiILaOj,) tartalmaz.

dk végzésére —elókészités.kiadaiányozás, az ado-

fest. Timsóval is csávázzák s maradandó sárga
mányozással kapcsolatos kötelezettségek foga- festék lesz. Keleten a selymet festik vele.
Datiscaceae (növ.), a kétszikek szabadszirszorítkozik. Külön eljárási szabánatosítása
muinak 4 fajt számláló (saládja. Szisztematikái
lyai 1908 szept. 29-én adattak ki.
'
Dat, donat, dedíeat (lat., rövidítve helyzete kétes, de a l^öbb vonatkozás a BegoD. D. D.) a. m. ad, ajándékoz, fölajánl a rómaiak- niaceae családdal hozza kapcsolatba. Virága többnál szokásos fölirás az isteneknek fölajánlott tár- nyire egyivaru, termése vékonyhéju. egyttregfi
gyakon latin nyelv müvek ajánlásában ma is tok. Fajai a föld melegebb vidékein él fák,v. kórós növények.
szokásos.
Datiscin, L DatUca.
Date (franc, ejtsd dát) a. m. kelet. A követségi
DatisJ,skolasztikusneve akövetkeztetés egyik
jogban (1. 0.) valamely követségi osztályon belül
ugyanazon székhelyen azt a követet illeti meg módjának, az úgynevezett harmadik /?^ra egyik
rendszerint az elsség, aldnek megérkeztérl módusa Ma P, M i S a. m. S i P. Minden önérzetes
stz/Aó értesítés kelte korábbL A követek rangsora ember gylöli a hazugságot. Némely önérzetes
eszerint ugyanazon székhelyen igazodik adaprés ember néha mégis kénj-telen hazudni. Néha tehát
la date de la notiüeation de leur arrivée.»
az gj-úlöli a hazugságot, aki hazudni kénytelen.
Datisnius Igor.), azaz Datis perzsa satrapa
Dat Galenus opes, dat Jastinianas
lionores a. m. az orvostudomány vagyont, a rossz görög beszédjét utánzó beszédmód, nev.
jogi rangot szerez (csak a szegény filozófiának hasonló értelm szók henye halmozása. Aristokell gyalog jánii
solus Aristoteles cogitor ire phanes is gúnyolja (Béke 289) Datis elnjTijtott
pedes).
görög beszédjét. Aranynál cMost volna helyén
Dati, Carlo Roberto. olasz tudós, szül. Firenzé- a Datis dala .
Jaj, mint örvendem, vigadom s
ben 1619 okt 2., megh. u. o. 1676 jan. 11. Fiatal örülöm !»
korában, mint Galilei tanítványa, mértannal, fiziDatiTus (latin nyelvtani mszó), tulajdonító
kával és csillagászattal foglalkozott. Hirét. mely eset, a részes határozó esete, melynek a maoly nagy volt, hogy Krisztina svéd királjTió magá- gyar névragozásban -nak, -nek a ragja, pl. társához Rómába, XÍV. Lajos pedig Parisba hívta,
is juthat belle. Ered. -iiek, mely valami« toscanai nyelvjárásban tett buváriatai (Discorso kor önálló szó volt, s ma is az, mint névdeli obUgo di ben parlare la propria lingua, ki- más (nekem). A D. többnyire helyhatározóból,
adta Fanfani, Firenze 1870; Prose Fiorentine még pedig rendesen irány határozóból fejldött;
raocolte dalló Smarrito, Firenze 1661) s görög pl. a magyar -nek eredeti jelentését ilyenekben
mvészek életiratai alapították meg. Fómunkája látjuk neki megy a falnak stb., tehát neki adum
Vite de' pittori antichi. (Firenze 1667. Uj. kiad. tulaj donkép a. m. odaadom
hozzá. így az anMilano 1831.) 1640-tl fogva Smarrito néven goltan / give ü to my father s a firemciában
tagja volt az Accademia della Cruscanak s je le donne á inon jiére eredetileg a. m. oda1647-tl Firenzében a görög s latin nyelv tanszé- adom az atyámhoz (lo a. m. ném. ^w ; á a. m. lat.
két is ó töltötte be. A Crusca szótárának harmadik ad). Az urál-altaji nyelvek D.-áról tüzetes nyomokiadásán Marchese Capponi s Franc. Redi társa- zások vannak Winkler Henriknek ily c munkáságában szorgahnasan dolgozott.
jában Uralaltaische Völker und Sprachen.
Datia, indiai állam, 1. Rözép-lndia.
Datk, kisk. Nagy-Kküll vm. khalmi j.-ban,
Datio, 1. dare, olyan adást jelent, mely dologi (1910) 697 magjar és oláh lak., hitelszövetkezet,
jogot, közelebbrl tulajdonjogot eredményez, pl. fogyaszt, és értékesít szövetkezet, u. p. és u. t.

—

:

;

;

.-

:

:

. .

mk

.

:

:

dotis D.

;

—

2,

adni a tiatóság részérl,

bonorum possessionem

—

pl.

dare Alsórákos.

dare tutorem,
Dato (ol., a lat. áoÍMm-ból) a. m. kelet. A keí?yámot rendelni
4. D. in sdutum. az adós reskedi nyelvben fleg a levelekben és váltókkedvezménye, hogy pénztartozását a teleknek ban használt kifejezésmód, mellyel a íizetéei habecsárban való átengedésével törleszthesse.
tárnapot állapítják meg a kelethez viszonjitva.
Datis, I. Dareios perzsa király hadvezére, .K magyarban már kevésbbé használatos, mint a
aki Artaphemesszel egjütt a görögök ellen vo- németben. Három hónapra a D. a. m. kelet után
nult, az Egei-tenger több szigetét elfoglalta, de három hóra. Innen nevezik D.-v.íltóknak azokat
Kr. e. 490 szept 12. az athéniekkel szemben a váltókat, melyekben a lejárat a keltezé-shez
Marathbnnál veresét szenvedett.
van viszonyítva. D.-záradéknak nevezik azt a
Datisca L. (böt.), a Datiscaceae család gé- három bett, melyet a jegyzkönj-vek végén
nusza; 2 faja közül a D. camabim L. Nvugatszoktak írni így K. m.f. azaz nkelt. miiit fentv :
Azsiában, a Himalájáig van elterjedve, a t)
qlo- vagyis ugyanaz a jegyzkönyv aláírásának napja,
merata (Presl.) B. et H. pedig Kaliforniától mint amelyen a jegyzkönjT felvétetett. L. még
Mexikóig. A kenderhez hasonló kórós növények
A dato.
Az elbbi fajt (sárga kenderJ kerti dísznek tartDatolit (i8v.). Összetétele bór-mész-szilikát
;

—

:

3.

:

jak, de szárának háncsrostja fonásra és szövésre
is
alkalmas. Keser anyagánál fogva hazájában

(HCaBSiOj):

szép s igen soklapú
o. Igen
váltóláz, ^yomorbaj és rövides, oszlopos v. táblás kristályai egj hajlásuak.
golyva ellen használatos. Gyökere és levele da- Vaskos,
szllded, gömbös, szálas, sugaras, dtír-

hashajtónak, továbbá
lUvai Moff LtxOíona

V.

köt.

bórsavtartalma

21"2<'

Datolya
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ván szemcsés halmazokban is

találni. Szine fehér,
zöldes, vereses, sárgás, tivegfényü, nem hasad.
5'5 ; fs. 2"9— 3. A zeolitek módjára erupK.

5—

közetek üregeiben szokott elfordulni. Legszebben találni Tirolban és pedig Theiss augitporíirjában és a Seisser Alpon (Klausen mellett),
továbbá Toggianában (Modena hercegség), Monté
Catini (Toscana), Niederkirchen (Nahe völgye),
Kuchelbad (Prága mellett), Bergen hill (New
Jersey), Utö (Svédország) és Arendal (Norvégia).
Utóbbi helyen mágnesvas telepen találni olyan
fehér, szürke vagy vöröses D.-gömböket s cseppköalakú meg szöUöded D. -halmazokat, melyeknek szövete sugarasan rostos mint külön ásványtív

;

néven összetételében csupán annyi az eltérés, hogy több vizet tartalmaz,
mint a közönséges D.
Datolya {n(iv.),a,'D.-T^éL\ma.(PJioenixdad7jUfera)
termése, melyet nálunk csak csemegéül használnak, de amely eredeti termhelyén az ott lakóknak mindennapi fontos és nélkülözhetetlen tápláléka. A D.-pálmát Dél-Európában is széltében
ültetik, Így hozzánk legközelebb Lussin-szigetén
és Raguzában, de DéJ-Európában csak Elche
fajt említik botriolit

;

(Spanyolország) táján érleli gyümölcsét. Legjobban terem a 19 és 35 foknyi É.-i szélesség
között és a Kanári-szigetektl, Marokkón, ÉszakAfrika- (kivált az oázisokban), Sziria-, Perzsiaes Arabian keresztül az arabok ftápláléka.
Nyersen, aszalva és fzve használják kosarakba
vagy ládákba préselve és homokba beásva két
évig is eltartható. Mihozzánk a legfinomabb
D. Tunisz és Tripoliszból jön, még pedig az eredeti kocsányon hosszúkás keskeny skatulyákban.
A csontkeménység magvakat pörkölve pótkávénak, lisztté rölve pedig állati takarmánynak
használják. Ujabban a D.-t Mexikó, Kalifornia,
Ausztrália és Dél-Afrika megfelel klimáju he;

lyein is termesztik.

Datolyafa (döv.), 1. Datolya2)álma.
Datolyakagyló (Lülwdomus Cuv., áiiat), a Myülidae családba tartozó tengeri kagylónem, melynek ez id szerint a meleg tengerekben él mintegy 40 és mintegy 6ó kihalt faja ismeretes. Egyik
érdekes faja a ködatolya (lAth. liíhophagus L.)
a Földközi-tengerbl, melynek kagylói összecsukottan a datolya magjára emlékeztetnek s innen
nyerte az állatnem a ködatolya vagy D. nevet is.
Sárgásbarna szín és 8 cm. hosszú. A tengerparti
városokban, mint Velencében és Triesztben, dattolo
di pietra néven ismerik és megeszik. A tengerparti sziklákba, kövekbe fúrja be magát, mostanáig ismeretlen módon
valószínleg meszet
feloldó váladékot választ el. Igen érdekes a
pozzuolii Serapis-templom oszlopaiban való eljövetele. E templom romjait ugyanis 1749. ásták
ki a földbl s ennek három, mintegy 13 m. magas
és eredeti talapzatón áUó márványoszlopában a
tenger mai szine fölött mintegy 4—5 m. magasságban, egy m. széles övben a D.-tól fúrt IjTikakat találtak s ezekben D.-kat. Ebbl egész határozottan azt következtethetjük, hogy egy idben a
Serapis templom romjai 6 m. mélyen álltak a
tengerben, minthogy a D.-k csakis ezen esetben
fúrhatták be magukat. De aztán a tenger idk
folyamán visszahúzódott, illetleg a part kiemel;

—

Datolyapálma

kedett s az oszlopok szárazra jutásával a befurakodott kagylók bentrekedtek.

Datolyaméz, 1. Datolyapálma.
Datolyapálma v. D.-fa (növ., Phoenix L.), a
pálmák génusza; 11 fajának, hazája csaknem
egész Afrika, Arábia, Nyugat-Ázsia, az Eufrátesz
és a Tigris vidéke és innen Indián keresztül a
Szunda-szigetekig és Kokhinkináig honos. Magas,
de némelykor csaknem törzsetlen pálmafák. Törzsüket a lehullott levelek maradéka borítja. Levelük szárnyas, szeletei szálasak, a tben redzöttek, a legalsóbbak gyakrabban tövissé alakultak át. Torzsavirágzata levelek közül
ki, elágazik, virágzati hurokja van ; virága kétlakú, sötét-

n

sárga vagy sárgafehér

gyümölcse hosszas vagy
gömböly, sárgabama bogyó a magva is hosszas,
szarunem, de gyakran elsatnyul. Minthogy a D.
kétlakusága folytán a termékenyítés s ezután a
magtermés megnehezített, hogy mennél több gyümölcs lehessen, mindenütt, ahol a D. terem, a
;

;

porzós virágzat ágait, midn a virág érett, levagdalják s a term virágzat közé aggatják, hogy
a virágpor könnyebben és biztosabban a tennre
juthasson.
Legészakibb a datolyaterm v. igazi D. {Phoenix
dadylifera L.), a Kanári-szigetektl kezdve Afrika
É.-i, Ázsia DNy.-i részén n. Legszebben tenyészik
a geogr. É.-i szélesség 19— 35o közt. Dél-Európa

egyes szigetein, Spanyolországban Elche mellett
és Dél-Kaliforniában termesztik. Nem igényel
nagyon nedves levegt, elég, ha az évi csapadékmennyiség legfeljebb 130—215 mm. Gyümölcsének megérlelésére az évi középhömérséknek
21 23 C. foka szükséges. Ez a földkerekség egyik
leghasznosabb fája. 20 m. magasra is megn,
a csúcsán 2V2 3 m. hosszú levelek alkotják a
koronáját. Gyümölcsének nagysága, alakja, meg
az íze a termesztés folytán keletkezett számos

—

—

(50—80) fajta szerint különféle szokott lenni. Olykor a D. a termékenyülés akadályai, a vándorsáska
V. a hangya pusztítása következtében silányan
fizet. Az ilyen esztend a datolyavidék népének
éppen oly csapás, mint nálunk a rossz aratás, mert
az emberiség millióinak élete függ a D.-tóI, nevezetesen Afrika oázisain, hol a D. az egyetlen fa.
Az Algírtól és Tuniszti délre es datolyatermö
vidéket e hasznos fáról datolyavidéknek nevezik
(Biled ul Dzserid, 1. 0.). Arábiának és Szahara
oázisainak egyetlen erdeje a datolyaliget. Legnevezetesebb terméke a datolya (1. 0.) Egy felntt D.
évenként mintegy 150 300 kg. gyümölcsöt terem.
A fát thajtásokról könny szaporítani, öntözni
csak fiatalabb korában kell. Különben a nedves
homoktalajt legjobban szeretí.A növeked fa 4-5.
esztendejóben kezd gyümölcsözni, a 30. esztendejében a legtermékenyebb. A termképesség meg
az életer 100 esztends kora felé kezd csökkenni.
Egy hektán'a 100 D.-t szoktak ültetni s az ilyen
föld 12-szerte jobban fizet, mint a gabonaföld. Gyümölcsén kívül a többi részének is hasznát veszik. Fiatal tetrügyéblmeg a virágzatából j;á/mafözelék és csemege (pálmasajt) készül. Levelébl Herodotus szerint már a szerecsenek Ivhúrt
készítettek ma mindenféle fonadéknak, házi eszköznek és házfedésnek használják. A levél rostjából (az É.-i Szaharában lifa) és bordájából kötél.

—

;
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ponyva, kefe, kosár, zsák stb. készül ilyenekre
használják azt a rostot is, amely a fiatal gyümölcscsoportot körülfogja, valamint a törzs küls
részeit is. A levél nyelébl pálca a vízben megpuhítva, azután pedig szétverve, kitn sepr
lesz. Fája hasznos tüzel- és építszer, deszka, gerenda stb., de csak könnyebb kunyhók számára. A
legbelsbb levelek megmetszésébl zavaros, édeses lé foljik, gyorsan erjed, azután mámorító ital
lesz. Dél-Európa az iparban díszül és vallásos
szokásaiban nagymennyiség D.-leveletfogyaszt.
A D. más fajai: a Phoenix süvestris Roxb. Elés Hátsó-India legközönségesebb, 12 m. magas pálmája az elbbi tói úgyszólván csak kisebb.kevésbbé
húsos és ehetetlen gyümölcsével különbözik. A
puha tetrügyek alatt bevagdalják s a kifolyó
nedvbl cukrot fznek. Egy fa évenként 3*,'j
kg-ot szolgáltat, de 20—25 év múlva kimerül.
Bengáliában 100 ezer mázsát is nyernek belle.
Ez a folyadék könnyen jírt^/zioZíorrá (tari) is erjed,
ebbl pedig desztilláció útján arrak lesz. A FhoeHÍx farinifera Roxb. csak 30—60 cm. magas:
töTTse úgy a levelek hüvelyébe van rejts'e, hogy
az egész egy
bokorhoz hasonlít. El-Indiának
terméketlen, száraz homokos talaján, a hegyes
vidéken gyakori. Levelébl ponyvát, levele nyelébl pedig kosarat fonnak. Lisztjét, mely a küls
farétegen belül képzdik, inség idején ételnek kékásának (kauji) is befzik. Díszszítik el és
lombnak ajánlatos a Fhoenix paludosa Roxb.
India déli részérl. Igen csinos süni bokrot alkot.
Az alacsonyabb fa törzsébl sétapálca lesz. A benszülöttek azt hiszik, hogy vele a kígyót távoltarthatják, maguktól. Hosszabb törzsébl gerenda,
levelébl házfedél lesz. Dísznövénynek a Phoenix
süvestris és Fhoenia; spinosán kívül még különösen a Fhoenix reclinata ajánlatos. Gyümölcse
ehet és datolyamézzé dolgozzák fel, megpörkölt
magva a kávét helyettesíti, levelét fonásra használják. V. ö. Fischer. Die Dattelpalme (Ergánzungsheft Nr. 64 zu wPetermanns Mitteilungen»,
;

;

:

—
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ezt a magyar szórendnek meglelelen a nap száma
elé kell tenni, p. 1893. VI. 15. (vagy VI 15.) a. m.
június 15-én.

I>ataiii ut sápra (lat.) a. m, kelt mint fent,
Dato.
Dátmuváltozás, 1. Keletváltozás.
Datara L. (növ.), 1. Maszlag.
Datorin, 1. Atropin.
Dat veniain corvis, vexat censura co«
lambas (lat.), Juvenalisból vett közmondásszerü
idézet A hollóknak mindent megbocsát, a galambokat nyúzza a kritika.
Dau, vitorláshajó, 1, Baggala.
1.

:

német protestáns teológus, szül.
20., megh. Heidelbergben
1836 nov. 22, Elbb marburgi akadémiai magántanár, azután hanaui, majd heidelbergi egyetemi
tanár volt. Els jelentékenyebb munkája LehrbuchderKatechetik(1801), melyben még egészen
Kant követje de már Orthodoxie und Heterodoxie, ein Beitrag zu der Lehre von d. symbolischen Büchem cím munkája (1805) Schelling hatása alatt keletkezett. Egyéb munkái Theologumena (1806) Einleitung in das Stúdium der DogDauí), Ka)'l,

Kasselben 1765 márc.

:

;

:

;

matik (1810) Judas Ischarioth, oder Betrachtungen über das Gute im Verháltniss zum Bsen
(1816—18) ; Die dogmatische Theologie jetziger
Zeit oder die Selbstsucht in der Wissenschaft
(1833). V. ö. Bosenkrauz, Erinnerungen an D.
(Berlin 1837) D. F. Strauss, Charakteristiken u.
;

:

Kritiken

kiad., Leipzig 1844).
az állatok latin neve után

(2,

Daub.,

Louis Jean Marié francia zoológus

nek

Datibenion
o.) nevé-

(1.

rövidítése.

Danbeni tó, 1, Duben-tó.
Daabenton (ejtsd: dobanto), Louis Jean Marié,

orvos és természetbúvár, szül, Montbarban 1716
máj, 29., megh. Parisban 1799 dec. 31, BuíTon
1742, Parisba hívta, 1745, pedig a természettudományi kabinet felügyeljévé s ismertetjévé nevezte ki, 1783-ban az állatorvosi fiskola, 1795, a
l'Ecole normálé supérieure tanára és a terméGotha 1881).
Datolyaszilva (növ.), 1. Diospyros.
szetrajzi osztály igazgatója, Bufifon természetDatschitz (csehül Dacice), az ugyanily ne\Tá rajza számára D, is dolgozott, A párisi Jardin
kerületi kapitányság székhelye Morvaországban, d'Accliraatationban márványszobrot (Godintöl) ála Thaya mellett, (i9io) 2850 lak. Morvaország leg- lítottak tiszteletére,
régibb cukorgyárával, régi kastély romjaival. PléDaubigny (esjtsd. dobinyi), 1, CJiarles Frangois,
bániatemplomában csinos freskók vannak.
francia tájfest és rézkai'coló, szül. Parisban 1817
Dattein, porosz gyárváros Münster kerületi ka- febr, 15., megh. u. 0. 1878 febr. 19. Tanulmányait
pit^yságban, a dortmund—emsi csatorna mellett. kezdetben atyja, a miniatrfestö Pierre D. irányíTöbb templommal, fürészteleppel és gzmalom- totta, majd P. Delaroche mtermébe lépett be, de
mal, Köszénbányái elég gazdagok. (1910) 12,803 legtöbbet a természet után készült stúdiumainak
lak. Népessége 1905 óta 7842-vel, 158o;o-kal sza- köszönhet, melyek
a XIX. sz. egyik legkiváporodott.
lóbb tájfestjévé avatták.
is, mint Rousseau,
Dattenfeld, falu Köln porosz kerületben, szép Corot, Diaz, Dupré, a hangulatfestök, az intim tájkat. templommal. Gyárai közül nevezetesebbek a kép (paysage intimé) mveli közé tartozott, de
dohány-, reszel-, fürész-, puskapor- és téglagyá- különbözött nevezettektl abban, hogy
kivált
rak. Közelében vannak Windeck váriak romjai. utolsó éveiben
fokozottabb és keresetlenebb
(191Q) 2774 lak.
realizmussal és szélesebb ecsetkezeléssel ábráDattolo di pictra (olasz), Velencében és zolta a természetet. 1838-ban lépett föl a párisi
Triesztben a LitJÜxlomu.'i lithopMgus (tengeri da- Salonban Vue de Notre-Dame de Paris cím kétolya V. kdatolya) nev kagyló kereskedehni és pével. Késbbi festményei közül megemlítendk
piaci neve.
Soleil couché ; Bords de la riviére dOulins Ecluse
Ditoin (lat.) a. m. kelet, levél kelte, a hely dansla valliée d'Optevoz Printemps; Graves au
és id megjelölése, ahol s amikor kelt a levél v. bord de la mer áVillerville Lever de lune ; Bords
okirat. Ha a hónap nevét számmai helyettesítjük, de rOise ; Moulin á Dordrecht ; Vue de Dieppe
;

t

—

—

;

;

;
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Verger au printemps stb. Villerville környéke c.
Daud., az állatok latin neve után Daudin
képe a Szépmvészeti Múzeum modern képtárá- Francois Marié (1. o.) nevének rövidítése.
Daudebardia (áuat), a ragadozó szárazföldi
ban függ. A rézkarcolással is igen jelentékeny
sikerrel foglalkozott. 1862-ben egy 15 lapból álló csigák (TestaceUidae) egyik neme, melynek mintsorozatot is kiadott Voyage en báteau címmel. V. egy 10 faja ismeretes.
ö. Henriét, Charles D., et son oeuvre (Paris 1878,
Daude de Pradas, óprovenszál költ, 1. Pro2. kiad.).— Fia: 2. D., Charles Pierre, szül. Paris- venszál nyelv és irodalom.
ban 1846 jún. 9., megh. Anvers-sur-Oiseban 1886
Daudet (ejtsd: dódé), 1, Alphonse, francia író,
máj. 25., szintén tájképfest volt ós atyja modorá- szül. Nímesben 1840 máj. 13., megh. Parisban
ban festett mvei sok tekintetben megközelítik 1897 dec. 16. Párisi tartózkodásának els éveiben
amazéit.

Daublebsky-Sterneck

(ehrensteini),

Max, br.,

osztrák-magyar tengernagy, 1. Sterneck.
Daubrée (ejtsd: dobré), Gábriel Auguste, írsmcia
geológus, a kísérleti geológia legkiválóbb mestere,
szül. Metzben 1814 jún. 25., megh. Parisban 1896
máj. 29. A Musóe d'histoire naturelleben a geológia tanára volt, majd az École nationale des mlnes igazgatója, mely minségében e kiváló francia intézet szervezésében és fejlesztésében nagy
érdemeket szerzett. Els nagyobb feltnést keltett munkája (1843) a mocsárérc keletkezésérl
volt. melyet a haarlemi tudóstársaság meg is
jutalmazott. Behatóan foglalkozott a Rajna medrének s az egész völgynek aranygazdagságával, Skandinávia ércfekvhelyeivel és még 1852.
megírta az Alsó-Rajna départementnak geológiai
s mineralógiai viszonyait. Legfbb érdeme, hogy
az újabb idben ö alkalmazta legszélesebb alapon
s legnagyobb készültséggel a kísérletet a legkülönfélébb geológiai kérdések megoldására s mintegy megalapítója lett a most már mindenfelé terjed kísérleti geológiának és a szintetikai mineralógiának. Fbb munkái: Études synthétique de
géologie experimentáló (Paris 1874) Les meteori;

tes et la constítution

du globe terreste (1887) és

sokat nélkülözött, mígnem Morny herceg magántitkára lett, aki nemcsak megélhetését biztosította, de tanulmányutakra is kiküldötte. Versköteteivel Les amoureuses (1858) és La double
conversion (1861), els színpadi kísérleteivel La
demiére idolé (1862), L'oeuíUet blanc (1864), csak
szkebb körben érvényesült. A népszerséget,
szinte egy csapásra, Le petit Chose (1868) c. önéletrajzi regénye hozta meg, melyet Les lettres de
mon mouUn (1869) c. novellás kötete, Tartarín
de Tarascon (1872) c. humorisztikus szatírája
továbbra is fenntartott, Fromont jeune et Risler
alné (1874, több mint 60 kiadás) c. regényével
pedig világhírre emelt. Ezután siker sikert ért
:

:

Jack (1876) Le nabab (1877) Les rois en exíl
Nimia Roumestan (1882) L'évangéliste
(1879)
(1883); Sapho (1884); L'immortei (1888), maró
szatíra az akadémiára, mely a költt vonakodott
tagjai közé választani Rose et Ninette (1892) La
;

;

;

;

;

;

petité paroisse(1895)ésLe soutien de famille(1898)

regényeivel. Ezek egyrészét a színpad számára
átdolgozta. Kizárólag drámai formában írt müvei L'Arlésienne (1872, Bizet kísér zenéjével)
Lalutte pourlavie (1889) és L'obstacle (1890).
Visszaemlékezéseit Trente ans de Paris (1888)
Souvenirs d'un homme de lettres (1888) és Notes
SUT la vie (1899) e. írta meg. D. regényeiben
c.

is

:

Les eaux souterraines (1887, 3 köt.).
Daubréeit (ásv.), amorf vaskos, földes-leveles, legnagyobb szeretettel a gyöngék és elnyomottak
képét rajzolja, akiknek alakjára Dickensre emsárgás-szürkés tömeg. Képlete:
lékeztet humor der jót vetíti. Éles megfigyel,
2BÍ203.BiCls3H22.
akinek szemét az élet rút oldala sem kerüli el,
Lelhelye Uerro de Tazna (Bolívia).
Daubréelit (ásv.), egy ritka vas-króm-kén-ve- de ennek rajza nála mindig valami bels felhábogyület (FeS.CrjSg), amely apró, merev, fémfényü rodás kíséretében jelentkezik. Stílusa egyenetlen,
pikkelyeket, szemcséket alkot. Színe, karca fekete. de bámulatosan hozzásimul a kifejezend hanguEddig csak néhány meteorvasban (Mexikó, Ausz- latokhoz, v^sszes mveit Oeuvres complétes c.
trália) ismeretes, amelyekben troilit kíséretében 1899. adták ki 18 kötetben. 1910. Parisban a
Ohamps-Elyséesn emlékszobrot állítottak neki.
fordul el.
Dauchez (ejtsd: dósé), André, francia fest és Magyarul megjelentek a következ munkái:
rézkarcoló, szül. Parisban 1870. Tanulmányait Ifj. Fromont és id. Risler. Ford. Nagy István
önállóan, mester nélkül végezte. Fként a szabad (Budapest 1876); A nábob. Ford. Fái J. Béla
természet ábrázolásával foglalkozik. Festményei (u. 0. 1877) Egy boldogtalan története Ford. V.
a párisi Luxembourg-múzeumon kívül a pitts- ^.(u. 0.1877, 3 köt.); A malom alatt. Forá.Hevesi
burgi,philadelphiai, brémai, helsingforsi képtárak- József (u. 0. 1879) Numa Roumestan. Ford. Fái
ban is láthatók a budapesti Szépmvészeti J. Béla (U. 0. 1882); Tarasconi Tartarin uram
Múzeumban van a Mcsarnok 1905. évi tárlatán jeles kalandjai. Ford. u. a. (u. o. 1882) A kis
állami aranyérmet nyert Kóróégetés c. képe. izé. Ford. Borostyám Nándor (u. o. 1883, 2. kiad.
Mint rézkarcoló is kitnt. Néhány karcát a Szép- 1906); Egy hajó története. Ford. Tóth Béla (u. o.
mvészeti Múzeum grafikai gyjteménye is rzi. 1890) Az evangélista n.Ford..Zem^Zm P. Gyula
Uaucas L. (növ.), 1. Murok.
(u. 0. 1894)
Jack. Ford. Miskolczi Henrik (u. o.
Daud, a bibliai Dávid szónak mohamedán 1896) Királyok számzetésben. Ford. u. a. (u. o.
megfelelje. D. pasa néven több híres embere volt 1896); A kápolna. Ford. Fái J. Béla (u. o. 189(5,
a török birodalomnak. Egyik Rumélia, a másik 3 köt.) A család támasza. Ford. Geröné CserAnatólia bejlerbeje volt. II. Bajazid szultánnak halmi Irén (u.0.1898); Rózsa és Ninácska. Névtelen
szintén volt egy D. pasa nev nagy vezére, ugyanaz, f ord. (u. 0. 1898) Levelek egy elhagyott malomNuma Roumestan.
aki Konstantinápolyban Daud pasa dzsámiját épít- ból. Ford. S. B. (u. o. 1898)
:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

tette.

Tartarin

(u.

o.

1904,

klasszikus

regénytár);

—
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Tarasconi Tartarin. Atdolg. Rötia Béla (u. o. d'omithologie (Paris 1799—1800, 2 köt.) és His1905) Malomból irt levelek. Ford. Rexa Dezsó- toire naturelle des reptiles(u. o. 1802-1804, 8 köt).
Danlatabad (angolul Dowlatabad) v. Deogar,
né (u. 0. 1909) Az utolsó leckeóra és egyéb történetek. Ford Marquis Géza (u. o. é. n.) ; A kis Deogiri, város a haidarabadi nizam területén, 15
parókia (Pesti Napló 1909. évf.). Színmüvei kö- km.-nyire Aurangabadtól, kb. 1200 lak. A város
zöl a budapesti Nemzeti Szinház 1894 dee. mu- fölött 80 méter magas gránittömb emelkedik,
tatta be A létért való küzdelem és 1910 szept. egyenesen égnek mered falakkal, tetején ersAz arlesi leány c. színmvét valamint koráb- séggel. A feljárat hozzá a sziklába van bevésve. A
ban a színház müsordarabja volt az Id. Fromont nizam kis helyrséget tart benne. Egykoron D.
és IQ. Risler regényébl átdoleozctt dráma is. helyén a hinduk hires fvárosa, Deogarh állott;
V. ö. Léon A. Daudet. A. D.^ÍParis 1898); D. ezt Ala-Udín 1294. foglalta el és rombolta szét
Diederich, A. D., sein Lében u. seine Werke
Dauletsah.a legismertebb perzsa irodalomtörté(Berlin 1900) W. A. Munro, Ch. Dickens et A. D. nész. 14S7-ben mintegy ötven éves korában fejezte
romancier de l'enf ant et des humbles íToulouse be a persa és néhány arab költ életrajzát magában foglaló müvét, a Tezkereh es So'ara-át (költók
1908).
D. felesége, Julié Allard, szül. Parisban 1847. emléke). Ezen alapszik Hammer Geschichte der
Régebben több folyóiratba dolgozott. Finom meg- schönen Redekünste Persiens (Wien 1818) cím
figyelésrl tanúskodó, de kissé modoros cikkeit munkája. Eredetiben kiadta Browne(Leidenl901).
és rajzait önálló kötetekben is kiadta. Ilyenek
Vullers adott ki belle két életrajzot. Haflz és EnImpression de nature et d'art (1879) ; Enfants et veriét (Giessen 1839 és 1868).Törökre is le van formérés (1889); Joumées de femme (1898).
dítva. Nem terjedelmes, mindössze 170 perzsa és
2. D.,Ernest, az elbbinek bátyja, szül. Mmes- 10 arab költrl közöl életrajzot és mutatványt.
ben 1837 máj. 31. Sokáig szerkesztje volt a
Daolisz V. Daulia, ókori város Fokisz tartoJournal oftícielnek s mint történész is nevet szer- mányban, az Orchomenoszból Delflbe vezet út
zett magának következ müveivel Le cardinal mentén, meredek sziklán épült várral. A TéreuszCk)nsalvi (1866) La terreur blanche (1879) Le ról, Proknérl és Philoméláról szóló monda székprocés des mlnistres (1877) Histoire de l'émigra- helye. A perzsa háborúban Xerxes elpusztította,
tion (iaS6— 1907, 3 köt) Les coulisses dans la késbb felépült ismét, de a fokiszi háborúban újsodété parisienne (1893); Le duc d'Aumale (19^7); ból lerombolták; a római korban megint erós
L'exil et la mórt du général Moreau (1909): A várként szerepel. Ma Davlia falu épült helyén.
travers trois siécles (1911) stb. Mon frére et moi
Daomas (égted: domá), Eugétie, francia tábornok,
(1882) c. könyvében saját és Alphonse öccse iQn- jeles hippológus, szül. 1803., megh. 1871. Résztságát írja le. Regényei (La Vénus de Gordes; vett az Abd el Káder elleni hadjáratokban, majd
Marthe; Zabra stb.) messze elmaradnak Alphonse a hadügjTninisztériumban az algiri ügj^eket vealkotááai mögött. Kiadta Esterházy Bálint gróf zette. Elnöke volt a francia földrajzi társaságnak.
magyar emigráns életrajzát és nejéhez irt leve- Mint hippológus, különösen az arab ló terjesztése
leit Lettres de comt^e Val. Esterházv a sa femme, terén volt elsrangú szakember.Földrajzi és lóte1784— 92 (Paris 1907), Magj-arul megjelentek kö- nyésztési mrmkákat frt. Magyar nyelven m^ovetkez mtmkái De Sardes marquisné (Budapest lent müve : Az arabs lovasnak általános szabá^
1879); Robemier asszony. Ford. Günther-Kégl lyai. Ford. ÍQ. Bossányi Lajos (Nyifra 1870). LóEraerika (u. o. 1879 és 1893, 2 köt) A férj. Ford. tenyésztési szempontból legfontosabb munkája,
Lúby Gyula (u. o. 1881 és 1889) Szerelem vér- Abdel Káder érdekes kommentárjával, a Les chetanúi (u. o. 1882) A bnös férj. Ford. Pávics Róna vaux du Sahara, melyet 1851. adott ki s
amely
(n. o. 1883)
A pénztámokn. Ford. u. a. (1884) azóta idegen nyelven is számos kiadást ért.
A kilépett szerzetes. Ford. u. a. (1884) Malory kaDaumer, Georg Friedrich, német költ és filopitány bne (1898, 2 köt.) ; Denise (P. Napló 1883. zófus, szül. Nürnbergben 1800 márc.
5,, megh.
évf.); Szárnyaszegetten (Egyetértés 1886-87. Würzburgban
1875. dec. 13. Nürnbergben 1822—
évf.)
Az elítélt leánya (Pesti Napló 1889. évf.). 1830 gimnáziumi tanár volt, utóbb kizárólag az iro3. D., Léon,fTancia, regényíró, D. Alphonse fia
dalomnak élt. Igen tehetséges, de mindenben túlzó,
szül. Parisban 1868. Or\'osnak készült, de nem- folyton egjik
végletbl a másikba csapó ember
sokára az irodalomhoz fordult, hol L'astre noir volt. Elbb a pietizmusnak, azután
a ScheUing-féle
(1893) cím müvével tnt fel. A mben Hugó Vik- rendszemek volt lelkes híve, késbb
a kereszténytor önzését gúnyolja, noha unokáját 1891. nül ség legélesebb
ellenei közé állt, végre az ultravette. A házasság 1895. felbomlott. Még ismermontanizmusnak egjik legelszántabb védje lett
tebbé tette nevét Les Morticoles (1894., az orvo- Legjobbak költeményei
Mahomet (1848); Liedersok ellen); Lex denx étreintes. (1900);' Les par- blüten des Hafls
(1846—51, 2 köt.), melyekben a
lamenteurs (1901, köztársaságellenes) müvei- keleti költészet szellemét
és hangját kitnen elvel A Libre parole c. antiszemita lap munka- találta. Filozófiai,
vallásbölcseleti mvei közt legtársa s a Soleil c. királypárti lap színházi refe- több
hatást tettek Der Feucr- und Molochdienst
rense. E minségben Henri Bemsteinnel
az der Hebráer (1842) Geheimnisse des christlichen
Aprés moi botránya alkalmával párbaja is volt. Altertums
(1847, 2 köt.), melyekben a héberek és
V. ö. E. Fagnet, Propos littéraires I. (Paris
1902)! els keresztények emberáldozatait bizonyítgatta
Daadin (^t«d: dode), J^Vanfoi* Jforie, francia Religion des neuen Weltalters
(1850, 3 köt.), a
íoológus, szül. Parisban 1776., megh. u. o.
1804; kereszténység helyébe ajánlott új vallás-rendfleg a madarak és csúszómászók tanulmányozá- szere:
Meine Konversion (ia59), ultraraontán pártsával foglalkozott. Nevezetesebb munkái : Traitó
állásának védelme ; Das Geisterreich in Glauben,
:

;

:

;

;

:

:

;

;

;

:

:

;

;

:

;

:

;

:

:

;

Daumier

Vorstellung, Sage und Wirklichkeit (1867, 2 köt.)
Das Wiinder, seine Bedeutung, Wahrheit und
Notwendigkeit (1874, Strauss Dávid ellen) stb.

Legnagyobb föltnést keltett a Hauser Gáspár (1.
0.) ügyében kifejtett munkássága. Busebius Bmmeran álnéven Irt költi munkái: Glorie der
heil. Jungfrau (1841); Marianische Legenden und
Gedichte (1859) és Schöne Seelen (1862, novellák
és versek).

Daumier (ejtsd: domié), Honoré, francia fest
és karikaturarajzoló, szül. Marseilleben 1808 f ebr.
26.,

Daun
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megh. Valmondoisban 1879

febr. 10.

Nevét 1893.

általánosan ismertté karikatúrái tették, melyek
elbb a Philippon híres republikánus ellapjában,
a Caricatureban, utóbb pedig a Chari variban jelentek meg. Karikatúráiban sokszor kegyetlenül,
de mindig találóan és páratlan mvészettel gúnyolja honfltársainak.külöuösen a francia közélet
szerepvivinek fonákságait és bneit. A Gargantua c. politikai él rajzáért hat hónapig fogház-

ban is kellett ülnie. Karikatúráinak egy részét
Mogelin névvel jelölte. A nevezetesebbek: Le
ventre législatif Lajos Fülöp és a haldokló fogoly, Bnfoncé La Fayette
A transnonain-utcai
gyilkosság; Eatapoil íelajánlja kezét a francia
köztársaságnak ; Bons bourgeois Pastorales Les
Papas; Représentants représentés; Idylles parlamentaires stb. Újabban, a párisi Bcole des beauxarts 1901. évi D.-kiállltása óta, ahol a mester
12ü0-ra
litográfiáján kívül több mint 100
olaj- és akvarellfestménye is látható volt, egyre
gyakrabban foglalkoznak vele mint festvel és
megállapították róla, hogy ebben a minségében
is a legkiválóbbak közé tartozik, kinek hatása
még az olyan mvészi egyéniségekre is kiterjedt,
mint Miilet ós Van Gogh. Festményei közül megemlítendk République Le Meunier, sons flls et
l'áne; Les Pugitifs; Don Quichotte et Sancho
Pansa Le Drame ; L'Émeute stb. Mint szobrász
is rendkívül tehetségesnek mutatkozott, noha
enem munkáit csak tanulmányként készítette
karikatúráihoz és festményeihez. V. ö. Alexandre,
;

!

;

;

;

men

;

:

;

D., l'homme et l'oeuvre (Paris 1888);
Bertels, Honoré D. als Litograph (München u.
Leipzig 1908) Klossotvski, Honoré D. (München
W)^);Marcel, Honoré D. (Paris é. n.).

Honoré

;

Daumont-fogat, 1. a la Daumont.
Daun, falu és járási székhely Trier porosz kerületben, a Liefer mellett, (1910)2009 lak., környékén
öt vastartalmú ásványforrással és kialudt vulkánhegyekkel.
messze tle, magas bazaltsziklán

Nem

D. Henrik

megh. Bécsben
után az örökösök a vöttaui
kastélyban rzött nagybecs könyv- és fegyvertár
legnagyobb részét elárverezték és ez alkalommal
Zrínyi Miklósnak 249 könyvbl álló könyvtára
Kende S. bécsi antikvárius kezébe és innen Zágrábba került, míg a Magyar Nemzeti Múzeum számára pénz hiánya miatt egy ritka páncélon kívül
alig lehetett valamit megmenteni. V.ö. Hadtörtén.
Közi. ós a Századok 1891. évf., továbbá Kende,
Bibliotheca Zrinyiana (Wien 1893); Századok
1.

1890 okt.

gróf, szül. 1805.,

16. Halála

évf.

D. I/ipót Józsefgróf, teanói herceg, rivolii rgróf, D. 3. fia, cs. kir. osztrák tábornagy, szül. 1705
szept. 24., megh. 1766 febr. 5. Papnak nevelték,
2.

de 1719 óta a katonai pályára lépett. Résztvett az
1734— 35-iki olaszországi és az 1737--39-iki török
háborúban, mint altábornagy Sziléziában IL Frigyes porosz király ellen (1741), Lotharingiai Károly
herceg fvezérsége alatt pedig a franciák ellen harcolt. 1745. táborszernaggyá léptették el. A drezdai békekötés után Németalföldre küldték, ahol
1746. és 1747. az osztrákokra és szövetségeseikre szerencsétlen hadjáratokban vett részt.
Az aacheni békekötés után az osztrák hadsereg
reformálásában és reorganizálásában mködött
közre. A katonai akadémia szervezésekor is fleg
D. javaslatait követték, amiért is Mária Terézia
1752. kinevezte ezen akadémia felügyeljévé.
1754-ben tábornaggyá léptették el. A hétéves háború elején Szilézia és Morvaország megvédésével
bizták meg, de arra a hírre, hogy a poroszok Prágát
körülzárták, hadtestét Csehországba vezette és
KoUinnál megverte II. Frigyes porosz királyt, aki
kénytelen volt seregének maradványait Csehországból kivezetni. Lotharingiai Károly hercegnek
a hadseregtl való visszahívása után D. lett a porosz király ellen
hadak fvezére. Hochkirchnól majdnem megsemmisítette IL Frigyesnek ott táborozó fhadát ; de 1759. D. igen csekély tevékenységet fejtett ki s csakis e hadjárat
végén lépett fel erélyesen, amikor is a maxeni
ütközetben Fink porosz tábornokot 11,000 emberével fegyverlerakásra kényszerítette. 1760-ban
tétlenségével elbb Laudon megveretését okozta
Liegnitznél, azután túlságos óvatossága miatt
is legyzték Torgaunál. 1762-ben Burkersdorfnál
legyzték. A hubertsburgi békekötés utánD. mint
az udvari haditanács elnöke élt Bécsben. D. jellemz vonása az óvatosság volt; sohasem tett
sokat kockára, de éppen azért nem is mért soha
véglegesen dönt csapást ellenfelére. D. mindent

mköd

t

D. vára, az osztrák D. grófok si székhelye.
Daun (Dhaun) család (teanói herceg és vöttaui elkövetett, hogy Magyarország lehetleg oszgróf). Régi rajnavidéki származású család, mely a trák tartomány legyen. A Mária Terézia örökös
birodalmi grófságot 1655. kapta meg. Henrik Jó- tartományainak megvédésére, illetleg visszafogzsef gv. (szül. 1678., megh. 1751.), cs, kir. tábornok, lalására a magyar nemzet által szervezett magyar
1722— 49-ig budavári parancsnok. Bmlékét fenn- csapatoknak az osztrák seregbe való beolvasztását
tartja a Városmajor (1. Budapest), melyet 1724. D. indította meg azzal, hogy a magyar csapatoknál
ö létesített. Testvére Fidöp Lrinc (szül. 1668., is a magyar vezénylet helyébe a német vezény-'
megh. 1741.) cs. kir. tábornok, 1711. nápolyi al- letet hozta be s hogy a magyar tiszteknek is a zöldkirály s ez évi szept. 24. a teanói hercegi címet arany tábori öv helyébe a fekete-sárgát adatta.
A pozsonyi 1764— 65-iki országgylés D.-t hononyerte,annakmindenjogaisjavadalmaival együtt.
A teanói hercegi cím házasság útján 1876. gr. sította. D.-nak egy fia maradt, Fei'enc s egy leánya,
Pálfíy Lipótra szállott, aki 1879. Magyaror- Mária Terézia, kinek a királyn volt keresztanyja
szágra nézve is megersíttetett a hercegi cím s kit Pálffy Lipót gróf vett nül. A királyn megengedte, hogy utódai a Pálffy-Daun nevet használviselésében. Nevezetesebb tagjai a családnak
állott

:

Daung
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hassák, s ha a D.-ok hercegi ága a Pálffyak ezen
ága eltt halna ki, a teanói hercegi cím és jogai,
vagyona ezekre szálljon. Ferenc közvetetlen utódában, József Albin hercegben {szül. 1771., megh.
1851), ki salzburgi kanonok volt, a teanói hercegi
ág kihalt. Az utolsó D. halála után PáJffy-Dmm

és csak a cím maradt meg,'mígnem a júliusi forradalom 1830. annak is véget vetett. Az utolsó D. az
angouléme-i herceg, X. Károly legidsebb fia volt.
A D. nejét Danphine-nak hívták. A D.-ek számára készítették, XIV. Lajos meghagyásából.
Bossuet és Huet, a királyi hercegek neveli, az

Ferdinánd Lipót gróf vette fel a hercegi címet,
amelyben Ferenc József khrály 1876 dec. 30.
meg is ersítette. Y. ö. Der deutsche Fabius
Cunctator, oder Lében und Tatén Sr. Exe. des
Herm L. Grafen v. D. (Frankfurt u. Leipzig
1759-60, 2 r.).
3. D., Wierich Fülöp Lrinc gróf, teanói herceg, Tivolii marquis, szül. 1669 okt. 19., megh. 1741
júl. 80. Részt vett Pavia és Nápoly védelmében és
elbb vezérkari fnök volt, majd nápolyi alkirály
lett. Mint ilyen, kizte Villars francia tábornokot,

ókori klasszikusoknak külön kiadását (in usum
Delphini, Paris 1674—1730, 64 kötet), melybl
gondosan kihagytak minden illemsért és a fejedelmi méltóságot lealacsonyító helyet. V. ö.
Hatnel ¥., The dauphines of Francé (Lendon
1909).

XL Kelemen

pápát pedig békére kényszerítette.
Károlytól a teanói (thianói) hercegséget
kapta. Késbb Bécs parancsnoka, majd Németalföld, végül pedig Milano kormányzója lett. Ez
utóbbi helyrl azonban távoznia kellett, amikor
az 1733. a franciák birtokába ment át.

D.

III.

Daung,

Dauphiné

(ejtsd:

dofiné,

Delphinaius),

Fran-

ciaország egj^kori tartománya és kormányzósága
a nyugati Alpok területén. Egykoron D. hét
csodájáról beszéltek; ezek: Toursans venin és
Cuves de Sassenage Grenoble mellett, la Fontaine ardente Viftl DNy.-ra, la Grotte de la
Balme a RhOne közelében, la Fontaine vineuse
és a Pré qui tremble Gapen^aisben, végül a
mont Inaccessible v. Mont Aiguille (2097 m.).
Bár mindezek, az utóbbin és a balmei barlangon
kívül, nem valami csodás dolgok, a D. természeti szépségekben, szép látványokban nem szegény. A Rhone, Isére, Drac, Romanche, Drme,
Roubion, Aygues, Ouvéze, Durance, Guil ós számos patak öntözi. Természeti alkata szerint Hautés Bas-D.-re oszlott ; amaz magában foglalta Grésivaudant, Brian^onnaist, Embrunoist. GapenQaist, les Baronniest és Dioist; Bas-D. pedig
Viennoist, Valentinoist, Tricastint és Orange fejedelemséget. Fvárosa Grenoble volt. Területébl

1. Dhang.
Daunia, a római korban Apulia tartomány B.-i
részének neve, mely a Frento (ma: Fortore),
Aulidus (ma Ofanto) folyók és az Apenninek közt
terült el és a mai Foggia tartomány legnagyobb
részét foglalta magában. Nevét si királyáról,
Daunusról kapta.
Daonou (ejtsd: donn), Pierre Clavde Frangois,
francia tudós és államférfi, szül. Boulogneban
1761 aug. 18., megh. 1840 jún. 20. Elbb pap Isére és Hautes-Alpes départementokat alkották,
volt, de a forradalom a politika terére sodorta
azonkívül Drme nagy és Vaucluse kis része szin1792. -mint képvisel kifogásolta a konvent ille- tén a régi D.-bl áll.
A római korszak eltt al:

;

tékességét a király pörbe fogására és elítélésére,
késbb pedig a girondistákat védte a hegypárt
ellen. Azonban
is elfogták s csak Robespierre
bukása után menekült meg késbb tagja lett az
ötszázak tanácsának s közremködött a köztársaság ujjaalkotása érdekében hozott törvények szerkesztésében. 1807-ben az országos levéltár fnöke,
késííbb az akadémia titkára lett. Pontosabb
mvei: Essai historique sur la puissance temporelle des papes (Paris 1810), melyet elkoboztak
8 csak 1828. jelent meg új kiadásban, 4 kötetben

t

;

Cours d'études historiques (Paris 1842—49, 20
; Essai sur l'insti-uction publique (u. o. 1793)
Essai sur la constitution (1793). Egy ideig szerkesztje volt a Journal des Savants-nak. V. ö.
Taillmidier, Docaments bio2raphiques sur M. D.
(Paris 1841).

köt.)

Daonus,

1.

Daunia.

Daaphin

(firanc, ejtadidofeS, lat. delpMnus),
1349 óta a francia királyság eltörléséig (1792)
és 1815— 30-ig a trónörökös címe. Eredetét IV.

Guigo viennois-i gróftól vette, ki pajzsán egy
delflnhalat viselt. Kezdetben a Vienne-i grófok,

késbb a Dauphiné tartomány

fejedehnei viselték e címer után a D. címet, mint fejedelmi méltóságuk címét. II. Humbert a D.-ét 1349. Valois
Károlynak, VI. Fülöp francia király unokájának

hagyományozta, azon feltétel mellett, hogy a
legidsebb királyü mindig ezen címmel éljen.
A D. XI. Lajosig fontos, majdnem uralkodói eljogokkal birt;

késbb jelentségét

elveszítette

—

lobrogok és más kisebb gallus törzsek lakták. A
népvándorlás után Burgundiának volt alkotó része.

Ez utóbbi azonban csakhamar

kis fejedelem-

ségekre oszlott, amelyek a német császár fensóségét ismerték el. Köztük a leghatalmasabbak
voltak Albon gróQai, akik mind a Gny nevet
viselték. Közülök a VIII, (megh. 1149.) fölvette a
Dauphin nevet, IX. Guy pedig megszerezvén
1160. Vienne grófságot is, a dauphin de Viennois
címet. Ennek egjik utóda, de más ágból, III. Humbert 1349. VI. Fülöpnek, a francia királjTiak engedte át a D.-t, amely akkor kisebb volt, mint a
XVIII. sz.-ban. VI. Fülöp ezt fiának adta át apanageul és azóta mindig a trónörökösnek jutott, A
XVI. sz.-ban a protestantizmus itt csakhamar
elterjedt és ezért a nantesi rendelet visszavonása után sokat kellett szenvednie. 1788-ban
a vizillei tartományi rendek proklamálták elször
azon elveket, amelyeket az 1789. párisi forradalom juttatott érvényre. 1814. és 1815. lelkesülten
küzdöttek az osztnák ós szardíniái hadak ellen.
V. ö. Guy-Allard, Hist. généalogique des maisons du D. (1864—65) Lmy, Descr. géol. du D.
(1868) Debriges, The Alps of the D. (1887) ; Maignien E., Bibliographie historique du D. pendant
;

;

la révolution (2 köt. 1892).

Dauphinéi Alpok, I. Alpok.
Dauphinit (ásr.) a. m. anatáz (I, c),
Daura, 1. Babar-szigetek.
Daorat (es>tad: dóra), Jean Dinemandy,

írói né-

ven D.. francia humanista, szül.Limogesbanl508-,

Dauría
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megh. Parisban 1588. Rendkívül termékeny költ
volt se szere, se száma a latin, görög ós francia
verseinek irodalomtörténeti jelentsége e nagy
tudású filológusnak azonban abban áll, hogy mint
a Coqueret kollégium vezetje dönt befolyást
gyakorolt Ronsard és társai költi fejldésére.
Francia nyelven írt dolgozatait Marty-Lavaux
adta ki újra Oeuvres frangaises e. (1875). V. ö.
;

;

Robiqiiet,
1887).

De

Joaimis Aurati vita

ete.

(Paris

Dauria, Transzbaj kália szibériai tartomány K.-i
része a Jablonoj -hegyek és az Argun folyó közt.
Egykoron Mongolországnak volt része az oroszok
a XVII. sz. közepén foglalták el. Nevét a Daur
nev néptörzstl kapta. L. Transzhajkália.
;

Datirok.

A

tunguz nép

(1.

o.)

egyik ága a Sun-

gari mellékfolyói közt, fleg Noroni torkolatánál.
Dautan, adók. Belovár-Körös vm. belovári járásban, (1900) 603 horvát-szerb lak. u. p. Ráca,
;

u.

t.

Belovár.

—

Dávid

Davarcsányi vízhasználati társulat, alakult
1897. oly célból, hogy a Nyitrából Alsóköröskénynél kivezetett malomcsatornán lev vízhasználatok érdekeit szolgálja. A malomcsatorna 21
malmot, 1 cukorgyárat és 3 öntözést lát el vízzel.
A társulat 1905 végéig 22,047 95 f-t fektetett

K

be vízmveibe. Székhelye Nagysurány.
Davel. Johann Dániel Ábrahám, svájci politikus, szül. Cullyban (a Genfl-tó mellett) 1667.,
megh. Bemben 1723 ápr. 24. Eleinte katona volt
Piemontban, Franciaországban és Hollandiában.
Hazatérve Bern kanton tanácsa a waadti négy
parancsnok egyikévé nevezte ki. Itt D. a berni
kanton által üldözött waadti papság segélyére
állott s meg akarta szabadítani ket a berni fenhatóság alól. Ezért betört a Bemhez tartozó Lausanneba, hogy pártot szerezzen magájiak, de kiszolgáltatták a berni tanácsnak, amely tortura
alá vetette, majd lefejeztette. V. ö. Ollivier, Le
major D. (Lausanne 1842) Lewinson. Le major
D. (u. 0. 1895).
Davenant (ejtsd: dev'nent), 1. Cluirles, angoí
nemzetgazdasági és politikai író, szül. 1656. Londonban, megh. 1714 nov. 6. Már H. Jakab uralkodása idején tagja volt a parlamentnek, majd
;

Dauthendey, Maximilián, német költ, szül.
1867 júl, 25. Würzburgban. Hosszabb idt töltött

1897. Mexikóban, 1898. Görögországban, 1905. és
1906. körülhajózta a fidet. Egy regényén (Jola
Gerth, 1893) és néhány jelentéktelen drámán kívül csak verses lirai és epikai müveket ü't, me- 1683—89. pénzügyi szolgálatban állott. III. György
lyeket ragyogó képzelet és fényes nyelv, de túl- alatt az ellenzékhez állt. Anna királyn uralkozások és képtelenségek is jellemeznek.
dása alatt 1705. a ki- és bevitel ffelügyeljévé
Reliquien (1900)
Bankelsang vom Balzer auf nevezték ki s ez állásában haláláig megmaradt.
der Balz (1904) Die ewige Hochzeit és Der bren- Több nemzetgazdasági értekezést és számos ponende Kalender (1905) Singlangbuch (1907) Die litikai röpiratot írt a kiválóbb tanulmányokat
Ammenballade és Neun Pariser Moritaten (1907) egy kötetbe gyjtve Withworth Charles adta ki
Lieder der langen Náchte (1908) Die geflügelte 1771.
Erde (1910) stb.
2. D., William, angol költ és drámaíró, szül.
Dautova, község, 1. Dávod.
Oxfordban 1605.. megh. 1668 ápr. 17. Tíz éves
Dautzenberg, Jan Michael, flamand költ, szül korában ódát írt Shakespeare halálára, 1628
Heerleben 1808 dec. 6., megh. Brüsszelben 1869 óta a színpadnak dolgozott, 1638. Ben Jonson
febr. 4. Eleinte magántitkár volt, késbb tanítós- után poéta laureatusnak nevezték ki. Els darabja
kodott, majd a brüsszeli banknál kapott hivatalt. volt Albovine, king of the Lombards. A polgárNagy érdemeket szerzett a flamand irodalmi háború után Franciországba volt kénytelen menenyelv megalapítása terén. Mvei: Gedichten külni, ott kezdte meg Gondibert c. epikus költe(Bruxelles 1850) Beknopte prosodia der Neder- ményét, melyet Angliában fejezett be, fogságálandsche spraek (Antwerpen 1851) van Duyse-zal ban. Kiszabadulása után 1658. színházat nyitott
együtt irta a Volksleesboek (Bruxelles 1854) és itt adta el francia mintára írt darabjait, ShakesVerhaelen uit de geschiedenis van Belgie c. mü- peare több drámájának átdolgozásait (Szeget-szegveket (Gént 1856, 1867), melyek pályadíjat nyer- gel, Macbeth, Vihar stb.). Ö vezette be az angol
játszatta elször a nszetek. Számos lapot is alapított. Hátrahagyott köl- színpadra az operát s
repeket nkkel. Mveit kiadták Laing és Maidteményei 1869. Brüsszelben jelentek meg.
ment (Edinburgh 1872—74).
Dauv (állat), 1. Zeh~a.
Davenport (ejtsd: devnpórt), város Jowa északDav, vitorláshajó, 1. Baggala.
Dává, arab eredet török szó, a. m. per. Innen amerikai államban, a Mississippi jobbpartján. A
D. vekili a. m. ügyvéd, prókátor. Régebben a pe- folyón híd vezet át Rock Islandbe. Vasüti csores ügyek legfbb emberét D. náziri-nak nevez- mópont, (1910) 43,028 lak., élénk folyami és szárazföldi kereskedelemmel, gazdasági gépgyártással,
ték. Az ügyvéd újabb török neve avokát.
Davallía Sm. (böv.), a Polypodiaceae (Páfrány- vas- és kémiai ipan-al, szénbányászattal, tennéfélék) család génusza 20 faja az óvilág nedve- szettudományi akadémiával ós fbb iskolátkal.
Dávid, város Panama köztársaság ny.-i részén,
sebb tropikus és szubtropikus tájain honos többnyire epifita harasztok. Rhizomájuk többnyire kú- a Bahia de D. vagy Chiriqui Viejo-öböltl (Csenszó, pikkelyes, errl ered levelük, mely egy vagy des-óceán) 10 km.-re, 12,000 lak. D. Panamának
többször szárnyas. Legismertebb kultivált faj a egyik legjelentékenyebb keresked városa, fleg
D. canariensis Sm. Makronéziából (az Afriká- gabona- és állatkivitele jelents Puerto de Pedtól Ny.-ra es szigetek). Marokkó és a pireneusi regal nev nagyforgalmu kikötjén át.
Dávid, 1. Eduárd, német szocialista író és
félsziget atlanti partjairól. Leginkább falakon,
sziklákon tenyészik s 65 cm.-t is elér, 4-szer szár- birodalmi képvisel, szül. 1863. Legjelentékenyebb munkája a két kötetes Socialismus und
nyas hasábú leveleivel tnik ki.
Landwirtschaft (megjelent magyar fordításban
Davaraka, 1. Dvaraka.
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Kautskj-val szemben itt bó statisztikai adat
alapján kimutatja, hogy a marxizmus tétele, mely
szerint a kis vállalatok (üzemek) nem képesek a
nagyokkal versenyezni, hogy a gazdasági fejldés iránya, a termelésnek nagy üzemekben való
összpontosulása (Concentrationstheorie), a mezgazdaságban nem érvényesül, st ezen a téren a
nagy üzemek képtelenek a kicsinyekkel versenyezni, minek oka a mezgazdasági termelés
sajátosságaiban rejlik, még pedig fleg abban,
hogy a fid termékenységét fleg a gondos, nem
sablonszer, nem ellenrizhet emberi munka
képes fokozni, Uy munka pedig csak a termelés
eredményében legközvetlenebbül érdekelttl vm-ható, s a kell felügyelet is csak a kis üzemekben gyakorolható. A szociáldemokrácia agrárpolitikáját tehát az önálló, kis üzemek ersítésére,
fejlesztésére kivánja irányítani
2. D., Emil (rhonfeldi), cs. és kir. altábornagy, szül. Prágában 1837 júl. 1. A bécsújhelyi
kat akadémiát végezte és mint vezérkari százados részt vett az olaszországi hadjáratban. Fokozatosan ellépve, 1878. mint a 29-ik gyalogezred
parancsnoka Boszniába vonult, hol 1880. vezérrnagy és a 17. gyalogdandár parancsnoka lett.
1886 óta aItábomagj\ 1890. Dalmácia helytartója
és katonai kormányzója, majd a 72. gyalogezred
tulajdonosa lett 1 893. táborszemaggyá nevezték
ki, 1903. nyugalomba lépett.
8. D., Félicieii César. francia zeneszerz, szül.
Cadenetben (Vaucluse) 1810 márc. 8., megh. Parisban 1876 aug. 29. 1829. a St. Sauveur templom

is).

—
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híresebb. Kiadott

számos

XVII— XVUI.

sz.-beli

zenemvet A

Mendelssohn-családhoz való viszonyáról veje, Eckardi, könyvet írt (Leipzig 1888).
5. D., Gerard, németalföldi fest, szül. Ouvaterban (Hollandiai 1460 körül, megh. 1523 aug.
13.

Valószínleg Haarlemben

tanult,

1'484.

a

brüggei festcéhbe lépett be és Memling befolyása alá került A XV. sz.-i németalföldi festészet hagyományait folytatva, kivált a tájképfestós, térkifejlesztés terén a XVL sz.-ba vezet át.
Müveit kimért, komoly ünnepélyesség jellemzi.
Legkiválóbb müvei az igazságos ítélkezést példázó két nagy kép, melyeket a brüggei törvényszék számára 14:98. festett (Kambyses ítélete
Sisamnes kivégzése, a brüggei múzeumban);
számyasoltár, középs képe Jézus megkeresztelésének ábrázolásával, szép tájkép közepette
(1502 3 körül, u. o.) ; A kánai menyegz (Paris,
Louvre) ; Mária szentek és angyalok kö2rt (1509,
roueni múzeum) az Angyali üdvözlet ketts képe
(Sigmaringen. múzeum), stb. A budapesti Szépmvészeti Múzeumban lev képe, A kis Jézus
imádása, jellemzen mutatja be ünnepélyes fölfogását és tájképfest tehetségét. V. ö. Bodenhausen, Gerard D. (München 1905).
6. D., Jacques Lomw, francia fest, szül. Parisban 1748 aug. 30., megh. 1825 dec. 29. Viennek
volt tanítványa. 1774-ben ehiy ervén a Prix de
Rome-ot, 1781-ig Olaszországban tartózkodott.
Néhány vallásos tái^yú képen kí\*ül kezdettl
fogva különösen ókori történeti jeleneteket ábrá:

—

;

zolt. A Mars és Minerva harcát (1771, Paris,
karmestere lett. 1830-ban Parisban Fétis-nél ta- Louvre) a Kolduló Belizár (1780, u. o.) követte,
nult a konzervatóriumban. 1831-ben a saint-simo- 1784'. a Horatiusok esküjét ábrázoló képpel (u. o.)
nistákhoz vonult Ménilmontanba, szétoszlásuk óriási sikert aratott. D. mvészete, a kor szelle(Í833) után keletre vándorolt (Konstantinápoly, mének megfelelen, a klasszicizmus diadalát jeSzmima, Kairó). 1835. visszatért Parisba s közre- lenti a rokokó mvészet fölött és D. növekv tekinbocsátott Mélodies orientales c. zongoradarabo- télye
már 1783. az akadémia tagja lett,
kat; csekély sikere oly leverleg hatott rá, hogy a utóbb szinte páratlan befolyása
Európaszerte
vidékre vonult vissza. 1844 dec. 8. egyszerre ünne- uralkodóvá tette ezt az irányt. Az antik körbl
peltté lett a Sivatag (Le Désert) cím óda-szim- merítette következ képeinek tárgyait is (Paris
fóniájával. Egyéb mvei
Mózes a Sinai hegyen és Heléna, 1788 A liktorok Brutus elé viszik flai
(oratórium, 1846); Kolumbus Kristóf (ódaszim- holttesteit 1789, Lon^Te), a forradalom azonban,
fónia, 1847)
operák Brazília gyöngye (1851)
melynek D. lelkes híve volt, úgjhogy barátja,
Herculane (1859); Lalla Rookh (1862); Le saphir Robespierre bukása után
is börtönbe került és
(1865) Világ vége és L'Indien továbbá 24 quin- csak 1795. szabadult ki, saját kora eseményeinek
tett, karok, stb. D. 1869 óta, mikor 20,000 frank megörökítésére ösztönözte. így keletkezett az
állami jutalmat nyert, Berlioz utóda volt a konzer- Assemblée constituante megbízásából a versailvatórium könyvtárosi állomásán. Életirója Aj:e- lesi labdaházi esküt ábrázoló nagy kép, amely
vedo (Paris 1863) és Brancour (Paris 1909).
azonban befejezetlen maradt (Louvre), továbbá a
4. D., Ferdinánd, német hegedmvész és ta- Marat halálát ábrázoló híres kép (brüsszeli múnár, szül. Hamburgban 1810 jún. 19., megh. uta- zeum), mely kérlelhetlen realizmusával fölülmulzás közben Klostersben (a svájci Graubünden- hatatlan kifejezje a forradalom borzalmainak.
ben) 1873 júl. 18. A már 10 éves korában fellép 1799-ben készült el a Szabin
ebrablását ábrávirtuózt Spohr hallotta és Casselbe hívta, hol D. zoló nagy képe (Louvre), a legnagyobb szabású,
nála (és elméletet Hauptmanntól) 1826-ig tanult. de egyúttal legmesterkéltebb antik tárgyú festEkkor Lujza nvérével, aki elismert zongoram- ményei között A volt tüzes Jakobinus utóbb
vészn volt (késbb l>ulken-ué) hangversenyzett Napóleon udvari festje lett és nagy, hivatalos
Berlinben, itt színházi zenész lett. Mendel^hn jelleg festményekben dicsítette a császárt. Napóvégre megnyerte Lipcsének, hol a Gewandhaus leon megkoronázása (le Sacre, Lou\Te), Napóleon
hangversenyei és 1W3 óta az új konzervatórium császári díszben, A sasjelvények kiosztása (verhegedütanszéke tle nyerték legfbb fényket. saillesi múzeum), Napóleon átkelése a Szt. BerKitn tanár voltát számtalan elsrangú volt nát-hegyen e csoport jellemz mvei, emeltanítványa tanúsítja (Joachim, Wílhelmj). Sike- lett azonban régi tárgyköréhez is visszatért és
rült zenemüveket irt sokféle hangszerre, verseny- 1814. festette Leonidast a thermopylaei szorosban
mveket, szimfóniákat stb. heg^üiskolája a leg- (Louvre). Nagy kompozíciói mellett azonban kép-
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másokat is festett, amelyek természetessége, festi
íinomsága vonzóbb reánk nézve ünnepelt nagy
mvei kimért pátoszánál, hideg simaságánál. VII.
Pius pápa, Bailly, a Pécoul házaspár, saját képmásán stb. kívül különösen említend Madame
Kécamier híres képmása (a többivel együtt a
Louvreban 1. a képmdlékletet), az empire kor szellemének legfinomabb kifejezése. Napóleon bukása
után 1816. mint királygyílkos
D. XVI. Lajos
halálára szavazott
számzetett és Brüsszelben
;

—

—

telepedett le, hol kiváló mveket már nem alkotott, de példájával, tekintélyével nagy befolyást
gyakorolt a klasszicista irányú belga történeti
festészetre. V. ö. Delécltine, Louis D., son école
€t son temps (Paris 1855) J. L. Jules Dávid, Le
;

peintre Louis D.

(u. o.

1880) Bosenthal, D.
;

(u. o.

Saumier, D. (u. o. é, n.).
7. D., Jérme Frédéric Paul, báró, francia államférfiú, D. Jacques Louis fest unokája, szül.
Rómában 1823 jún. 30., megh. Lángon kastélyában
(Gironde) 1882 jan. 28. Résztvett a krimi hadjáratban, mint Napóleon herceg egyik szárnysegéde
1857. századosi ranggal szabadságolták. Majd a
polgári pályára lépett, s megyei ftanácsos és
kormánypárti képvisel lett. 1867-ben a képviselház alelnökének választották, 1870 júl. havában
kiváló szerepet játszott; volt oka ugyanis annak,
hogy Coehery képvisel júl. 5. ismeretes interpellációját megtette a Hohenzollern herceg spanyol trónjelöltsége tárgyában. Magatartása a képviselházban és személyes befolyása az udvarnál
nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a császár és OUivier a háborúra határozták el magukat. Rövid ideig miniszter volt. Hat évig azután
é. n.)

;

visszavonultan élt és csak 1876. nyert újra mandátumot. Müvei: Reflexions et discours sur la
propriété chez les Arabes (London 1862) Actualités et souvenirs politiques (Paris 1874).
8. D., Jorisz, tulajdonképen Joriszoon, az újrakeresztelök egyik feje, szül. Brüggeben 1501.,
megh. 1556 aug. 25. Eleinte üvegfestö volt és
1024. Delftben telepedett le. Csakhamar Luther
;

Dávid

mindenféle földönfutók társaságában, akik között
volt késbbi hü vezére Jóáb is, Judában bujdosott.
Miután itt Saul folytonos üldözései folytán állandóan nem maradhatott, a filiszteusokhoz ment.
Áchis, Gath királya neki adta Ciklag városát,
amiért D.-nak háború idején hadiszolgálatot kellett teljesítenie. De midn a háború a filiszteusok
ós Izrael között újra kitört, a flliszteus fejedelmek
D. szolgálatait, árulástól félvén, visszautasították.
B háborúban a Gilboa hegyen történt a dönt ütközet, amelyben Saul övéinek vereségét látván,
önmagát megölte. A háború szerencsétlen kimenetele folytán, amelyben Saulnak három fia,
Jonatán, D. bátyja is elesett, Palesztinának a
Jordánon inneni része újra a filiszteusok hatalmába került. Saulnak hü vezére Saul fiát, Isbáalt
tette meg királynak s a Jordánon túli részrl
igyekezett a királyságot Saul háza számára megmenteni. Törekvése részben sikerit is, csak Juda
nem akart meghódolni. D. ezalatt Hebronban
Judának királyává lett ós háborúba elegyedett Saul
házával, amely úgy ért véget, hogy Ábnért, a Saul
házának támaszát, amidn alkudozások céljából
Hebronban járt, Jóáb bosszúból orozva megölte,
Isbáalt pedig két benjaminita szintén orozva
meggyilkolta. Ezután egész Izrael D.-ot ismerte
el királynak, aki székhelyét Hebronból Jeruzsálembe, a régi kanaánita városba tette át. Fvárosában ers várat épített, az úgynevezett D.-várost Cion hegyén, ide vitette a frigyládát (1. o.),
melyet a filiszteusok még a Saul eltti idben a
zsidóktól elvettek, és innen indult ki nemzetének
ellenségei ellen. Elbb a moabiták országát hódította meg, azután az ammonitákat, szíreket és
edomitákat verte le, úgy hogy országa Egyiptom
határától Danaaszkusig, keleten pedig az Eufrátesig terjedt. Állandó hadsereget szervezett (l.üráíi
és Pléti). Nem csoda, hogy népe az ó m-almát a

legdicsbbnek tekintette. A zsidó képzetviláglett a messiás mintaképe és az evangéban
tle származtatja Jézust. Uralkodására
lium is

családjának bajai vetettek árnyékot. Egyik fia,
Absalóm föllázadt ellene és sikerült neki oly nagy
pártot szereznie, hogy D. menekülni volt kénytelen s mint egykor Isbáalnak, úgy neki is a Jordánon túlról kellett visszahódítania királyságát.
Jóáb vezetése alatt seregei leverték a felkelket,
a házasság kényszerétl akart megszabadítani. úgy hogy elbb az északi törzsek adták meg ma1542-ben megjelent Wonderboek c. híres könyvé- gukat, utóbb pedig Juda is meghódolt. Élete vége
vel nagy feltnést keltett; 1544 óta Baselben élt, eltt is forrongást idézett el D azzal az elhatározáahol Johann von Brügge (Johann v. Biningk) név sával, hogy nem legidsebb fiát, Adóniját, hanem
alatt tartózkodott. Csak halála után tudták meg Batsebától (1. o.) született fiát, Salamont nevezte
kilétét. Kiadták holttestét és elégették. Hívei min- ki utódjának. D. az izraeliták hskorának legkiden üldözés ellenére Hollandiában egész a XVII. válóbb alakja, akinek sikerit egyesítenie Izrael
sz.-ig fennmaradtak. V. ö. Nippold, Zeitschrift für törzseit. Ó adott jelentséget Jeruzsálemnek az
által, hogy fvárosává tette és a frigyládát oda
histor. Theologie (1863).
Dávid (héber. a.m. barát), a bethlehemi Jisájnak vitette. Iimen van, hogy késbb a zsidók nemzeti
fia, Izrael második királya, a Kr. e. XI. sz.-ban. Már és vallásos eszményeinek képviselje lett, úgy
ifjú korában kitnt vitézsége által, amidn a filisz- hogy a zsidó nép jámbor költinek vallásos éne-'
teusok elleni háborúban Góliátot (1. o.) megölte. keit, a zsoltárokat is neki tulajdonították. D. amiZenéjével Saul kegyét, vitézségével Saul leányá- lyen vitéz és kegyetlen volt a háborúban, olyan
nak, Mikhalnak kezét nyerte meg és Saul fiával. gyöngéd tudott lenni békés viszonyok között, de
Jonatánnal barátságot kötött. Csakhanlar a nép- családjával szemben tanúsított gyöngesége és
nek is kedveltje lett s ezzel felkeltette a király uralkodásának számos ténye sötét árnyékot vet
féltékenységét, ki tle trónját féltvén, életére jellemére. Sírja a D.- városban a késbbi zsidó kitört. D. menekülni volt kénytelen s egy darabig rályoknak is temetkezési helye lett. Legújabb

újításaihoz csatlakozott és egy precesszió alkalmával kigúnyolta a Fzentségtartót, amiért pellengérre állították és a városból számzték. 1534. az
újrakeresztelk élére állt és számos hívt szerzett
(davidisták V. joristák), akiketa törvény, különösen

.

—
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H., De Da>áde rege (1892) és
monográfia
Baentsch B., Dávid u. sein Zeitalter (Leipzig 1909).
Dávid, 1. herceg, I. András magyar király és
Anasztázia orosz hercegn fia, szül. 1054 táján.
1094-ben venerabilisnek írják, tehát pap volt ezt
az évet csak nagyon kevéssel élhette túl. Vele s
bátyjával, Salamon királlyal magva szakadt I.
András ágának. D. elismerte Lászlót királjTiak
:

;

és hü maradt hozzája. Az atyja alapította tihanyi
apátságot adományokkal gyarapította.V. ö. Wei'tns7', Árpádok (134-36).
2. D., 1. Csala^'a Dávid.
Dávid, skót királyok. 1. /. D., lU. Malcolm
legiQabb fla, elbb Skótország déli részeinek kormányzója, 1124— 53-ig pedig Skócia uralkodója,
uralkodása alatt honosodott meg Skóciában a hübérrendszer. ünokahugának, Matildnak támogatására István angol király ellen harcolt, de 1138.
a csatát elvesztette.
2. II. D., Bruce, I. Róbert fla, szül. 1325.,
megh. 1371 febr. 22. Négy éves korában követte
atyját a trónon. 1333-ban Edward Baliol ellen

—
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zig 1845).
De exterioris et int. hominis compositione (kritikai kiad. Quaracchi 1899.
Németül Wegweiser zm* chiist. Vollk. 1902).
Dávid, 1. Ferenc, erdélyi tudós pap. tanár, késbb unitárius püspök, szül. Kolozsvárt 1510 körül, megh. Déván 1579 nov. 15. Tanult Kolozsvárt, talán Gyulafehérváron is
1547. a wittembergi egyetem hallgatója volt némelyek állítása
szerint a pádovai egyetemen is megfordult, 1551-ig
a beszterczei gimnázium igazgatója, 1551— 54-ig
péterfalvi kat. lelkész volt, de 1552 táján híveivel együtt a kat. egyházat elhagyva, lutheránus
lelkész lett. 1555-ben kolozsvári lelkész lett, itt a
papság és a nép legnagyobb részét a lutheri reformáció részére megnyerte, az általa vezetett nép
a szerzeteseket elzte, a kat. templomokat prot.
templomokká tette. A magyar ajkúak D.-ot püspökükké választották 1556. Eközben a kálvini irányú
reformáció Erdélybe is kezd behatolni, D. is
Kálvin híve lett de Kálvin mellett sem maradt
:

;

;

:

meg hosszabb ideig. A szentháromságellenes tanok
és iratok, melyeknek Erdélyben a fejedelem udvari
(1. o.) volt egyik fterjesztóje, D.
lelkét is megragadták, s a tordai zsinaton (1566

Haüdon Hlnél csatát vesztett s Franciaországba
menektllt, honnan 1341. Baliol megfutása után

orvosa, Blandrata

Angliába tört, de a Nevil Cross mellett vívott
ütközetben (1346) fogságba került, melybl a skót
rendek 1357. kiváltották.
Dávid, 1. (örménj-ül Davith), örmény filozófus
az V. sz.-ban, kit népe a filozófusnak s a legyzhetetlennek nevez, szül. Nerkenben, Duruperan
örmény tartományban. Mesrop és Sahay tanítványa volt Görögországban, fleg Athénben ké-

15.) már nyíltan kijelentette D. és több
társa az unitárius v, Socin-féle tanokhoz való ragaszkodását. Ugyanez é\i)en a gyulafehérvári vallási vitán a fejedelmet is megnyerte D. ez iránynak. Nemcsak Erdélyben, de a Királyhágón innen
es részeken is sok hívet szerzett ; a fejedelem által rendelkezésére bocsátott gyulafehérvári nyomdát nagy sikerrel használta fel a propagandára és
1570 körül már 3—400 unitárius gyülekezetnek
volt a szellemi vezére. Báthory István fejedelemsége alatt azonban az udvari papságból D.-t elmozdították. Majd Blandratával és hitrokonai nagy
többségével is összeütközésbejött D., amennyiben helytelennek állítván Krisztusnak imádását,
ezért zsinat elé állították 1579., melynek tagjai D. tanait kárhoztatták, magát pedig, a már
ekkor roskadozó beteget, holtig tartó fogságra
ítélték, Déván börtönbe vetették, de ahonnan
néhány hó múlva a halál megszabadította. Halála 300 éves emlékére az erdélyi unitárius egyház kegyeletes ünnepélyt rendezett Székelykeresztúron 1879 aug. 24., mely ünnepélyre az angol és amerikai hitrokonok is küldtek követeket.

;

pezte ki magát Syrianosnál. Visszatérve hazájába, itt mködött a VI. sz. elejéig, amikor
meghált. Elször Neumann ismertette a Journal
asiatique-ban (1829). D. Aristoteles több munkáját fordította és görög meg örmény nyelven magyarázta, fleg logikaiakat. Több önálló teológiai
és filozófiai mvet is írt. Mvei egyik láncszeme
annak az értelmi kapcsolatnak, mely az újkort az
ókorhoz köti. Képviselje a görög filozófiai mozgalomnak, amint tovább származott Arméniába,
8 késbb az arabokra hatott. A nagy berlini Aristoteles-kladás negyedik kötetében nagy mutatványokat ád D. kommentárjaiból. V. ö. Neumann,
Mémoire sur la vie et les ouvrages de D. (Paris
1829).

D., Dinantból, skolasztikus

márc.

Ekkor

létesítették aD. Perenc-alapítványt 20,000
K-val szegény papok s egyházközségek segélyezésére és irodalmi célok elmozdítására. Születésének 400-ik évfordulóját pedig 1910 aug.l9. ünnepelték meg Kolozsvárt az unitáriusok, amely
ünnepélyre Angliából és Amerikából 107-en jelentek meg. Mvei közül kiválóbbak
Consensus
doctrina de Sacramentis Christi (Claudip. 1557)
Defensio orthodoxae sententiae de Coena Domini (u. 0. 1559) Propositiones in disputatione
Albensi (Kolozsvár 1566); De falsa et veraunius Dei
patris Filii et Spir. S. Cognitione (Gyulafehérvár
1567) Bavid magyarázat, miképen az Antikrisztus az igaz Istenrl való tudománt meghomálosította (u. 0. 1567) R(hnd Útmutatás az Istennek igéjének igaz étielmére(\i.o. 1567) Réfutatio proposihíres tanítványa, a regensburgi Berthold kísére- tionum Petri Melii (u. o.
1568) ; Antithesis Pseudotében fordult meg több vidéken. Müveit kiadta christi cum ver illó ex Maria nato (u. o.
1568)
PfeifTer (Deutsche Mystiker des 13. Jahrh., Leip- Az Sz.
Írásnak fundatneniotnából vök magyará2.

bölcsész,

aki

1209 körül halt meg. Némelyek szerint Amaury
de Chartres tanítványa. Csak egy mvérl van
biztos tudomásunk Quatemi, Quaternuli, melyet
a pisai zsinat tzre ítélt. D. úgy látszik aphrodisiasi Alexandroshoz szegdött, s ennek nyomán
vallotta a panteizmust, mint egyike a legelsknek
a középkorban. V.Ö../MWÍÍ/, Histoire dupanthéisme
populaire (Paris 1874) és Ch. Jourdain, Mémoires de l'Acad. des inscriptions XXVI. 2. p.
8. D. (augsburgi), megh. 1271 nov. 15. Születésének éve bizonytalan. Elször a regensburgi,
azután az augsburgi minorita-kolostorban volt az
Qjoncok mestere és teol. tanár. Több, latin nyelven, és kiválóan a német nyelven írt misztikus
tartalmú iratai által nevezetes; mint hitszónok
:

:

;

;

;

;

Davida

zat az Jézus Cristmrol (u. o. 1568) Könyvecske
az igaz keresztyéni Keresztségrl és a Pápa
Antichristusnac Maymozássarol (Kolozsv. 1570)
Az Egy magától való Felséges Istenrl és az ö
igaz JFiarol, a Názáreti Jézusról (u. o. 1571);
Confessio Francisci Davidis de Jesu Christo, quam
ex carcere exhibuit 1570.
Ferencre vonatkozó forrásmunkák jegyzékét v. ö. Szinnyei,
Magyar írók. Részletes és alapos ismertetést nyújt
Jakab Elek, D. Ferenc emléke (Budapest 1879)
c. munkája
Kanyaró Ferenc, Az unitáriusok története Magyarországon (1891) Kiss Ern, D. F.
(Kolozsvár 1910).
2. D. István (turcz szentpéteri és isztehnei),
tanár és író, szül. 1838 júl. 11. Alsókubinban. Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte. 1861
1883-ig a pozsonyi királyi kat. fgimnázium
tanára volt, amikor a budapesti V. ker. fgimnáziumhoz helyezték át. 1894-ben nyugalomba
vonult s Aradra költözött. Több latin és görög
nyelvtant, gyakorló könyvet, olvasókönyvet és
;

— AD.

;

;

latin-magyar
szótárt

—
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írt

;

szótárt, valamint
iskolai használatra

német-magyar
lefordította

és

jegyzetekkel kiadta Cicero több beszédét, Herodotos müveit, Horatius ódáit, epodoszait, Vergilius Aeneisét, Livius történetét, Tacitus Agricoláját
szerkesztette a Tanulók könyvtárát (latin
és görög klasszikusok fordítása és magyarázata),
melybl 1U3 füzet s a latin és görög klasszikusokhoz való Praeparatiokat, amelyekbl 85 füzet jelent meg, emellett számos bírálatot és cikket írt
folyóiratokba. Latin nyelvtanai és stílusgyakorlatai számos kiadást értek meg. Müvei ezenkívül
;

Latin synonymika

(1889); Anthologia

Latina

(Pozder Károllyal, 1901); Dallamos apróságok
hegedre és zongorára (Budapest 1911).
3. 1). Lajos (pákéi), matematikus, szül. 1881.
Kolozsvárt. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, azután állami ösztöndíjjal (iöttingenben és Parisban tanult. 1908-ban a székelyudvarhelyi ref. kollégium tanárává nevezték ki 1910.
a kolozsvári egyetemen magántanárrá habilitálták. Számos önálló függvénytani és algebrai dolgozatot közölt hazai és külföldi folyóiratokban.
4. D. Zsiamond, II. Rákóczi Ferenc híve, utóbb
francia tábornok.
1711-ben Franciaországba
emigrált és 1712 okt. kapitány lett a versaillesi
ezredben 1716-ban kapitány a Ráttky-huszároknál; 1720. rnagy a Bercsényi-huszárezredben,
1735 elején alezredes az Esterházy-ezredben.
Részt vett az osztrák örökösödési háborúban és
1743 aug. 1. tábornokká lett. Halálának évét
nem ismerjük.
Davida Leó, orvostanár, szül. Srogów-Dolniban
(Gácsország) 1852. Budapesten 1876. avatták doktorrá. Míhálkovics, majd Lenhossék mellett volt
tanársegéd. 1881-ben a kolozsvári egyetemre hívták meg a boncolástan helyettes tanárának, u. o.
1882. az idegboncolástanból magántanári képesítést nyert, s ugyanez évben a leíró és táj boncolástan rendes tanárává nevezték ki. 1903-ban
boldogi elnévvel magyar nemességet, kapott.
;

;

Dávidházy

1856 jan. 5. Parisban Roland szobrásznak és
Dávid J. L. festnek volt tanítványa. 1811-ben
Epaminondas halálát ábrázoló dombormvével
eliiyervén a nagy római díjat, 5 évet töltött Rómában, hol Canova mhelyében is dolgozott. 1828*
és 1834-ben Németországban járt, fölkereste a
legelkelbb írókat és míivészeket és elkészítette
mellszobraikat (Goethe mellszobra a weimari
múzeumban). Irodalmi érdekldése és mé]yrehat6
jellemtanulmányai még ersebben nyilvánulnak
leghíresebb mvében, abban az 550 arcképmedaillonból álló sorozatban (teljes sorozat a Louvreban), mellyel fleg kiváló kortársait örökítette

meg

(Béranger, Canning, Camot, Cavaignac,
Condorcet, Cuvier, Delacroix, Dumas, Humboldt,
Lamartine, Rossini, Sainte-Beuve, George Sand
stb.). Ers jellemz tehetsége és a klasszicizmusból a romantika felé hajló felfogása egyéb müveiben is jelentkezik. Említendk Louis de Condé
szobra a versaillesi kastély udvarában Talma
színész szobra a párisi Comédie Fi anpaiseban
Foy tábornok síremléke a párisi Pére-Lachaise
temetben Philopoimen szobra a párisi Louvreban, Cuviéré a párisi Jardin des Plantesban, Corneilleé Rouenban, Raeiné La Perté-Milonban. Legnagyobb
a párisi Pantheon oromzatát díszít csoport a Haza, a Szabadság és Történet
kíséretében megkoszorúzza Franciaország nagy
íiait,
ez utóbbiak képmásszer ábrázolásával
(1835—87). V. ö. Jouin, D., sa vie, son oeuvre, sqs
écrits et ses contemporains (Paris 1878)
u. a.
D. et ses relations littéraires (u. o. 1890); ÉtnüeSoldi, Les médaillons de D. (u. o. 1883).
:

;

;

mve
:

;,

Dávidíalva, kisk, Bereg vm. munkácsi j.-ban,
1487 rutén lak. u. p. Beregkisalmás, u. t.

(1910)

;

Ilosva.

Dávid Ferenc-alapítvány, 1. Dávid Ferenc.
Dávid Ferenc-Egylet, az els unitárius püspök
nevérl elnevezve, Boros György teol. tanár indítványára alakult meg 1885. Kolozsvárt az unitárius egyház kebelében. Célja az unitárius keresztény vallás, a hit- és erkölcstudomány és neveléstan körébe tartozó elvek és kérdések tisztázása
és terjesztése, a keresztény vallásos és erkölcsi
élet ápolása és emelése. Van 12 ílókegylete. Az
egylet a téli hónapokban felolvasásokat tart, melyekbl többet kiadott. 1888 óta rendes havi lapja
az Unitárius Közlöny.

Dávidháza, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j-ban,
217 magyar lak., vasúti állomás, távíróhivatal, u. p. Senyeháza. A XIV. sz.-ban a Dávidházi nemes családé volt.
(1910)

Dávidházy János,

ref. lelkész, szül.

Gyomán

Sámuel lelkész
Iskoláit Debreczenben végezte tanulmányai

(Békés) 1842 máj. 22., hol atyja D.
volt.

;

végezte után 1867. pocsaji, 1884. kabai lelkész
lett.

Egyházmegyéje már lelkészkedése harmadik

évében jegyzvé, 1880. pedig esperessé választotta
meg, mely állásában egyházmegyéjének bizalma
azóta t folyton megersítette. Külön kiadásban
megjelent mve Alelkipásztor teendi apresbyteriiimban és az egyházi vagyon ügyéhez tartozó
Boncblásitaiii dolgozatai magyar és német szak- nyomtatványok kezelése körül (Debreczen 1889,
lapokban jelentek meg.
kiadta Csiky Lajos). Szerkesztette a debreczeni
Dávid d'Angers (ejtsd: daSzsé), Fierre Jean, fran- ref. egvházmegye közgytiléseinek jegyzkönyveit
cia szobrász, szül. Angersban 1788márc. 12., megh. 1869-80-ig.
:

—

Davidisták
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—

Davillier

(u. 0. 1889). Kiadta a Sumangala és a Digha
Davidisták, 1. Dávid, 8.
Davidit (ásv.), egy pegmatit-telérben fordul el nikája buddhista munkákat.
Davidson, 1. John, skót költ és drámaíró,
Olary-nál (Ausztrália). Nagy fekete szemek vagy
kockaszerü kristálj'ok. 50 o titánt és ritka földe- szl.Barrheadben, Glasgow mellett, 1857 ápr. 11.,
megh. Penzanceben 1909 márc. 1872— 89-ig népket tartalmaz.
Davidov, 1. Denü Vasziljevics, orosz tábor- tanító volt, 1890 óta az irodalomnak élt, rossz
nok, katonai író és költ, szül. Moszkvában 1784 egészségi állapota és anyagi viszonyai miatt a
júl. 27., megh. Moszkva melletti birtokán 18-39 tengerbe ölte magát. Els darabja (Bruee 1886)
máj. 8. Részt vett az orosz hadjáratokban s külö- Shakespeare hatását mutatja. Nagy sikere volt
nösen az 1812-iki háború alkalmával mint egy Smith (1888) c. polgári szomorú játékának és Períütala szervezett hadcsapat vezetje vált híressé. feroid (1890) c. íllozóflai szatírájának, de híressé
1825— 27-ig a perzsa hadjáratban vett részt, 1831- tették a Fleet, Street Eclogues (1893 és 1895),
Lengjelországban harcolt. Számos költeményét melyek egyszerség és természetesség után váorosz hírlapok közölték: egyéb mve: Vissza- gyódó londoni újságírók szellemes beszélgetését
emlékezések az eylaui csatára. Összes müvei 1848. tartalmazzák. 1901-ben kezdte Testaments c. verses pamfletsorozatát. (A Vívisector; A man
Pétervárott jelentek meg.
2. D., Kard, orosz gordonkamvész és zene- Forbid An Empire-Builder). Legismertebb ballaszerz, szül. a kurlandi Goldingenben 1838 máre. dái révén (Ballads and Songs, 1894). Irt regénye15., megh. Pétervárott 1889 febr. 25. Már 12 ket és tanulmányokat is. V. ö. Archer, Poets of
éves kora óta tanulta hangszerét a híres Sehmitt the Yotmger Generation (London and New York
H.-tól Moszkvában, és Pétervárott Schuberth Ká- 1902).
2. D., Sámuel, tudós ir teológus, szül. 1808.
rolytól, majd Lipcsébe ment Hauptmanntól elméletet tanulni. Itt már 18.59 végén oly feltnést Irlandban Ballymenában, megh. 1885 október 16.,
keltett játéka, hogy Grützmacher utódául szerzd- presbiteriánus lelkész: 1835. Belfastban a bibtették a Gewandhaus hangversenyeire és tanár- liai kritika, 1842. a manchesteri independens
nak a konzen^atóriumhoz. 1862-ben tanárnak kollégiumban az egyháztörténelem tanára, de ez
lil\i;ák meg a pétervári konzervatóriumhoz, mely- utóbbi állásáról föltétlenül szabad szellem irányzata miatt 1857. le keUett mondania s 1862. a
nek 1876— 88-ig igazgatója volt. Becses müvei
londoni egyetem examinatorává választották
gordonka-, zongoradarabok, dalok.
Davidovics, 1 Dini it ríj, szerb író, szül. Zimony- meg. Több német hittudós munkáját (pl. Gieseler
ban 1789 okt. 12., megh. Szemendriában 1838 egyháztörténelmét) fordította le anyanyelvére.
márc.25. Tanulmányait Karlóczán és Pestenfl 808— Önálló mvei: Sacred hermeneuties (London
1812) végezte. Késbb Bécsbe ment, hol 1813— 1848) Ecclesiastical polity of the New Testa1822-ig egy szerb lapot (Novine serbske) szerkesz- ment (1848); Treatise of biblieal criticism (2.
tett. 1823-ban elhagjiia Bécset és Szerbiába ment, kiadás 1855, 2 köt.); The canou of the Bible (3.
ahol 1826 óta mint Obrenovics Milos fejedelem kiadás 1880) Introduetion to the Old Testament
els titkára mködött. Munkái Zabavnik (szép- (1862, 3 köt.) és to the New Testament (1848—
irodalmi almanach,megjelent Bécsben 1815., 1816., 1851, 3 köt.)
An introduetion to the study of
1819., 1820., 1821. és 1833.) Djejanja k istOTiji New Testament (1868, 2-ik kiadás 1882, 2 köt.)
erbskoga naroda (Szerb történelmi tanulmányok, The doctríne of last things (1882).
Bécs 1821) Spisanija ucilistna (Pedagógiai vázDávidvágása, kisk. Zemplén vm. varannói
latok, Buda 1812).
j.-ban, (1910) 549 tót lak., u. p. és u. t. Szacsür.
2. D. Pál báró, osztrák tábornok, szül. Budán
Daviesit (ásv.), ólomoxiklorid pontos összeté1737., megh. 1814 febr. 18. Boszniában a törö- tele ismeretlen rombos, gyémántfény, színtelen
kök, a hétéves és bajor örökösödési háborúban finom prizmák. LelhelyeMina Beatriz Atacama).
Poroszország ellen harcolt. Kitnt a belga felkeDavila, Arrigo CaUrino, olasz államférfiú és
lk, majd a franciák ellen viselt hadakozásban. történetíró, szül. Pieve di Saccóban 1576 okt. 30..
Így különösen Neerwinden és Wattignies mel- s orozva megöletett San Micheleben, Verona mellett 1796. Mantovát nem volt képes felszabadítani
lett, 1631. 1594-ben francia hadiszolgálatba lépett.
1805. kitüntetéssel harcolt Caldiero mellett és A velencei köztársaság, melynek 1603. szolgálaKároly fhercegnek Magyarországba való vissza- tába lépett, fontos katonai megbízásokkal küldte
vonulása alkalmával 1809. Komárom parancs- Krétába, Dalmáciába és Friaiüba. A Storia delle
noka lett, B ott is halt meg.
guerre civíli di Francia 1559—98 cím mve
Dávid Reabeni, 1. Reubeni.
értékes forrásmunka. Legels kiadása Velencében
Davids, Rhys, angol orientalista, szül. Colehes- 1630., legutolsó pedig Milanóban 1807. (6. köt.)
terben" 1843 május 12-én. Boroszlóban a szansz- jelent meg németre Reith (Leipzig 1792—95, 5
kritot tanulta, azután Ceylonba ment, hol angol köt.) fordította. Becsérl RMike értekezett beha:

.

;

:

:

;

.

.

:

;

;

;

:

(

;

;

polgári szolgálatba lépett. Visszatérve Angliába,
pali és a buddhista irodalom tanára lett a londoni university collegeben. Munkái: Ancient
coina and measers of Ceylon (London 1877);
Buddist birth stories (u. o. 1880) ; Lectures on
the origin and groth of religion and illustrated
by indián buddhism (u. o. 1881); Buddhism (u. o.
1878) Vinaja íexts (Oldenberggel együtt, BerlinOxford 1881—85) ; The questions of King Miiinda

a

;

tóbban (Französische Geschichte I.).
Davillier (ejtsd davijíé), Jean Charles, báró, francia mtörténész, szül. Rouenban 1823 május 27.,
megh. Parisban 1883 márc. 3. Föraunkái Histoire
des faíences hispano-moresques á reflets métalliques (1861)
Histoire des faíences et porcelaines de Moustiers, Marseille etc. (1863); Les
porcelaines de Sévres de Madame du Barry (1870);
:

:

;

L'Espagne (1874, Dóré 309 rajzával); Les árts

Davioud
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décoratifs de l'Espagne (1879); Recherches sur
l'orfévrorie en Espagne (1880) ; Les origines de la

porcelaine en Europe (1883).

Davioud

Gobriel Jean Antoine,

(ejtsd: davjú),

francia építész, szül. Parisban 1823 okt. 30., megh.
u. 0. 1881 ápr. 6. Több építészeti hivatalt viselt.

1859-ben végezte be a Champs Elysées panorámá1860— 62-ig a Place des Árts et Métiers munkálatait. Késbb a Place de Chátelet-n is épített
két színházat, melyek célszer berendezésüknél
fogva a modern színházak mintaképei.
a Trocadéro-palota, amelyet a párisi világkiállítás
számára Bourdaisval együtt épített.
Davis (ejtsd: dévisz), 1. Andrciv Jackson, az ameját,

Fmve

rikai spiritiszták feje, szül.

:

Blooming Groveban

—

Davis

üldözi Irwinsville mellett elfogták

s szigorú fog1868. szabadult
ki. Ez idtl kezdve egy biztosító társaság igazgatója volt Memphisben. A maga igazolására
írta The rise and fali of confederate govemment
c. mvét, mely 2 kötetben 1881.jelent meg (New
York). Özvegye pedig 1891. kiadta Memoir of
J. D. c. emlékmvét (New York, 2 köt.). V. ö.
Alfrie7id,The life of Jefferson D. (Cincinnati 1868);
Pollard, The life of J. D. (Philadelphia 1869).
4. D., John, angol hajós, szül. Sandridgebea
1550 körül, megh. 1605. Fölfedezte Grönlandot^
azután a róla elnevezett szorosba (1. D.-szoros}'
hatolt az é. sz. 64<'-ig, de sikertelen kísérletei után
visszatért. A következ évben sem ment többre.

ságra

vetették,

melybl csak

(New York államban) 1826 aug. 11. Gyerekkorában Harmadik utazása alkalmával

(1587) á, 73*'-ig nyomint cipészinas Levingston alvajáró magnetizör mult és a Cumberland-szigeteket, egy újabb útja
befolyása alá került s az vezetése mellett rendkí- alkalmával pedig a Falkland-szigeteket fedezte
vül meglep eladásokat tartott. Levingston azután föl. Azután többször járt Kelet-Indiában és Maiakká
szövetkezett D.-szal, ki mint orvos lépett föl s ex- partján a japániak ellen küzdve esett el. The

tatikus állapotában betegeket gyógyított. 1845.
Fishbough
lelkésznek, kit szolgálatába vett,

nev

mve

world's hydrographical description c.
Hakluytnak The principal navigations (London 1600,
3 köt.) gyjteményében jelent meg. Keletindiai

mondta tollba els spiritiszta munkáját ily cím
alatt The principles of nature, her divine revela- utazásának leírása Harris CoUection of voyages
tions and a voice to mankind (New York, 2 köt., c. gyjteményében.
5. £>., John Francis, angol diplomata és orien1827, 30. kiadás 1869.), mely rendkívül zavaros
volta mellett jelét adja D. jeles szellemi tehetsé- talista, szül. Londonban 1795 júl. 16., megh. u. o.
gének. Rendszerét a következ mvekben fejtette 1890 nov. 13. Fontos állásokat töltött be, a keletki
The great harmónia (6 köt., 1850—60) The indiai társaság szolgálatában, Pekingben mint
aproaching crisis (1852) The present age (1853)
attaché, majd mint a hongkongi gyarmat korThe inner life (1864) Arabuls (1867 stb.). Ön- mányzója, sokat tett az angol kereskedelem fej*
életleirását Magic staff cün alatt tette közzé. V. lesztésére. Sokat írt Kínáról és több kínai munkát
ö. Gottschall, Die mystisch-socialen Gemeinden lefordított. Fbb mvei
Chinese novels translader Gegenwart (Unsere Zeit 1869).
Hien wun
ted from the originals (London 1822)
2. D., Gustav, bécsi író, szül. 1840., elbb sho Chinese morál maxims (1823) The Chinese
katona volt és felvitte a kapitányságig; jelenleg a a description of the empire of China and its inReichswehr c. katonai lapot szerkeszti, mely gyak- habitants (1836); The Fortunate Union (1829).
;

:

;

;

;

:

;

:

nem a legbarátságosabb módon emlékszik
meg hazánk közjogi állásáról. Újabban mint szín-

ran és

míró

is próbált szerencsét: Das Heiratsnest
(1893, a Burgszinházban adták) ; Die Sandbank

Die Jakobsleiter (1903, a Burgszinházban);
Die Katakomben (1907) Lipschitzcel írt Gretchen c. groteszk bohózata (Bécsben, a Burg(1902)

;

;

theaterben 1907) színre került 1907. a Magyar

Színházban

is.

D., Jefferson, Észak-Amerika szövetséges déli
államainak elnöke, szül. Kentuckyban 1808 jún.
3., megh. 1889 dee. 6. New Orleansban. Miután
mint hadapród az indiánus törzsek elleni harcokban
kitünteté magát, visszatért a gazdálkodáshoz.Csak
1844 óta vett részt a politikai élet küzdelmeiben
és 1845 demokrata programmal a kongresszus
tagjává választották. 1846-ban önkéntes karabélyosok élére állva, a mexikói háborúban ügyes és
merész vezérnek bizonyult. 1848-ban Mississippi
államban a szenátus tagjává választották és ez
állásában a rabszolgaság fentartását sürgette.
1853-ban hadügyi titkárrá nevezték ki. Buchanan
elnökké választása után D. kilépett a minisztériumból s ismét Mississippi államot képviselte a
szenátusban. 1861-ben az Unióból kilép déli
államok kongresszusa Montgomeryben L».-t választotta szövetségük elnökévé hat évre, mely
állásában nagy erélyt fejtett ki. Richmond eleste után azonban menekülnie kellett. Lovas
3.

6.

;

D.,

NatMn,

angol utazó és régész, szül.

megh. 1882. Az arab és héber régiségeket
tanulmányozta. Egy ideig a Hebrew Christian
Magaziné kiadója volt. Miután már többször járt
Észak-Afrikában, 1856— 58-ig a kormány támogatásával Karthágó romjait kutatta át. Müvei Carthage and her remains (1861); Ruined cities
within Numidian and Carthagianterrítories(1862);
Tunis (1841) A voice from North Afriea (1844)
Evenings in my tent, or wanderings in Balad
1812.,

:

;

Ejjareed (1854) Arabic reading lessons (1855).
7. D., Richárd Harding, amerikai író, szül.
1864. Philadelphiában. Els novelláit az Evening^
Sun-ben (New York) adta ki. Legkedveltebb
vei: The Rulers of the Mediterranean (1894);
The Exiles (1895) a harctérre visznek a Cuba ia
War Time (1898) The Cuban and Portó Ricán
;

m-

;

;

(1898) és With Both Armies in Soutb
Afriea (1900) The Princess Aline (1896) és Ranson's FoUy c. novellagyüjteménye. A színpadon
is nagy sikert aratott Soldiers of Fortune (1897),
Ez utóbbi magyarul is megjelent (Szerencse ka-

Campaign

;

tonái, 1910).
8. D., William Morris, amerikai geológus és kiváló geográfus, szül. 1850 febr. 12. Philadelphiában. Beutazta Dél-Amerikát, Európát, Ázsiát és.
Afrikát, 1890. pedig Cambridgeben a Harward-

egyetem geográíla-tanáralett. Sokmodern geográfiai kérdésben úttör mködést fejtett ki. Fbb

—
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munkái Elementary meteorology (Boston 1894)
:

Elementary physical
geography (1902) Systematic geography (Philadelphia 1902) The developmentof rivermeanders
(1903) A summer in Turkestan (New York 1904)
Practical exercises in physical geography (Boston
Physical geography (1898)

:

;

:

;

-

Davot

svájci kantonban. A D. v. Landwasser foly végig
rajta.— 2. D. am Platz v. Sanct-Johann am Platz>
a D.-völgynek jelenlegi és a Zehngericht-Bundnak egykori fhelye, a D. és vasút mellett, 1557
m. magasban, (i9io) 11,730 lak., tekintélyes városházzal, számos, pompásan berendezett vendéglvel, ültetvényekkel. D. téli és nyári üdülésre alkalmas klimatikus gyógyhely. Környékén, a regényes Seríig-völgy bejáratánál fekszik Clavadel
fürd, kénes-lúgos forrással.
Davot (hibásan Davomt, eátsd: davú), 1. Louis
Xicolas, Auerstadt és Eggmiihl hercege, francia
marsall, szül. Annouxban (Yonne) 1770 máj. 10.,
megh. 1823 jún. 1. Parisban. Bonapartéval együtt
nevelkedett a briennei katonaintézetben. 1788-ban
egy lovasezredben hadnagy lett. A fon-adalmat lelkesedéssel üdvözölte s 1791. egy önkéntes zászlóalj parancsnoka lett. Jemappes és Neerwinden
mellett hsiesen harcolt s midn fvezére, Dumouriez, megszökött, hazafias kitartásra híN-ta fel katonáit. 1793 júl. dandámok lett és 1795. Pichegru alatt
harcolt a rajnai hadseregben. Moreau alatt pedigkitnt a rajnai átkelésnél (1796 ápr, 20.). Azután
Olaszországban küzdött Bonaparte alatt, akivel
1798. az egjiptorai hadjáratban is részt vett, mely-

1908—1909 telén cseretanárként
a berlini egyetemen. 1910 óta a Magyar
Földrajzi Társulat tiszteletbeli tagja.
Davis-féle quadráns, ang. back-staff, a legrégibb tükröz mszer napraagasságoknak a tengeren való megfigyelésére. Feltalálója Davis híres
angol hajós (1. Davis, 4.). Két, együttvéve 90
fokot kitev körszektoron két diopter van eltolhatóan elhelyezve a középpontban réssel ellátott
tükör foglal helyet, melyen át, a Napnak hátat
fordítva, a tenger horizontja felé nézünk az egyik
diopteren keresztül, a másik dioptert pedig addig
forgatjuk, míg a ttíkrön a Nap képe megjelenik.
A Nap magasságát a diopterek alkotta szög adja.
Davis-szoros, az Atlani-oceánból a Baffln-öbölbe
viv tengerszoros a Baffinland és Grönland között.
Ny.-i oldalán hideg áramlás halad dél felé, K.-i
oldalán meleg áramlás É. felé. John Davis (1. o.)
fedezte föl 1585.
nek folyamában teljesen megnyerte Bonaparte
Davis- torpedó, 1. Torpedó.
Oavit, hajókon mozgatható fagerendák v. meg- bizaünát. 1800-ban az olasz hadsereg lovasságáfelelöleg görbített vasrudak, amelyekkel csigák nak fparancsnoka, Napóleon trónraléptekor pedig
és kötelek segítségével nehéz tárgj-akat: hor- marsall és a császári gárdák parancsnoka lett. Az
gonyt, lövedékeket v. csónakot felhúznak. Ennek austerlitzi csatában (1805) a jobbszárnyát vezette.
m^elelleg van horgony-, lövedék-, csónak-D. stb. 1806-ban a porosz derékhadat verte meg Auerstadt
Davitt (egtad: dévit), Michael, ir agitátor, szül. mellett és jutalmul az Auerstadt hercege címet
Straideben 1846 márc. 25., megh. 1906 máj. 30. kapta. Részt vett még az eylaui és friedlandi csaNégy é.ves volt, amikor szüleit bérbevett birto- tákban, mire Napóleon a varsói nagj-hercegség
kukról elzték, tizenegy éves korában egy gyár- fókormányzójává nevezte ki. Az 1809-iki osztrák
ban jobbkarját összezúzta. Késbb az 1865-iki hadjáratban fényes gyzelmet aratott EggmühJ
ir összeesküvésben való részességért 15 évi fegy- meúett (ápr. 22.), a "wagrami csatát pedig, melyházra ítélték, de hét év múlva kegyelmet kapott. ben a jobbszárnyat vezérelte, az ellenségnek megAztán Amerikába ment, ahonnan 1877. tért haza. kerülésével döntötte el. Napóleon erre Eggmiihl
Ekkor alapítja az United Irish League-t, melynek hercegévé, 1811. pedig az alsó Elbe-département
haláláig egyik vezetje volt. D. az ir párt ketté- fókormányzójává tette. Az orosz hadjáratban mint
válásakor Pamell ellen küzdött. 1892— 99-ig tagja az els hadtest fvezére tnt ki. A szerencsétlen
volt az alsóháznak. V. ö. Sheely-Skeffington, M. D.. visszavonulás után Szászországban szervezte újjá
revolutionary, agitátor, labour leader (Ijond. 1909)! csapatait saz alsó Élbe felé vette útját. 1813 máj.
Dáyod (azeltt Dautova), nagyk. Bács-Bodrog 31. megszállotta a franciáktól elpártolt Hamburg
vm. bajai j.-ban, (isio) 2902 magyar lak.; posta- városát, mellyel rendkívüli szigorral bánt el. 48
hivatal, u. t. Gara.
millió frank hadi sarcot hajtott be a városon,
Davor. adók. és polit. közs. Pozsega vm. új- lefoglalta a bankban rzött 7V', millió márkát,
gradiskai j.-ban, (1900) 1610 horvát-szerb lak. u. p. több mint 1200 embert kergetett ki a városból és
és u. t. Staro Petrovo selo.
több száz házat gyújtatott fel. Közben rendkívüli
Davorin, Jenko, szerb zeneszerz és költ, szül. ügyességgel védelmezte a várost a szövetségesek
Krajnában 1835 nov. 10. Tanult Laibachban, elien, akik minden oldalról ostromolták. Csak
Triesztben, Bécsben, hol jogot végzett, de többet 1814 máj. 31., XVIII. Lajos parancsára adta át
gondolt a zenével. 1863-ban Pancsovára került, itt Hamburgot. Napóleon visszatérésekor 1815 tavaIrta és zendítette meg híres dalait Sablo moja szán hadügyminiszter lett. A Waterlooi csata után
(Kardom) Sto cutiá srbine tzni (Mit érzesz bús júl. 3. hadait elbb a Loire mögé vonta vissza,
szerbem) stb. 1870 óta a belgrádi nemzeti szín- majd pedig júl. 14. meghódolt XVIII. Lajosnak.
ház karmestere, itt irta Vracar (Bvész) operet- 1819-ben XVIII. Lajos paimek nevezte ki. D. ki'
tejét, számos nyitán.yt és számos melodrámát, váló hadvezér volt; önzetlen, becsületes, hséges
melyek közül legkiválóbbak Kosovo (Rigómez); ember, szigorú önmaga és mások iránt; HamburgMilan Tri svijetla dana (Három fényes nap) Mar- ban tanúsított viseletét XVIÜ. Lajos királyhoz
kova sablja (Márk kardja); Djevojacka kletva intézett emlékiratában (Mémoire) igazolta (Ham(Tjeány-átok). A szép szerb népdalok buzgó gyj- burg 1814 ós újabban Paris 1891). V. ö. C/iénier,
tje, a belgrádi szerb tudós társaság tagja.
Histoire de la vie du maréchal D. (Paris 1866)
1908, atlasszal).

mködött
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;

1.

2000-:SO00 méter magas hegyektl

körülfogott, egyenletes

klimájutö^Granbünden

BlocqneviUe marquise (D. leánya), Le maréchal
D., princo d'Eckmühl, raconté par les siens et
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Dawkins

par lui-méme (Paris 1879—80, 3 köt.) Montégut kékben, melyeket a fóldmívelés elmozdítására
E., Le maréchal D. (1882); Correspondanee du ügyel társaság eltt tartott. Anglusból fordította
maróchal D. 1801— 15. (kiadta Mazade 1885, 4 k.) s jegyzéssel bvítette Kisszántói Pethe Ferenc.
D. in Hamburg (Sybels Histor. Zeitsch. 69. köt. Kiadta a Nemzeti Gazda hivatal (Bécs 1815. Ny.
1892, 489. 1.) Vigier gr., D. (Paris 1898, 2 köt.)
Haykul Antal) Utazási vigasztaló vizsgálódásai
Menke, D. und die Stadt Hamburg (Berlin 1911). egy természetvizsgálónak utolsó napjai. Harma2. D., Léopold Glaude Etienne, auerstadti
dik kiadás szerint németre fordítva Martius K.
herceg, francia tábornok, szül. 1829 aug. 9., megh. T. Pilep által. Magyarosítva Szabó Ferenc által.
1904 febr. 9. Parisban. Dédunokája az elbbinek, (Nagyenyed 1841.). V. ö. Czógler, A fizika törtékinek hercegi címét IH. Napóleon az egyenes örö- nete életrajzokban (Bpest 1882) Ostwald, H. D.
kösök kihalása után 1864. reá ruházta. 1847-ben (Grosse Mánner, Leipzig 1909).
lépett a hadseregbe. 1859-ben rnagy lett. Az
Davy-féle ív, 1. Elektromos ívfény és Elektro1870— 7 1-iki háborúban mint ezredes Metznél hadi mos világítás.
fogságba került. Késbb a Commuue ellen harDavy-féle lámpa. Olyan bányákban használják,
colt s 1871. dandártábornok, 1879-ben a nagy ve- amelyekben robbanó gázak fejldnek. A petrózérkar fnöke lett. 1884-ben Algériába küldték leum- V. ligroinlángot
fémhálóból való burparancsnoknak, 1885. a lyoni hadosztálynak lett kolat veszi körül, melynek kis hézagain a robbanó
parancsnoka. 1889-ben a hadsereg ffelügyeljévé, gáz ugyan behatolhat s benn a lámpában apró
majd a becsületrend kancellárjává nevezték ki, robbanással eléghet, de a láng melegét a jó hvetöztársaságellenes nézetei miatt azonban utóbbi zet fémhálózat visszatartja a lámpát körülvev
méltóságától 1 901 megfosztották. 187 l-ben kiadta gázaktól s így azok meg nem gyuladhatnak. BizProjet de réorganisation militaire, 1895. pedig tonság kedvéért a lámpa zárja úgy van készítve,
Opérations du 3' eme corps. c. mvét.
hogy a munkás a lámpát ég állapotban szét nem
Davreuxit (ásv.), lemezek halmazából álló he- szedheti.
gyes kristályok, azbesztszer külsvel, fehér,
Davyl, Louis, álnév, 1. Povpard.
huspiros árnyalattal; gyöngyházfény. VíztarDavyn (ásv.), hatszöges prizmák üveg-selyemtalmú mangán-magnézium-alimio-szilikát. Lel- fényü, fehér y. színtelen a prizma szerint kithelye Ottré (Belgium), az ardennesi palában.
nen hasad. Összetétele a cancinitéhez hasonló
DaTus snm, non Oedipus, latin közmon- kálium-uátrium-kalcium-alumoszilikát, klór- és
dás Terentius Andriájából a. m. Davus vagyok kénsavtartalommal. A Vezuvon, a Monté Sommá
{azaz együgy fickó), nem Oedipus (a szfinx talá- zárványaiban. Vele rokon a mikrosommit.
nyának megfejtje), azaz nem vagyok találékony.
Dawant, Albert Alphonse Pierre, francia fest,
Davy (ejtsd: dévi), Humphry, sir, angol kémikus szül. Parisban 1852. Festményeinek tárgyát a
és fizikus, szül. a Comwallisban fekv Penzance- történelembl és a modern életbl meríti. Neveban 1778 dee. 17., megh. Genfben 1829 máj. 29. zetesebb mvei: Saint Thomas Becket; Saint
Már korán szorgalmasan foglalkozott kémiai ta- Jean l'Hospitalier Embarquement d'émigrants;
nulmányokkal és 1798. az akkor Bristolban ala- Sauvetage (az amiensi muzeimiban), En Alsaee;
pított Pneumatic Institution kémikusa lett. Itt Maitrise d'enfants (Paris, Luxembourg-múzeum)
D. a dinitrogénoxid mámorító hatását tanulmá- Fin de messe Une répétition Maréchal Lannes
nyozta. 1801-ben a Royal Institutionon a kémia ta- au couvent de St. Pölten Captiv stb. «Hajótönára lett, ugyanazon évben aRoyalSociety tagjává röttek mentése)) c. képe a budapesti Mcsarnok
választatott, melynek utóbb 1820— 27-ig elnöke is 1889 évi kiállításán állami aranyérmet nyert.
Dawdon, város, 1. Seaham Harbour.
volt. A francia akadémia D.-t 1808. a Napóleontól
Dawison, Bogumil, a legnagyobb német szíalapított második galvándíjjal tüntette ki, 1813.
pedig a «sir» címet kapta. D. hírnevét a galván- nészek egyike, szül. Varsóban 1818 máj. 15.,
áramnak a különböz vegyületekre való hatása megh. Drezdában 1872 febr. 1. Szegény zsidó szüvizsgálatával alapította meg. B vizsgálatok nyo- lk gyermeke volt s fiatal korában mint lengyel
mán 1807. a káliumot és nátriumot, majd az al- színész mködött Lembergben. Ambíciója azonkáli földfémeket szín állapotban elsnek állította ban a német színpad felé vonta s hosszas küzdeel. Ó ismei'te fel továbbá a klórnak elem voltát lem után végre 1847-ben fölléphetett Hamburgs azt, hogy oxigéntl ment savak is léteznek. ban, mint német színész. Tüneményes sikerei réHíres biztosító lámpását (1. Davy-féle lámpa) 1815 vén már két évvel késbb a bécsi Burgszinház
-szén találta fel. Összes müveit öccse, D. John, tagja volt. Bejárta egész Németországot és Ameadta ki ily címen The collected v^rorks of sir rikát. A Shakespeare-ábrázolás terén D. korHumphry D. (London 1839—41, 10 köt.). Leg- szakot jelentett Németországban. Mint Hamlet,
nevezetesebb kémiai mvei Researches chemical Othello, Shylock, Lear, Macbeth a^fölfogás újszeand philosophical chiefly concerning nitrous rségével, merészségével és az ábrázolás féktelen
oxidé (1800) és két kitn tankönyve Elemonts erejével a tömegeket lázba tudta hozni. Minden
«f chemical philosophy (1812) és Elments of agri- szenvedélyre volt hangja s a humor sem hiánycultural chemistry (1812). Irt továbbá egy szelle- zott belle. Ezért is lehetett hosszú idn keresztül
mes dialógot a horgászatról Salmonia, or days egész Németországban a legjobb Mefisztó.
Dawkins, William, angol geológus és antropoof fly-flshing (4. kiadás London 1851). Utolsó
müve Consolations in travel, or the last days of lógus, szül. Buttingtonban (Montgomeryshire)
a philosopher (5. kiadás London 1851) csak ha- 1838 dec. 26. Részt vett Nagy-Britannia földtani
lála után jelent meg. Magyarul megjelentek
A felvételeiben, késbb pedig az Owen College tanáfoldmívelési kémia gyökere egymásból folyó lec- rává nevezték ki, ugyanakkor a földrajzi társaság
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is megválasztották. 1875-ben földkörüli
utazást tett. Nevezetesebb munkái Cave hunting.
Researches on the evidences of caves respecting
the early inhabitants oí Europe (London 1874 ; németre ford. Spengel, Leipzig 1876) Early man in
Britain and Ms place in the tertiary period (1880).

elnökévé

:

;

Dawley
countyban,

Shropshire angol
és vasbáuyák-

(egtad:

dali),

város

(1911)

7701

lak., szén-

(QjtBd:

dsiis),

kal.

Dawiish

Dayka

1892 ápr. 21. 1848. Hurbán tótjaival a magyarok
ellen küzdött. 1861. Gömör vmegye alispánja, 1865.

a debreceni váltótörvényszék ülnöke lett. Az 1861.
turóczszentmártoni tót nemzetiségi gylés által elfogadott memorandumnak, melyben a tótajkú megyék politikai elkülönítését s a tót közigazgatási
nyelv elfogadását követelték, ö volt a szerzje.
Egész haláláig élénk részt vett a tót közélet min-

den mozgalmában. Mint író jelentéktelen
1845—46. néhány verset s egy beszély t írt.
Bxe
Dayak, 1. Dajak.

volt.

falu és látogatott tengeri

turdó
Devonshire angol countyban, az
torkolatától Ny.-ra, a La Manche mellett,

4099

—
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Dayankkn, 1. Deiokes.
Dayka Gábor (újhelyi), költ,

(1911)

lak.

City ; ejtsd: dauszn), Yukon kanadai territórium fvárosa, Alaska határa közelében, a Yukon és a Klondike egybefolyásánál,
elbbinek jobbpartján (é. sz. 64" 6', ny. h. 139«
-30'). A Klondike aranybánya-vidék középpontja.
A Yukon folyón (1. 0.) rendszeres hajójárat van
lefelé a torkolatig, fölfelé az alaskai vasút végállomásáig. Az arany fölfedezése (1896 aug.l6.) után
alapított város, habár 1899. kétszer leégett, élénk
forgalmú szép és rendezett heUyé fejldött, {1901)
9142 lak. Villamos világítása, vasutai, iskolái,
árúcsamokai, bankjai, újságjai stb. említésreméltók. A közbiztonságról a North-West Mounted Police gondoskodik. D.-ból vasút visz Bonanzába (19 km). A tengerparttal távíró köti össze.
L. még Alaska és Klondike.
Dawson (ejtad: dauszn), John Wüliam, kanadai
geológus, szül. Pictouban 1820. A kanadai eozoont,
ftz állítólagos foraminiferát az öskristályos palák
márványtelepeiben ó fedezte fel, amelynek állati
eredetét, azonban késbb megcáfolták.
Dawsonit (4sv.), víztartalmú nátrium-aluminium
karbonát, NaAl(OH),COs,'.fehér, sugaras kristályai
egyhajlásuak. Termhelye Kanada: Montreal;
Toscana Pián Castagnaio.
Dax, az ugyanily nev járás székhelye Landes
francia départementben az Adour partján, amelyen
szép híd vezet Sablar külvárosba, (1906) 9017, mint
községll,210 lak., régi, XIII. sz.-beli székesegyházzal, római körfalak és egyéb építmények maradványaival, ásványtani múzeummal, likrgyár-

Dawson (D.

:

tással, vasolvasztókkal,fayence- és dugókészítéssel,

1768 május

szül. Miskolczon
elszegényedett nemesi családból,

8.,

megh. Tngváron 1796 okt. 20. Az algimnáziumot
Miskolczon a minoritáknál, a humaniorákat (1782tl) Egerben a cisztercitáknál végezte. 1784 szén
Kassára ment a bölcseleti tanfolyamra, ahol leg-

kitnbb

társaival való versenye mellbajra hajló
fizikumát betegségbe döntötte, s emiatt csak 1787.
jelentkezhetett az egri papnevelben felvételre.
Onnan a pesti központi szemináriumba is elküldték, ahol három év alatt nemcsak a teológiában tett kitn elmenetelt, hanem a nyelvek tanulásában is meglep tehetséget tanusított.Mveltségével és vonzó egyéniségével központja volt
társainak. Az intézet hazafias szellem igazgatója, Wohlgemuth Fülöp pártolásával társaságot
alakított növendéktársai közt a magyar nyelv és
irodalom mvelésére. Az irodalomban is fellépett
1787. egy Ovidiusból fordított heroidjével, majd
pedig a kassai Orpheusba küldött néhány elégiái

költeménji;, melyek annyira megragadták Kazinczj' figyelmét, hogy mikor 1790. májusban
Pesten járt, látogatásával tisztelte meg és szeretetébe fogadta a szeminárium igénytelen lakóját.
D. még ez évben visszakerült Egerbe, ahol nagy
fordulat várt reá. Szabadelv gondolkodásának
egyes jeleivel gj'akori feddést vont magára, ami
dacra ingerelte, majd a híres türelmetlen hitszónok és egyházi író, Szaitz Leó Mária 1791
júl. 2. a szerviták templomában tartott német
prédikációja miatt eretnek tanítás címén feladta. A püspök a hibáztatott tanítás visszavonását követelte tle, mire kilépett az egyházi
rendbl. Lcsére vonult az ottani gimnáziumban
barátjához, s ó
tanárkodé Bodnár Antal
is kineveztetett az
akkor szervezett magyar

t

gabona- és különösen élénk állatkereskedéssel.
városban 59-5''-nyi meleg vízforrás fakad, amenev
lyet különösen reumatikus bajok ellen használnak.
Aquae Tarbellicae néven a tárbelieknek volt nyelvi tanszékre ugyanoda. 1792-ben nagyhatású
fvárosa. A középkorban Acqs v. d'Acqus volt a beszéddel elfoglalta tanszékét. Még pályázása
neve.
idején szerelmi viszonyba jutott Bodnár házi gazDaxer György, evang. teológus, szül. Pancso- dájának szép, de kacér leányával, akit 1792
ván 1871 máj. 20. Tanult Pozsonyban, Erlangen- aug.-ban nül is vett. A házasélet azonban nem
ben, Lipcsében.l897-ben fgim.vallástanár Békés- boldogította s D., mint aki lelke kincseit eltékocsabán, 1910. teol. akad. rendes tanár Pozsony- zolta, búnak és rendetlen életnek adta magát.
ban. Teoh s ftloz. tanulmányait jobbára német Hogy a lelki kielégítetlenségben csak a
volt-e

ía-,

A

n

íjzaklapokban közölte. Magyar nyelv dolgozatai
közül említendk Velence, Plórenc és Róma rö:

vid mvészettörténete (1906); A külföldi iskolalátogatás hatása a hazai prot. .nevelésügy fejldé-

8érel520-1790 (1909) A megváltottság és egyéni
;

felelsség tudatának viszonya az újabb teológusoknál (Í909) A pali és Jánosi teológia központi
eszméjének összehasonlítása (1909).
Daxner István, tót politikus és író, szül. TiSBolcon (Gömör vm.) 1823 dec. 22., megh. u. 0.
;

Rémi Non LtaOama.

V. köt

hibás, V. a

tüdvészre hajló költ

szenszibilitása,

nem egészen bizonyos. Hivatalát azonban nagjlelkesedéssel töltötte be s a társadalmi életben is
kedvelték tanártársai és tanítványai különösen
szerették szelidségéért, mveltségéért és kiváló
ékesBzólásáért. A költészethez sem lett htlen s
eltnt örömeit és fájó lelke panaszát szép dalok-

az

;

ban

siratta el.

dalmi elveinek
rabecsülte

s

Kazinczy egészen megnyerte ironagyon szerette, tehetségét nagytöbbször meglátogatta. Kazinczy
;

—
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Deacon-féle kireryártás

hogy ne a népies alexandrinban írjon, 1. Urjuniban. Indiánus vérbl származott stulajés modorban donképeni neve Grozolé volt, 18 éves korában, egy
írja érzelmes dalait. Csakugyan a modem európai forradalom alkalmával, önként a szabíidelvüek
lira felé D. költészetében történt egyelre a leg- hadseregébe lépett, s 1867. már ezredes lett. D.
jelentsebb kísérlet s D. volt Kazinczy iskolájának 1871. Granierrel szövetkezett Melgarejos megbukels figyelemreméltó lírai tehetsége. D. azonban tatására, 1876. pedig maga bitorolta a fhatalmat
testileg-lelkileg hanyatlott s 3V2 évi tanárkodás s korlátlanul kormányozta Bolíviát. Midn a Chiléután Ungvárra tetette át magát. Betegen ért oda vel általa kezdett háborúban (1879) vereséget
1795 dec. 2i-én s a sorvadás tíz hónap múlva el- szenvedett, Peraba menekült, hol saját katonái
birta reá,

hanem nyugateurópai mértékben

ragadta. Verseit Kazinczy adta ki 1813. Újhelyi
D. G. versei címmel, életrajzzal és a költnek
(emlékezetbl rajzolt) arcképével (2. kiad. Budán
1833, életrajzzal Toldy Ferenctl, 1879. Gyulai
Pál, életrajzzal. Legteljesebb kiadás a Nemzeti
Könyvtárban Abafl Laj ostól 1 880) D. nem sokat írt,
de határozott lírai tehetség volt s hangjának modemségével, érzésvilágának és kifejezésmódjának
differenciáltságával a maga idején új lírai hatásokat sejtetett. Magasztalták lírájában az édességet, hevet, bájt és a flnom eladást, ezeket
Kazinczy páratlannak is hirdette, ami késbb, az
1820-as években a dunántúli költkben (Berzsenyi,
Kisfaludy 8.) nem maradt visszahatás nélkül.
Ungvár városában 1909 okt. 3. országos ünnep
keretében leplezték le D. fehérmárvány szobrát,
Smialovszky Ödön ungvári születés szobrász
.

letették és futásra kényszerítették.
D'Azeglio, olasz író és államférfiú,

Daziméter a. m. baroszkóp (1. 0.).
Dazio grandé, tanya és 1848 eltt

1.

Azeglio.

fontos

vám-

hely Tessín svájci kantonban. Róla nevezték

el

Svájcnak egyik legvadregényesebb hegyszakadékát, melyen a szentgotthárdhegyi vasút több merész ívelés hídon, 2 nagyobb (Freggio 1557 m.,
Prato 1556 m.) és hat kisebb alagutat átszelve

megy

keresztül.

D-bankok, a négy nagy német bank Deutsche
:

Bank, Diskonto-Gesellschaft, Dresdner Bank és
Darmstádter Bank.
D. C, a Distrid of Columbia hivatalos rövidítése. L. Columbia.
DC. növénynevek mellett A. P. De Candolle
(1. 0.) nevének rövidítése.
d. c. (zene) a. m. da capo (1. 0.).
D. C. li., Angliában a. m. Doctor of Civil
város Victoria ausz-

mvét.

Dayiesford (eijtsd: deiszförd),
angol gyarmatban, Melboumetl, mellyel
vasút köti össze, nyugatra, (1910) 3372 lak. Közelében aranybányák vannak.
Dayot (^tsd: déjó), Armand Pierre Marié, francia mütörténetíró, szül. Paímpolban (C6tes-duNord) 1857. Gambetta miniszterelnöksége alatt a
szépmvészeti minisztérium élén állott 1905 óta
szépmvészeti felügyel. Mtörtóneti monográfiái
közül említhetk Les maitres de la carricature
f ranpaise (1888) Rafael et son oeuvre (1892) Les
trois Vemet (1898) Napóleon raconté par l'ímage
tráliai

;

:

;

;

;

(1894) és több képes történeti album.

Days of hnmiliation

(ang., ejtsd: desz of

m. a lelki megalázkodás napjai így
neveznek Angliában két böjti napot, t. i. január
30-át, L Károly király 1649. történt kivégezteté-

hjmniijésn) a.

;

sének, és szept. 2-át, az 1666-íki londoni nagy tz-

vésznek napjait.

Dayton (ejtsd: détn), több város az északamerikai
Egyesült-Államokban. 1. OMo-han, a Mad River,
Stlllwater és a Great Miami összefolyásánál, a
Miami és az Brie csatomák keresztezdésénél.
Cincinnatitól ÉK.-re (80 km.), (1910) 116,577 lak.
Pontos vasúti csomópont. Szép, szabályozott,
modern város; egészségi viszonyai kitnek.
Közigazgatása, közoktatási és jótékonysági intézményei mintaszerek. Gyáripara igen jelentékeny
(elektromos gépek, olajütk, mezgazdasági eszközök, frészek, kályhák, gyapot- és gyapjuáruk,
szivar és szivarka stb.). Szép parkjai egyikében,
a város közelében, 6000 embert befogadó invalidus-ház (The National Military Home for Disabled
Volunteers).
2. Kentueky-han, az Ohio mellett,
Cincinnatival szemben, sok gyárral,- (1900) 6104

—

lakossal.

Daza, néptörzs Észak-Afrikában, 1. Tibbu.
Daza, Hilarioti, a bolíviai köztársaság volt elnöke, szül. Sucreban 1840., megöletett 1894 raárc.

Law, a magánjog doktora.
Dcsne., Dne., Dcne., Dce., növénynevek
mellett Decaisne J. (1. 0.) nevének rövidítése.
I>. D., római feliratokon a. m. Diis (az isteneknek) domus divina (a császári ház) Angliá;

;

ban Doctor of Divinity
a teológia doktora.
:

(lat.

Doctor

divinitatis),

Dd.

a dodorandus (doktorjelölt) rövidítése.
d. d. a. m. de dato (lat.), mától kezdve, vagy
dono dedit : ajándékozta, felajánlotta.
D. D. D., 1. Dat, dormt, dedicat.

D

D dur

(ol.

Re maggiore, franc. Rémajeur, ang.

major) Mint hangsor: d, e, fisz, g, a, h,
cisz, d. Eljegyzése két ti. Mint akkord d fisz a.
D. e., rövidítésekben a. m. dics emlékezet.
De (lat.), elljárószócska, a. m. -ról, -rl, -ra,
-re stb. Továbbá név eltt a nemesség jelzése.
Dé, le Mailre au (a kockás mester), francia elnevezése egy olasz rézmetsznek, aki Rómában
1522 33 körül Raimondi Marcantonio mhelyében dolgozott és metszeteit kockával és B. vagy
B. V. betvel jelezte. Mvei közül említend a
Psyché történetét illusztráló sorozat, mely Rafael
:

—

hatása alatt készült.
Dea (lat.) a. m. istenn.
Deacon-féle klórgyártás, a sósavnak a levegvel való megbontásán alapszik. A D. az Oxland
és Vogel-féle eljárások egyesítése által jött létre.
Ugyanis a rézvegyületet, mely a D. eljárásnál a
kontaktanyagot képezi, Vogel már 1855. alkalmazta, de minden különösebb gyakorlati eredmény
nélkül az indifferens horzsak helyett, mely az
Oxland-féle eljárásnak az alapját képezte, rézsóval itatott porózusos anyagon vezette keresztül
a sósavnak és levegnek gázelegyet Deacon és
folytonossá tette ezáltal a klór fejlesztését.
Deacon azon régen ismert elvbl indult ki.hogy
ha a sósav és oxigén elegyét izzó porózusos
;

Dead
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Deák

anyagon átvezetjük, akkor részben átalakítható 1892 nov. 1. Mayseder tanítványa volt. Az olaszok elleni háborúban mint hadnagy vett részt
a következ egyenlet értelmében
2HC1+0=H,0+CL
(1859), az után ismét a mvészpályára lépett.
klórrá. Ha már most a porózusos anyagot, ame- 1863-ban BerUnbe ment és ott a zenei fiskola
lyen a gázokat átvezetjük, bizonyos sókkal átitat- tanára lett, majd a Joachim- vonósnégyes mély
juk, melyek a gázok átvezetése alatt látszólag vál- hegedse. Leánya. Paulina, énekesn, Strauss
tozatlanok maradnak, akkor az átalakulás sokkal Richárd neje.
Deák, diák, gyák, gyeák, a magyarnak a szláv
tökéletesebb és sokkal alacsonyabb hmérsékleten
megy végbe. Erre a célra legalkalmasabbnak ta- nyelvekkel és az oláhval közös szava, amely a
az átalakulásra szükséges latin (s ebben ismét görög eredet) diaconus szárlálta a rézsznlfátot
hmérséklet ez esetben •400° C. A rézszulfát átala- mazéka. Jelent 1. szerpapot (1. Diakónus) ; 2. Írókító hatása a kontaktanyag mibenlétével magya- deákot, Írnokot, titoknokot, mint a szintén egyházi
rázható. A rézszulfát felületileg átalakul rézklo- férfiút jelent cleriais-ból lett franc, rlerc ; 3. tariddá, mely kb. 400° C.-nál szétesik rézklorürre és nulót, iskolába járó v. iskolát végzett embert. A
klórra, a következ egyenlet értelmében
D. szó egy további, a néphit világába tartozó értel:

;

mérl

2CuCl,==Cu^Clj-|-Cl,
rézklorid=^rézklorür-j-klór,
a rézklórür már alacsonyabb hmérsékleten
oxigénfelvétel által rézoxikloriddá, magasabb hmérsékleten pedig rézoxiddá alakul át és klór
válik szabaddá.

Cu3Cl2+02=2CuO+Cl2
a képzdött rézoxid (CuO) pedig sósavval ismét
rézkloridot és vizet eredményez. A rézklorid ismét megkezdi klórátalakltó hatását. A Deacon-féle
eljárással elméletileg a sósav összes klórját fel lehet
szabadítani, de természetesen a gyakorlatban az
eredménytl távol maradtak és eleinte a legjobb
esetben is csak 40°;o-át tudták megbontani. Azonban a Hasenclever-féle eljárás bevezetése után,
nevezetesen, hogy a tisztátalan sósavból meleg,
tömény kénsawal tiszte sósavgázt tudtak készíteni
és azt a kell mennyiség levegvel keverték,
sokkal jobb eredményt értek el, úgy hogy a felhasznált 'gáz sósavtartalmának 85"/o-át is átalakították klórrá. V ö. Lunge, Sodaindustrie.
Dead freiglit (ang., franc, fatde de frét, ném.
Fautfracht. a. m. holtfuvardíj). A ftivaroztató,
aki az egész hajót bérelte ki, ha a szállítmánynak
csak egy részét helyezi is el, az igénybe nem vett
horkópességért is köteles fuvardíjat fizetni. Ez
a díj a D.
.

Deák Péter

;

els

Zala-Tárnokon
1.

1.

GUirabandás.

(kehidai). Régi zalavánnegyei magyar
család, mely Zalatámokon és Söjtörön volt birtokos. Eredeté-

rl

az újabb kutatások azt tertják (v. ö. Var-

gyas Endre

cik-

két a Budapesti
Hirlapl903.évf.
279. sz.), hogy
Zsitkóczról szár-

mazott, megalaD. Péter és

pítói

Mihály testvérek, kik

I. Lipót
idejében éltek.

Közülük Mihály
mint huszárez-

neje Zajgár Zsuzsanna, második (elesége Babos Éva ; (laktak
eltemették ket az itteni, általak építtetett templomban.)

feleségétl Deák Gábor (a zalatárnoki sírboltban)
(nyugszik Kehidán).

;

—
—

Deák Oyörgy (fekszik a tárnoki templomban).
József, neje
Katalin, Dezse Károlyné.
Fekete Sarolta.
Teréz, Gáspár
Mihály alezredes, fekszik a badeni sirkertben.
Jówefné.
Qáhor, C8. és kir. száudos, megh. 1848. Novarában.
Károly,
tárnoki birtokos.
ln}os, Tárnokon birtokos, neje Farkas
Szidónia, férje Koaáry László, tárnoki birtokos.
Judit

—
—
Dead heat

(eittsd:

—

déd

hit)

a.

—

m. holtverseny

araikor két vagy több versenyz egyszerre
érkezik a célhoz.
Dea Dia. egy az arvales fratres (1. o.) nev
ó-itáliai papi testülettl tisztelt mezei istenn
szertartásbeli neve, mely mögött valószínleg Cerest vagy Tellust értették a hívk.

(1.

0.),

neje Hertelendy

Anna

Deák Ferenc, neje szarvaskendí Sibrik EUvsébet

(a kehidai^

sírboltban fekfisanek).

i

—

Deák-ceftlád címere.

redes szerepelt
és
szervezte a nemességet, testvére Péter törvénybfró volt. A család nemesi címere kék mezben nyitott könyv, melybe egy félig behajtott kar
lúdtollal törvényeket ir be. A sisakdísz buzogányt
tartó kar. A család az elnevet rendesen nem
használta. A leszármazás a XVIIL sz. kezdetétl fogva a következ

s

Vták József (fekszik a tárnoki toraplomban); neje István Katal in (a z.-egersze^ köztemetben).

—

^

Deák

Deák Antal

Kiss Józaefné. D.
o.). D. Jozefa, nemeskéri
(1.
Klára, Tarányi (Osterhnber) Józsefné. D. Ferenc (L o.).

D. Antal, a reformkorszak politikusa, szül.
megh. Kehidán 1842 jún. 20. Zala vármegyének volt tekintélyes földbirtokosa és tábla1.

1788.,

országgylési követje és alispánja.
Vármegyéjében a mérsékelt liberális párt vezére
volt 8 e párt elveit képviselte mint követ az
bírája, utóbb

1825— 27-iki, 1830- és 1832-iki országgyléseken,
letter (ang., ^tad: ded lettfir, a. m. holt hol bölcs mérsékletével és nyugodt logikájával
levél), hiányos cím vagy más ok miatt kézbeslt- tnt ki társai közt. Mintaképe volt a nemes polhetetlen, ú. n. térti levél (1. o.).
gári egyszerségnek és a magj'ar táblabírói jelDe Ahna, Heinrich, német hegedmvész, lemnek; függetlens^ónekmegóvásamiatt semmi
szül. Bécsben 1836 jún. 22., megh. Berlinben féle kitüntetést sem fogadott el. Ijegnagyobb ér

Dead
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deme azonban az a

befolyás, melyet öccsére, Ferencre példájával és nevelésével gyakorolt. A
nyilvános élettl akkor vonul vissza, midn 1833.
a maga helyébe D. Ferencet küldte.V. ö. Leveleit
Kisfaludy Sándorhoz és sógorához, Osterhuberhoz. Jelenkor (1842, 51. sz.) Pesti Hírlap (1842,
157. sz.)
Kisfcd'udy S. összes mvei, kiadta
Angyal D.
2. D. Ferenc, a haza bölcse, a világtörténelem
legnagyobb alakjainak egyike, szül. Söjtörön
(Zala vm.) 1803 okt. 17., megh. Budapesten 1876
jan. 29. Tekintélyes vármegyei nemesi család
sarja volt, mely a vármegye politikai irányítását
Werbczi hagyományai alapján vezette több század óta. D. neveltetését bátyja, a cincinnátusi
jellem Antal vette kezébe atyjuk halála után
elbb Nagykanizsán, majd a bencések pápai gimnáziumában kezdte tanulmányait. A jogot Gyrött
hallgatta, az ügyvédi vizsgát pedig a pesti királyi táblánál tette, s azután Zalában vmegyei
szolgálatba lépett. Mint tiszti ügyész, majd mint
árvaszéki jegyz és rövid ideig mint helyettes
alispán igazságosságával, jó szivével és a jogban
való jártasságával nagy tekintélyre emelkedett,
8 midn 1833. Antal bátyja egészségi állapotára
való tekintetbl az országgylési követségrl lemondott, helyébe egyhangúlag az ifjú D.-ot
küldték fel. Az országgylésen való megjelenése
szorosan egybeesik a liberális ellenzéknek párttá
alakulásával. A szabadelv követek közt éles
judiciumánál és határozottságánál fogva D. uralkodik a felszínen lev kérdések tárgyalásaiban.
Emellett kitn államférfiúi tulajdonságai közt
már az els felszólalásokon szembetnt szellemének tömörsége és fiatalsága dacára kivételes
érettsége, valamint mély erkölcsi tartalma. Sokszor felszólalt és egyenl jártasságot tanúsított
a tárgyalt kérdések részleteiben, biztos ítélettel
az összefoglalásra és általánosításra. Fleg humánus ügyekben hallatta szavát. A lengyel menekültek kiszolgáltatása tárgyában mondott rögtönzése valóságos szónoki remekm. A humanitást képviselte az úrbéri törvényjavaslatok tárgyalásánál, 8 mérsékelt, ámbár határozott szabadelv eszméket hirdetett a vallási, hitbizományi ügyekben, a szólásszabadság, Erdély visszacsatolásának stb. kérdéseiben. Az ö közjogi fejtegetéseinek eredménye volt az is, hogy a trónváltozás alkalmával V. Ferdinánd király elmének
meghatározásában a magyar álláspont gyözelmeskedett. Az 1832 36-iki országgylés tény;

;

—

—
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azonban végre is sikert aratott. 1839 aug. 14-iki
beszédében, melyben a nemzetnek az arisztokráciához és az uralkodóházhoz való viszonyát történeti alapon fejtegette, megjelölte azon utakat,
amelyeken az országot vezetni óhajtotta a szabadelv reformok felé. Ennek az országgylésnek az volt a legnevezetesebb alkotása, hogy a
büntettörvénykönyv szerkesztésére országgylési bizottságot küldött ki. D. a negyvenes évek
jogi felfogásának hódolva, e bizottság tárgyalásaiban a halálbüntetés eltörlése mellett tört lándzsát de egyéb dolgokban, így a vegyes házasság
kérdésében is humánus tekintetek vezérelték.
A következ diéta legérdekesebb s az egész
közvéleményt leginkább foglalkoztató tárgya a
nemesség megadóztatásának kérdése volt,amelyre
;

nézve

a vármegyék a legellenté'tesebb utasí-

tásokat adták követjeiknek. Zalában ugyan heves harc után a szabadelv álláspont jutott érvényre, de a kormánypárt pénzével megvesztegetett fanatikus bocskoros nemesség véres verekedést rendezett. D. a vérrel bemocskolt mandátumot nem fogadta el, noha ezen elhatározását a
vármegyei és az országos ellenzék nem helyeselte. Az 1843— 44-iki országgjnlésröl való távolmaradása az ellenzék soraiban nagyon is érezhet volt s számbeli többsége dacára egyetlen
lényeges programmpontjában sem ért el eredményt. D. önkéntes magányából ritkán hallatta
szavát, különben is betegeskedett. 1845-ben a
védegyleti mozgalomban Kossuthhoz csatlakozott. A Széchenyi és Kossuth közt folyó s meglehetsen elmérgesedett vitában a kett közé állt,
mint közvetít, de a Kelet népé-nek epés támadásaira haladéktalanul Kossuth mellett nyilatkozott. Széchenyi és Kossuth párviadalától annyiban is tartott, hogy megbonthatja a szabadelv
pártot, amely egyébiránt ekkor oszolt meg az ú.
n. centralista és municipalista árnyalatok közt.
Hogy az ellenzék különböz töredékei közt a legfbb dolgokban bizonyos egységet hozzon létre,
összeállította azt a programmot, amely az 1847—
1848-iki országgylés vitádnak bázisa lett.Ó maga
az els üléseken nem vett részt, s engedte, hogy
1848 márc. 3-iki beszédével Kossuth legyen az
alsó tábla irányítója. Midn a Batthyány-kabinet
megalakult, D. elfogadta az igazságügyi tárcát,
amelynek keretében korszakos reformok megvalósítására törekedett. Az események azonban
eléje vágtak a terveknek. D. a miniszterelnökkel
együtt a szigorú törvényesség alapján állva,
mérsékelni és ellensúlyozni igyekezett a kabinet-

eredményeivel azonban éppen nem volt megelégedve, mint követi jelentésében nyíltan meg- ben és parlamentben egyaránt túlsúllyal rendelvallotta. Már országos tekintély övezte, midn kez Kossuthot. A béke ügyében azonban hiába
az 1839—40-iki országgylésen megjelent s olyan fáradt ismételten Bécsben és Innsbruckban, hol
férfiak, mint Beöthy Ödön, Pázmándy Dénes, üres biztatásokkal kellett beérnie. Közben JellaNagy Pál, Ragályi stb., az ellenzék vezéréül chieh nyílt támadása a koronával való viszonyt
ismerték el. Ezen országgylésen elször tanúsí- még zavarosabbá tette. B9,tthyány lemondásakor
tott passzív ellenállást Metternich politikájával D. is letette tárcáját, de megmaradt képviselszemben, aki Kossuth Lajos és Lovassy László nek. Ö fogalmazta a képviselház határozatát az
fogságával és Wesselényi elítélésével kísérletet osztrák Wessenberg-kormány ama követelésére,
tett a merészebb ellenzéki politika terrorizálására. hogy az 1848-iki törvényeket vegyék revízió alá.
D. politikája e sérelmek szóvá tétele kérdésében A délszláv, az oláh és tót túlzók, valamint a
itt elször vált el Széchenyi álláspontjától, ki
szeptemberi napok odaérlelték az eseményeket,
már ekkor rettegett a dinasztiával való megha- hogy maga a mindig óvatos és mérsékelt D. insonlás gondolatától. D. rendületlen jogérzete dítványozta, hogy a képviselk a nép lelkesítóse
beli

—
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egy 25—30 tagból
pedig állandó permanenciában segítse a honvédelmi bizottmányt, amelyre
a kormány lemondása után a végrehajtó hatalom minden kötelessége nehezedett. Ezután D.
keveset szólalt fel, s a szakítást kerül politikájának utolsó erfeszítése volt, midn a Batthyány
indítványára alakult békeküldöttséghez csatlakozott, melyet Windischgrátz 1849 jan. 3-án Bicskérésüket azonban dölyfösen elkén fogadott
utasította. D., miután hiába kísérelte meg a
Debreczenbevaló utazást, visszatért Pestre, innen
Kehidára. A szabadságharc viharai s az elnyomatás els évei alatt falusi birtokára visszavonulva, teljes nyugalomban töltötte idejét.
1854-tl az év nagy részében Pesten tartózkodott, ahol az
Angol királyn szállóbeli lakása
lett a találkozóhelye azon hazafiaknak, kik az
bölcsességétl várták az ellenállás irányítását. A
sorscsapás és kiábrándulás után sem Széchenyi,
sem Kossuth nem lehetett többé a nemzet vecéljából induljanak a vidékre,

álló jóléti bizottság

—

zére.

Amarnak

lelki

önmardosása

s ellentétek-

ben háborgó elméje nem vonzhatta többé a
súlyos megpróbáltatásokat szenved nemzetet.
Kossuth varázsa is enyészben volt s csak a
végs kétségbeesés káprázata gyújthatta azt koronként új fényre. A nemzet útja most sztikségkép ahhoz a férfiúhoz vezetett, akiben él jogérzetének megtestesülését látta s aki példát adott
arra az ellenáhásra, mely elbb-utóbb sikerre
viszi az elbukott ügyet. A dolgok természetének
egészen megfelelt D. egyéniségének az a látszólag mellékes tulajdonsága, a nyugodt várni tudás,
melyet csak a nagy lelki erk teljes egyensúlyából származó, a passzivitás külsségeit visel
nyugalom hozhatott létre. D. már az ötvenes
évek elején hangoztatta, hogy Ausztriában minden a körülményektl függ s jóformán id kérdése, míg a különböz államjogi kísérletek során
eljut a történelmi alkotmány elismeréséig.Visszautasította Schmerling osztrák igazságügyminiszter felszólítását, hogy 1851. vegyen részt az igazságügyi reformok tárgyalásában. 1855-ben Vörösmarty árváinak gondozására országos gyjtést rendezett s a nemzeti lélek eleven erejének
megnyilatkozása volt, hogy 100,000 frt-nál nagyobb összeg gylt be. 1858-ban az akadémia
igazgató-tanácsának folyamodványát készítette

hogy a magyar kultúra els intézete foljiathassa megszakított mködését. Noha Széchenyi
azzal gúnyolta D.-ot, hogy a zalaegerszegi megyeel,

ház ablakából szemléli a világot, figyelmét épen
nem kerülték el azok a hatalmi eltolódások, melyek a krimi háború után Ausztria nemzetközi
helyzetére kedveztlenül alakultak. Kossuth és
az emigráció ugyan szintén em-ópai konflagrációtól várták a magyar kérdés megoldását, D. és
köre azonban csak annyiban számoltak vele,
araennyiben az uralkodó-házat az események logikája kényszeríti a magyarokhoz való közele-

—
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megérlelte az 1860 okt. 20. kibocsátott diplomát
(októberi diploma), mely az ókonzervatív párt támogatása és részvétele mellett az 1847-Lki %'iszonyokat állította helyre Magyarországon.

Az országgylés megnyitása eltt D. részt vett
az országbírói értekezleten, s itt amellett küzdött,
hogy az önkényes császári rendeletek helyett a
régi törvényeket állítsák helyre, a magánjogi viszonyok megzavarása nélkül. Az oktrojált alkotmány ellenében pedig a teljes restitutio in integrum-ot követelte s jórészt D. érdeme, hogy a
magyar közjogba nem került be a felülrl engedélyezett szabadságok rendszere. Míg azonban az
októberi diploma, bár ferde irányban, mégis megindította, a kiegyezési mozgalmat, az 1861 febr.
26. kelt császári pátens az összbirodahni s határozott centralista alapon áUó Schmerling diadalát
jelentette.

Még

e pátens nyilvánosságra hozatala

eltt, 1860 dec. 19. a császár kihallgatásra kérette

D.-ot,hogy megtudakolja vélemény ét az ügj-ekrl.
A császár Vay kancellár eltt úgy nyilatkozott,
hogy D. tettl talpig becsületes, ers meggyzdés és ers logikájú ember, csakhogy «sokat tart
kivihetnek, ami leküzdhetetlen akadályokba ütközik)). Az ellentétek valóban kiegyenUthetetleneknek látszottak s egy pillanatra D. is reményét
vesztette, mint sógorához, Tarányi Józsefhez a
kihallgatásról szóló levelébl kitnik. Másrészt a
vármegyei élet megújhodásánál oly intranzigens
ellenzéki szellem kerekedett felül, mely közelebb
állt az emigráció forradalmi politikájához, mint
D. rendületlen passzív ellenállásához. A választásoknál is az a párt jutott többségre, mely még
csak feliratot sem akart intézni az uralkodóhoz a
történeti 48-as alkotmány visszaállítása céljából,
hanem egyszeren határozatot hozni a jogok
deklarálására. A februári pátens meg éppen megrontotta a békül kedvet. D., miután Pest belvá-

képviselvé választotta, tekintélyének egész súlyával a felirat mellé állott.
rosi kerülete

Felirati beszédét és javaslatát Teleki László
halála után 1861 máj. 13. adta el, melyet aztán
15 napi tárgyalás után jún. 5. három szótöbbséggel fogadtak el Tisza Kálmán határozata ellenében. Ez a beszéd, fleg általános politikáját jellemz részleteiben, az erkölcsi és hazafias lelkiismeret fenséges páthoszának klasszikus megnyilatkozása. aTlsztelem én
úgymond
a közvélemény hatalmát s tudom, hogy az oly hatalom,
mely vagy elsodor, vagy eltipor. De tudom azt is,
hogy izgatott idben gyakran fölötte nehéz elha-

—

—

mi a valóságos közvélemény, mert minden ember hajlandó közvéleménynek tekinteni
azt, amit maga óhajt s több ízben tapasztaltam,
hogy nem a leghangosabb szó volt a valóságos
közvélemény. De van egy hü barátom, kinek szava
még a közvélemény szavánál is íbntosabb elttem,
kivel én soha nem alkuszom, mert parancsét
szentnek tartom s kinek neheztelését magamra
nézve a legsúlyosabb csapásnak tekinteném s ezen
désre. A hol félénk, hol túlraerész osztrák kül- hü barátom
önlelkiismeretem. Ennek parancsát
politika különös ügyességet fejtett ki abban, hogy követtem én most is, midn nyíltan, határozottan
miként lehet valamennyi nagyhatalmat Ausztria s tartózkodás nélkül jelentettem ki meggyózdéellenségévé tenni. Az 1859-iki háború után kö- semeta
Bármm mérsékeltnek és engedékenyvetkez összeroppanás Buol küls és Bach bels nek tartották is D.-ot az országban, a feliratot
politikai rendszerének együttes kudarca volt és visszautasították és Schmerling az ország fügtározni,

:

. .

.
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getlenségére sérelmes királyi leirattal válaszolt.
Erre aug. 8. D. a ház nevében új felirattal felelt.
A hosszú és nagyfontosságú államirat a következ emlékezetes mondatokkal végzdik «Lehet,
hogy nehéz idk következnek ismét hazánkra, de
a megszegett polgári kötelesség árán azokat megváltanunk nem szabad. Ha kell, trni fog a nemzet
csüggedés nélkül, mint sei trtek és szenvedtek,
hogy megvédhessék az ország jogait, mert amit
az er és hatalom elvesz, azt az id és kedvez
szerencse ismét visszahozhatják; de amirl a
nemzet, félve a szenvedésektl, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges))
Általános lelkesedés fogadta D.
második felirati javaslatát, habár mindenki tudta,
hogy erre az országgylés feloszlatása fog következni. Ez aug. 22. meg is történt. A ház elkészülvén a feloszlatásra, már elre elfogadta D. óvását,
melyet a megelz napon terjesztett el.
ezen
utolsó aktus alkalmával is törvényességre intette
a nemzetet s akkép szólt egyfell Bécsnek, másfell Kossuthnak. A két felirati beszéd és az óvás
D. mködésének egyik legbámulatosabb alkotása.
Az egyszer képvisel, mint a nemzet él lelkiismerete, mint a jog szószólója úgy az elnyomással, mint a forradalommal szemben, helyet foglalt
:

.

.

.

Európa nagy államférüai

A Schmerling-féle

között.

provizórium sokkal elbb

le-

mint bárki is gondolta. A király
már 1862 végén magához kérette Apponyi Györgyöt, hogy a kiegyezés módozatai iránt emlékiratot terjesszen el. Apponyi ebben a tervezetében

járta magát,

ersen

közeledett D. álláspontja felé; részben
emiatt, részben azért, mert
is tagja volt ama
küldöttségnek, mely az 1861-iki országgylés két

háza tagjainak arcképét D.-nak, mint az ország
elismert vezérének átnyújtotta, kénytelen volt
1863 ápr. 3. állásától megválni. A midn Lustkandl Vencel Das österreich-ungarische Staatsrecht c mvében megtámadta a magyar államiságot, D. a Budapesti Szemle 1865. évfolyamában
közzétette Adalékok a magyar közjoghoz c. bírálatát. A Lustkandlnak adott válasz tulajdonképen az 1861-iki országgylésen és felirataiban elfoglalt nézetének tudományos megvilágítása volt.
Közben az m'alkodó mindjobban meggyzdött a
kiegyezés szükségességérl, viszont D. érezve a
viszonyok gyökeres megváltozását, a Pesti Napló
híres húsvéti cikkében (1865 ápr. 15.) általánosságban érintette a kiegyezés tervezetének körvonalait. Erre az önkéntes kezdésre a király azzal
felelt, hogy elbocsátotta Schmerlinget, a minisztérium élére Belcredit állította s egyúttal királyi
meghívó ment a vármegyékhez a koronázó országgylés összehívása tárgyában. A képviselket 1865 doc. 10-re Pestre hívták össze, ezúttal
az erdélyiekkel együtt. A választásokon Mailáth
a D.-párt (1. o.) jelöltjeit támogatta, kik valóban impozáns számban választattak meg a balközép és szélsbal ellen. D. útja azonban már a
felirati javaslatnál elvált a konzervatív párttól,
st saját híveinek egy részével is ers küzdelmet
kellett vívnia a minden áron való békúlés ellen.
D. erélyesen követelte az 1848-iki törvények és a
megyei autonómia elleges restituálását, másrészt mindent elkövetett, hogy a kiegyezést el-

készít 67-es bizottságban és a 15-ös albizottságban dlre vigye az
dualisztikus tervezetét. A
kiindulás a pragmatika szankció volt. Ebbl vezette le a hadügyek és külügyek közösségét s
Csengery Antal fogalmazása alapján megalkotta
az 1867. XII. t.-cikk alapját.

A

15-ös bizottság

java munkája közepette szakadt a porosz ós olasz
háború a monarchiára, mire a király
D. helybenhagyásával
1866. jún. 26. az országgylés
tanácskozásait elnapolta. A porosz-osztrák háború
Ausztriái'a nézve azzal a szomorú tanulsággal
végzdött, hogy a monarchia külellenséggel háborút a siker reményével mindaddig nem viselhet, míg bels ziláltsága meg nem sznik. A
königgrátzi veszteség, melynek a custozzai gy-

—

—

Ausztriát
is áldozatul
esett, nemcsak
ábrándította ki, de a magyar politika alakulását
is siettette. A szélsbal, st a balközép a helyzetet nagyobb eredmények elérésére kívánták felhasználni, de D. most is hü maradt önmagához.

zelem

A

konzervatívok már a Bach-korszakban s még
inkább a provizórium idején sokszor támadták,
amiért nem lépett fel cselekvleg, s hagyta az
események árját folyni szilárd, de mozdulatlan
álláspontja mellett. Most azzal vádolták, hogy elszalasztottá a kedvez alkalmat, hogy az udvar
figyelmét Magyai'országra, mint a birodalom legfbb támaszára irányítsa. Szemére vetették még
renyhe, inaktív természetét is. D. mérsékelt és
következetes kitartása azonban az uralkodóház
eltt kétségtelenül a kiegyezés legnagyobb erkölcsi támasza és a magyar nemzet politikai megbízhatóságának hathatós argumentuma volt. A
császár eltt újból 1866 júl. 18. fejtegette politikája
alapelveit s eladta a magyar minisztérium felállításának szükségét. Miniszterelnöknek maga
helyett legkiválóbb munkatársát, Andrássy Gyula
grófot ajánlotta, aki 1867 febr. 17. ki is neveztetett. A kiegyezési törvények parlamenti elfogadtatása azonban még sok nehézséget okozott, fleg a hadsereg kérdésében. Emlékezetes D. 1867
márc 28-iki nagy beszéde, melynek hatása alatt a
közösügyekrl szóló törvényeket 257 szóval 110
ellen elfogadták. D. élete mvének koronája volt
az 1867. XII. t.-cikk elkészítése s ennek folyományakép jún. 8. a koronázás, a teljes politikai amnesztia és a királyi pár adománya a 48-as honvédek részére. Az általános öröm e napjaiban érkezett Kossuth hatalmas Kasszandrarlevele D.-hoz,
az ország
melyben az 1848-iki alakulás vezére
jogainak feladásával vádolta. E megrázkódtató
szózata a nagy számzöttnek megdöbbentette a
nemzetet s kételyt támasztott a közjogi kiegyezés
becse iránt. Ekkor, valamint az 1869-iki választások alkalmával a kiegyezés ellen feldagadt ár
inkább D. tekintélyének szikláján tört meg, mint
a viszonyok mérlegelésén.
A kiegyezés után az egyszer polgár, ki nemzetét uralkodójával kibékítette, a második sorba
vonult s csak akkor lépett a közvélemény elé, ha

t

alkotása ellen indított támadások vagy elvi jelentség határozatok szükségessé tették. Tanuja
volt Andrássy nagy sikereiuek, majd utódai
kudarcainak, pártja bomladozásának, anyagi ós
személyes érdekek eltérbe lépésének. Megérte a
kiegyezés 1878— 75-iki válságait, Ghyczy ós Tisza

sr

Deák

fúzióját, egyúttal azonban pártja megsemmisülését
is.
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1873 jún. 28-iki beszédében mondta

el politi-

kai végrendeletét. Egyházpolitikai tekintetben a
lelkiismereti szabadságnak és a jognak mély tisztelete, valamint a nemzeti egységhez való ragaszkodás csendült ki e szózatból, melyen valami kesernyés, fájó érzés vonult végig. Szívbaja mindig
ersebb lett s már a nyarakat a fvárosban, a városligetben töltötte. A vég hamar elkövetkezett,
a nagy magyar hosszú és kínos betegség után
sírba szállt. Az egész nemzet mély gyászba borult ós nagy halottját leírhatatlan részvét közepette temette el. A nemzeti gyászban a Idrálytól
és Erzsébet királynétól kezdve részt vett mindenki
s a vármegyék küldöttségei egy marék földet hoztak magukkal, hogj' 72 vármegye táblabírája az
egész ország földjében nyugodjék. A parlament
tövénybe iktatta emlékét annak a férfiúnak, aki
fegyvertelenül szerezte \'i8sza az ország alkot-

mányát, melytl fegyveres erszak fosztotta meg.
ellenfél, Kossuth is cipruságat
küldött D. ravatalára, tetemei fölé pedig mauzóleumot állított a nemzet. Szobrát a Duna partján
1887. állították fel s 1903 okt. 17. születésének századik évfordulóját országszerte megünnepelték.
D. történeti nagysága abban áll, hogy az örökös sérelmi politika elhárításával lehetvé tette
az ország anyagi és szellemi haladását. Egj'éniaógének varázsa s ellenállhatatlan súlya antik
szabású jellemének és óriás szellemi felsbbségónek következése volt. Ez a jellem minden körülmények közt ugyanaz maradt egyszer nagyság,
a polgári erények csodálatos s mégis igénytelen

Maga a nagy

1872 óta titkári állást foglalt el. D. ezután leginkább történetírással foglalkozott, és a hazai történelmet számos új adattal gazdagította. 1875. az
Akadémia tagjává választották, semiek történelmi
osztályában leggyakrabban szokott felolvasni.

—

1870 73-ig, mint a di-ámabü-áló-bizottság tagja,
a Nemzeti Színház igazgatásában is részt vett s
ez id alatt franciából, többnyire Sardou és Feuillet után, 14 színdarabot fordított (Frou-Frou,
Szeraflna, Agglegények stb.). Irt 96 beszélyt,
melyeket 100-ra kiegészítve, egy dekameronban

szándékozott kiadni.

Önálló müvei

:

A nemzet-

gazdaság története Magyarorszámn (Pest 1866)
Fogságotn története (u. o. 1868) Wesselényi Anna
;

élete és

korrajza

levelei {1S79)

;

(u. o.

1875)

;

Magyar

Gr. Tköly Imre

hölgyek

levelei (1882);

A bujdosók

levéltára. Egy magyar fúr a XVÉ.
században. Gr. Csáky István életrajza, a M. T.
Akadémiától jutalmazott pályam. A történeti
életrajzokban két müve jelent meg: Forgách
Zsuzsámul és Béldi Pál.
Deák-Ebner Lajos, fest s a m. kir. ni fest-

iskola igazgatója, szül. Budapesten 1850 júl. 18.

Akadémiai tanulmányait Münchenben végezte,
1873. Parisba költözött, ahol másfél évtizeden
át munkálkodott. Ugyanebben az évben lépett

elször a nyilvánosság elé Vereked munkások
c. képével Londonban és Gyermekek szöUvel
c. festményével Bécsben. Mvészetére nemc^

a francia plein-air-festk hatottak, hanem az is,
hogy 1874. Szohiokon megismerkedett Pettenkofennel s kedvet kapva a szolnoki népélet festéséhez, gyaki'an tért oda vissza s e tanulmányai
összhangja. E sajátságos lelki nagyságnak alapján keletkeztek azok a képek, amelyek legabban volt a fereje, hogy nem igyekezett le- els plain-air-festink egyikévé avatták s hírt
gyzni és félreszorítani senkit, s mégis félre- szereztek neki. így 1883. megkapta Újoncok c.
vonultak nemcsak a forradalom hagyományainak képére Budapesten aRáth-díjat, 1885. ugyanott a
emberei, hanem azon aggodalmas lelkek is, kik Zöldséges vásár-rsk a második társulati dijat. Antsaját gyöngeségük tudatában a nemzetet is gyön- werpenbon pedig az aranyérmet a Vásári balgének vélték. Az ó vezórsége az értelem és be- eset-ve. A következ évben állította ki Húsvéti
csület uralmát jelentette.
körmenet e. képét (Szépmvészeti Múzeum) s
Irodalom. Beszédeit hozzá méltóan kiadta Kónyi Manó
megkapta az Ipolyi-díjat
tatárjárás után c.
6 kötetben, Budapest, új kiadás 1903
'Deik Ferenc
emlékezetei c. alatt Ráth Mór kiadta D. leveleit és a festményére. Ennyi siker után Trefort miniszter
beszédeibl szemelt • Gondolatok. -at. Legújabb és legala- kinevezte a ni festiskolának Mészöly halálával
posabb életrajzát megírta Ferenczi Zoltán 3 kötetben, Akad.
megüresedett tanszékére s D. 1887 végén Budakiad. 1905. Külföldön írtak róla
Laveleye Emil (fordította
Qzász Károly), Forster Arnold Florence tforditotta Pulszky pestre költözött. Itt festett els nagyobb mvét, a
A.), Steinbach, Wien 1888. Jellemrajza
Csengery Antal- Nászmenetet, megvette a Szépmvészeti Múzeum.
tól, Pnlsiky Ferenctl és Gyulai Páltól, Akad. Ért. 1904.
Az áUam rábízta az új Mcsarnok homlokfrizének
8iily K., D. és ftz Akadémia (Akad. Ért. 1904); Wertheimer
festését (1890—1895), az
müve a budai kir. várE., D. (Deutsche Revue 1904): Angyal D., D. emléke és a
katOQfti kérdés, Bpesti Szemle 1904: Beksics G., a Mille- palota mindkét lépcsházának kép-dísze, s a budaaiomi Tört. X. köt.-ben: Wertheimer, Gr. Andrássy Gyula
c mvében (I., 1910); Halász Imre: Egy letnt nemze- pesti Szent István templom mozaikjai közül
dék, BudApest, 1911. Saemelvényes munkáit a Magyar kett. Ezenkívül arcképeket is festett s illusztráRemekírók 18— 19. .köt., els felirati beszédét a Magyar ciókat rajzolt Petfi költeményeihez. V. ö. Mvé:

A

;

:

:

Könyvtár

(26. sí.)

adta

ki.

Deák Farkas Cköpeczi), 82épiroá.és történetíró,
Maros- Vásárhelyt 1832 márc. 4., hol atyja,
D. Ferenc ügyvéd volt. megh. u. o. 1888 jún. 4.
Tanulmányait szülvárosában s Kolozsvárt, a
jogot Pesten végezte. Mint 7. osztálybeli tanuló
a Gálfty-Török-féle összeesküvésben való részességgel gyanusíttatván, Szebenben a haditörvényszék által 12 évi várfogságra ítéltetett, s miután
2 éven át Erdélyben, 3 éven át pedig Josefstadtban fogva volt, kegyelem útján szabadon bocsáttatott. Befejezvén jogtanulmányait, fogalmazóvá
neveztetett ki az igazságügyminisztériumban, hol
szül.

szet, 1907,

73—79.

1.

Deákíalo, kisk. Turócz vm. turóczszentmártoni
j.-ban, (1910) 101 tót lak., u. p. és u.

t.

Turóczszent-

márton.

Deákflastrom,

1.

Diákflastrom.

Deákgyarmat, Petrozsény község egy része,
Hunyad vm. petrozsényi j.-ban, (i9oo) 2192 lak.
Deáki, nagyk. Pozsony vm. gálán tai j.-ban, (i9io)
2949 magj-ar lakossal, postahivatallal, u. t. Vágsellye. Régi község, melyet Szent István 1001. a
pannonhalmi bencés fapátnak adományozott;
hajdan bencés templom volt itt. Elsben Vágfólde
volt a község neve. 1261. Sala vagy Salaföld a
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már Diáky. A

—

Deák-párt

végén német nyos értekezéssel kéziratban maradt, de ez utóbEndre 1291. vissza- biaknak azóta nyomuk veszett. Életét és mköCsák Máté birtoka dését Jakab Elek irta meg a Figyel IV. kötetévolt, de a vármegyei törvényszék 1323. ismét ben, ugyanott közli egypár kiadatlan versét is.
odaítélte a pozsonyi egyháznak. Késbb Bocskay
Deakin (e^tsd: dikin), Alfréd, ausztráliai államkoráig sok viszontagságon ment át; a pannon- férfiú, szül. 1856 aug. 8. Melbournebeu. Elbb
halmi fömonostortól egészen elszakíttatott és képvisel, majd 1883—1886. a közmunkák micsak 1636. került ahhoz vissza. 1787. a kincstáré nisztere és 1885. fállamügyész volt. 1900. Barvolt, a XIX. sz. elején újból a pannonhalmi apát- ton kíséretében Londonban járt, hogy a Commonság birta, mely ma is a legnagyobb birtokos. wealth bili törvényerre emelkedését elmozdítsa
Szz Mária tiszteletére szentelt egyházát már és 1901. az új ausztráliai államszövetség igazII. Paszkál pápa említi 1103., de mai híres románságügyminisztere lett. Rövid ideig a miniszterstílü bencés temploma az si kisebb kápolna he- elnökséget is viselte. A mesterséges öntözésrl
neve, 1296.

XIII. sz.

szállták meg, de III.
foglalta. A XIV. sz. elején

hadak

lyén csak 1228. épült a monostorral együtt, utóbbi- több müvet írt.
nak azonban ma már nyoma sincs. Eégi bencés
Deákmonostor, benedekrendi apátság volt.
kápolnájában XIII. sz.-beli falfestmények vannak. Remek románkori bazilikája 1228. épült, mint a
A Pray-kódex, mely a Halotti beszédet tartalmazza, kés román stílus egyik mintaképe. Kicsisége
a D.-i plébániáé volt. L. Deákmonostor.
mellett is 3 hajóval s 3 toronnyal van ellátva.
Deáki Zsigmond, caesaropoli felszentelt püspök Egyik nevezetessége, hogy ketts egyházból áll ;
és gyri kanonok, szül. Himódon (Sopronvmegye) alsó egyháza három hajós, a felsnek három ha1795máj.l4., megh. Gyrött 1872dec. 29. Gyrben jójából azonban csak a középst használták isteni
végezte tanulmányait. 1819. Esterházy Miklós gr. tiszteletre, míg a két oldalon lev a szerzetesek
flatnak nevelje lett, utazott Svájeban,01aszország- hálóhelyéül, vagy gazdasági célokra szolgált,
ban. Rómában bölcseleti és teológiai doktorrá V. ö. Ipolyi, A D.-i román bazilika (Pest 1860.).
avatták. Késbb Bourbon Károly luceai herceg és
Deák nyelv, régente általánosan így hívta náspanyol infans Ferdinánd fiának volt nevelje. lunk a közönség a latin nyelvet.
Deák-párt, az els magyar parlamentáris kor1832. a M. Tud. Akadémia levelez-, 1858. tiszteleti tagjává választotta. 1849. mint a gyri tan- mánypárt 1865— 75-ig. Alakulásának kezdete aa
kerület figazgatója mködött és egyszersmind a 1861-iki országgylés felirati pártjához nyúlik
gyri székesegyház nagyprépostja és kanonoka vissza, mely a jogfolytonosság alapján, de minvolt. Irt verseket, értekezést, több beszédet.
den forradalmi irányzattól idegenkedve akarta
müvei Grammatica imgherese ad uso degl' ita- az 1848-iki törvényeket visszaállítani. A proviliani (Roma 1827). Elégia egy falusi temetn, Say zórium idejében a felirati és határozati pártok
után (Roma 1827).
közti különbségek elmosódtak, s Deák, valamint
Deáki Filep Sámuel, író és mfordító, szül. Tisza és a szélsbal hívei csak az 1865-iki országKolozsvárt 1784 október 25., megh. u. o. 1856 gylésre kezdtek újból külön szervezkedni. Sok
okt. 21. Iskoláit szülvárosában elvégezvén, a kérdésben azonban gyakran ezentúl is egyetguberniumnál hivataloskodott, ahol a számtiszt- értettek, st Deák indítványára közös képviseli
ségig vitte s többekkel az Erdélyi Híradót szer- kaszinót is alapítottak, noha emellett már külön
kesztette. 1833. Bécsbe került az erdélyi udvari pártköreik is voltak. Deák hívei ós a Tisza-Ghyczykancelláriához, 1852. nyugalomba ment s Kolozs- párt végleg 1866 jün. 2. váltak szét, az ütközvárra költözött, ahol 1855. a kolerajárvány áldo- pont köztük a porosz-osztrák háború miatt az
zata lett. Mvészi lélek volt, de nagyobb fogékony- országgylés elnapolása ós a delegáció intézménye volt. Midn a kiegyezés tet alá jutott, a
sággal, mint tehetséggel. Kiváló csak a zene
velésében volt, mint mkedvel színész és énekes felels kormány tagjait abból a pártból kellett
fel is lépett s 1828. a kolozsvári színház igazgató- kinevezni, amely a kiegyezést biztosította s a
ságát is elvállalta. Mint író egypár eredeti Urai házban is többséggel bírt. így az Andrássy-korkölteményen kívül csak mfordításokat adott, mány csupán a D.-ra támaszkodott, melynek hiregényeket (Barthélemy Az ifjú Anacharsis uta- vatalos pártköri helyisége elbb az Európa-szálló
nagyterme, majd a Lloyd-palota volt. A D. létrezása Görögországban, 1820—1821 Victor Hugó
Burg-Jargal, 1837; Lafontaine: Pandora stb.), hozta és védelmezte a kiegyezést, a szélsbal a
drámákat, fleg Kotzebuetól, az Ezer egy napot, legnagyobb túlzással támadta, míg a balközép,
de legtöbb kedvvel operaszövegeket, így a Soreí több ízben egész a bihari pontokig átalakított
Ágnest, az új Nemzeti Színház els operai el- programmjához képest, meg akarta azt javítani,
adásának librettóját (ezenkívül Raoul, Bájital, így lett a magyar parlamentarizmus kiinduló
Alvajáró). Mfordításainak száma meghaladja a pontja a közjog, s késbb is, midn a Korszakos
kétszázat. Mfordítói érdemeiért a M. T. Akadé- belreformok szüksége elérkezett, a közjogi kérmia 1831. levelez tagsággal tüntette ki. Élete dések befolyásolták a pártok állását.
végén, az abszolutizmus korában, francia ós anA D.-ot parlamenti szerepének betöltésénél meggol költknek hazafias verseit fordítgatta, me- lehetsen feszélyezte, hogy a pártvozórség és
lyeknek politikai vonatkozásai, a zsarnokság kormányelnöksóg nem egy személyben volt egyeelleni kitörései annyira ráillettek a mi viszo- sítve. Vezérének, Deák Ferencnek egyénisége
nyainkra, hogy csak egy részük jelenhetett meg leszögezte a szabadelv és ellenzéki hagyomáa kolozsvári Hetilap-han. A többi a Kupa c nyokhoz, mint kormánypártnak viszont az volt a
félig kész szomorujátókkal, a René király leá- kötelessége, hogy a kebelébl alakult kormányt
nya c. svéd drámával s a Zenészét c. tudomá- az ellenzéknek folyvást ersöd ostroma ellen
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E két feladat teljesítése az vm.) 1835 okt. 31. Tanult Debreczenben, késbb
akkori pártviszonyok mellett csaknem lehetetlen Pápán, 1817. nagysarlói lelkész lett. 1825-ben egyvolt. A D. els alkotásait jellemzi a félmunka s házmegyei jegyzvé, tanácsbiróvá s 1834. espea nehézségek megkerülése, azután az elsietés, mit ressé választották. A nagysarlói egyházban mega gyors alkotás sztlkségessége s a tapasztalat- örökítette nevét a szép kiterjedés parókiáiig
eszközölt ki az öt fpapi krlanság okozott. Az éles ellenzéki harc gátolta telekkel, melyet
meg az egyházpolitikai és közigazgatási refor- útjában meglátogató Rudnay prímástól. Nagybecs
mokat is. Joggal mondta a késbb D.-i Ghyczy, könyvtái*át, 2400 forintnyi alapítványával együtt,
hogy míg a kormánynak attól kell tartani, hogy a pápai fiskolára hagyta. M unk ál Tisztelet olaz ellenzék megingathatja a közjogi alapot, gyö- tára, melyet hetedik Pius római pápa
szentsékeres reformtervekkel nem léphet föl, melyek a gének halhatatlanítására ... a magyar hazában
közjogi ellenzék kezébe az' izgatás fegyvereit felállított Deáky G. ref, prédikátor (1814)
Sancadhatnák s kormányt a választásoknál megbuk- tissimi domini Pii divina providentia papae septatnák. Ez ugyan sem 1869., sem 1872. nem tör- timi AUocutio
(1815) s még két müve. Kézirategyházi beszédek és Acta consistorialia
tént meg, noha a D. számbeli fölénye meglehe- ban
fedezze és támogassa.

:

:

.

.

.

:

leolvadt s erkölcsi prestige-e fleg Lónyay
választásánál szintén megcsappant. Míg azonban
élt a régi vezérkar (a minisztereken kívül Kemény
Zsigmond, Csengery Antal, Pulszky Ferenc,
Palk Miksa, az i:Qabbak közül Széli Kálmán,
Szilágyi Dezs és egy ideig Apponyi Albert) s fkép
a hatalmas pártvezér, az volt az ellenzéki közfelfogás, hogy a kormányt ós a D.-ot hosszú ideig
meg nem buktathatják. A baloldal egy része meg
éppen reménytelennek látta helyzetét Andrássy
nagy nemzetközi politikai sikerei után. A D.
uraimat nem is annyira az ellenzéki támadások,
hanem a párt bels meghasonlása, a közgazdasági
és állampénzügyi viszonyok dekompoziciója ak-

tsen

názta alá. Lónyay megbuktatása után ers személyi ellentétek is zavarták a Deák betegeskedése és Andrássynak Bécsbe távozása óta erélyes
vezetés hiányában szétes pártot. A konzervatív
árnyalat, a Ghyczy-féle töredék, a vacsora-párt
(Lónyay hívei) és Deák régi, kipróbált emberei
viaskodtak a hatalomért. A Tisza pártjával való
fúziós tárgyalások 1875 febr. havában vettek határozott irányt, s miután a balközép vezére elfogadta a kiegyezési alapot, a 210 tagból álló D.
és a 70 tagból álló balközép egyesülve, fölvette
a szabadelv párt nevet. «A D.
úgymond maga
Deák Ferenc midn az 1867- iki kiegj'ezóst létre
hozta, sajátképen befejezte misszióját, én csak
addig voltam a párt valóságos vezére. Midn egy
pai'lamentáris kormány keletkezik, akkor annak
vezére jiem lehet más, mint a miniszterelnök. Az
én vezérségem mkább csak tiszteletbeli, inkább
csak névleges, így a pártnak nevemrl lett elnevezése és ezen névnek a mai napig fenntartása
(1875 febr. 19.) inkább elzékenységnek tekinthet, de ha másként lenne is, a hazának és az új
párt megteremtésének szívesen hoznám meg bármikor az áldozatot, és ha a miniszterelnök és a
miniszterek többsége egyelre a D.-ból fognak
keletkezni, megtartva látom a dekórumot ós az
arányt, mely párrankat a lealázástól megmenti».
Deák enáez intenciói alapján február 21. megalakult az új fúziós Wenkheim-kabinet, melyben
SzéU Kálmán mint pénzügyminiszter a régi D.-ot,
Tisza Kálmán pedig mint belügyminiszter a régi
balközépet képviselte. V. ö. Káiyi, Deák beszédei
ÜL köt. Beksics mvét a Millenniumi Tört. X.
k.-ben; Oláh Gyula, Az 1875-iki fúzió története

—

—

;

(Budapest 1908).
Deáky Gedeon, ref. lelkész, szül. Komlódon
Komárom vm.) 1784., megb. Nagysarlón (Bars

.

.

(1825).

Deal (€utsd:dii), város és látogatott tengeri fürd,
a Cinque Ports (1. o.) egyike. Kent angol countyban, 15 km.-nyire Dovertl, (i91) 11,297 lak.
55. Kr. e. Július Caesar állítólag itt szállott Britanniapartjára. VUI. Henrik 1539. három várat épített itt.

Az egyik, Sandown Castle

(Deal-töl É.-ra),

azóta eltnt a tenger elnyomulása következtében D. Castle magántulajdonná lett, Walmer
Castle (Deal-tl D.-re) az 5248 lakosú Walmer városkában ma is székhelye Cinque Ports Lord
;

Warden-ének.

Dealer

(ang., ^tsd: dUer).

A londoni tzsdén az

forgalom eszközlésére a munkamegosztás
oda vezetett, hogy a közvetítk egy osztálya létesült, Mk mindig készek értékpapírokat venni
vagy eladni bizonyos ár mellett. Ezen közvetítket nevezik D. -éknek. Ha az alkusz (bróker)
D.-hez fordul, az két árat mond, egyet, amelyen
venni s egyet, amelyen eladni hajlandó. Az intézóriási

mény rendeltetése, hogy állandó piacot teremtsen.

Deambulatoriam

(lat.),

a kereszttblyosók

vagy ha egy templom szentélyében
egy oszlopsor fut körül, az a tér, mely a szentély
födött tere,

fala és az oszlopsor között van.

De Amicis

(^tad: amícsisz),

Edmondo,

olasz iró,

1846 okt. 21. Onegliában, megh. 1908 márc.
11. Bordigherában. A katonai pályára készült;
1866. mint tiszt részt vett a custozzai csatában.
A következ évben átvette Firenzében az ItaUa
müitare c. katonai folyóirat szerkesztését. Ebben
jelentek meg Bozzetti della vita müitare c. rajzai, melyek csakhamar egész Olaszországban híressé tették nevét. Nemsokára egy novellakötete
is megjelent, majd utazásai eredményeként La
Spagna (1873) Ricordi di Londra (1874) Costantmopoli (1877) stb. Müveit megfigyelésének
alapossága, kedélyének mélysége, eladásának
plaszticitása és nyelvének egyszersége és természetessége teszik vonzóvá. Leghíresebb mve,
korunk egyik legszebb ifjúsági olvasmánya, II
Cuore (A szív), 400 kiadást ért a szerz életében
lefordították minden mvelt nép nyelvére. Politikai nézetei szerint, úgy mint regényeiben is, a
szociáldemokrata párt hívének vallotta magát.
Nevezetesek még az olasz nyelv szépségét és a
nyelvvel, könyvekkel, szótárral való foglalkozás
módját tárgyaló Pagine sparse (1875) ós L' idioma
szül,

;

;

c. müvei
csak nagytehetség és
mélykedély író képes ily tárgyakról oly módon
írni, hogy a laikus nagyközönségben is foljrton

gentile (1905)

;

Dea muta
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ébren tartsa, söt mindinkább fokozza a tárgy ii-ánt
való érdekldést. Magyarul megjelentek A Szív,
ford. Radó Antal (1894, 4 kiad. 1909)
A bor és
egyéb apróságok, ford. Tóth Béla (1897) Furio,
ford. Elek Arthur (1907).
:

;

;

—

Debere

burgban 1888 jan. 19. Orvosi pályára készült
Heidelbergben, Marbm-gban, Berlinben. 1853-ban
Frankfurtban mint gyakorló-orvos telepedett le,
1854. Tübingen egyetemén a növénytanból docens lett, egy évre rá Freiburgtan 1859. rendes

Dea muta, Római mitológia.
tanár, 1867. Haliéba hívták, 1872. pedig Strass]>ean (ang., ejtsd: dín, lat. decanus), az angol burgba került s itt az egyetem els rektora
egyetemeken lev kollégiumok egyik elöljárója.
volt. Kutatásai a gombák életét derítik föl, kivált
1.

Deáiifalva,kÍ8k.Turócz vm. turóczszentmártoni
-

ivari folyamatait és az ivadék váltakozását

(pl.

Rákó- a rozsdagombákét). Nagyobb müvei Beitrag zur
Kenntniss der Achlya proliiéra (Berlin 1852);
Dean Forest (ejtsd: dín frészt), a Wye és a Se- Untersuchungen über die Brandpilze (u. o. 1853)
vern torkolata közé es erds dombvidék, vas- és Untersuchungen über die Familie der Konjugaten
szénbányákkal. Legmagasabb pontja, a Ruardean (Leipzig 1858) Die Mycetozoön (u. o, 1859, 2. kiad.
ffiU, 260 m. Területe kb. 105 km*, ebbl korona- 1864)
Recherches sur le développement de quelbirtok 10 km* (régebben mind az volt). Vasút ques champignons parasites (Paris 1863) Über
szeli át.
die Fruchtentwickelung der Askomyceten (LeipDeani, 3200 m. magas vulkán a keletafrikai zig 1863) Morphologie und Physiologie der Pilze,
nagy árokban, Német-Keletafrika területén, 4 Flechten und Myxomyceten (u. o. 1866); Verkm. átmérj kalderiával, lávamezi találkoznak gleichende Anatomie der Vegetationsorgane (u. o.
a szomszédos Lemagrut vulkánéval.
1877) Vergleichende Morphologie und Biologie
Deanovici, adók. Zágráb vm, petrinjai j.-ban, der Pilze, Mycetozoen und Bakterien (u. o. 1884)
(1910) 165 horvát-szerb lak.
u. p. Blinja, u. t. Vorlesungen über Bakterien (u. o. 1885)
a Boj.-ban, (1910)
pribócz.
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tót lak.

;

u.p. Pribócz, u.

t.

:

;

;

;

;

;

;

Kraljevéani.

Dearborii(ang., ejtsd: dírbom), Észak-Amerikában könny, hintóhoz hasonló kocsi.
Dea Syria (lat., a. m. szír istenn), e néven terjedt el Itáliában s az egész római birodalomban
szíriai kereskedk és rabszolgák révén az Atargaiis V. Derketo (1. o.) nev szír istenn.
Death Valley (eátsd: desz veiii) a.m. a halál völgye,
kopár depresszió Califomia északamerikai állam
D.-irészében, 67 m-re a tenger színe alatt. K.-en a
Funeral Mountains, Ny.-on a Telescope Rangé
határolja.

Deauville (ejtsd: dóviii), tengeri fürd Calvados
francia dópartementban, a Touques torkolatánál,
(1906) 3356 lak. Vele szemben, a folyó túlsó partján van Trouville.
]>ébacle (franc, ejtsd: debaki) a. m. összeroppanás, tönkrejutás. Zola ezt a szót választotta az
1870-iki háborút fest regényének címéül.
Déballage (franc, ejtsd: debauázs) a.m. kicsomagolás, vagy maga a göngyölet (hordó, doboz,
átkötött papirburkolat stb.). Különösen azt a csomagolást nevezik ekkép, amelyben bizonyos fajú
árúk a forgalomba kerülnek. E sajátos csomagolás sokszor a legjobb és legbiztosabb ismertet
jele a különböz gyártmányoknak. Viszont valamely általánosan ismert v. esetleg törvényileg
is védett csomagolásnak utánzása a kereskedk
versenyének ép oly gyakori, mint amily kevéssé
szép és egészséges jelensége.
Débanda<le(^nc.,ei]t8d: debandád) a. m. rendnélküli szétoszlás, különösen a harctérrl való futás közben, némely hadseregben a lovasságnak
rajokkal végrehajtott támadását is «en D.» támadásnak nevezik.

De Bange-ágyú,

Débardear

;

tanische Zeitung-ot 1867 óta szerkesztette.

1.

Löveg.

né1»a,ts,Journaldes {ejtsi: zsnmái dé debá), pámelyet 1789 aug. alapítottak Journal des Débats et des Décrets címen. I. Napóleon
risi napilap,

maga

is írt

bele vezércikkeket császársága ide-

amikor a Journal de l'Bmpire címet vette
48-ig az Orléans-ház hivatalos lapja
föl. 1830
volt, III. Napóleon idejében semleges maradt s
1870 óta a mérsékelt köztársasági párt szócsöve.
Befolyásának fénykora 1830 48 közt volt. Irodahni tárcái fleg Jules Janin (1829—73) idejében voltak nagy hatással.
jében,

—

—

Débatte

(franc),

Débancbe

1.

Vita.

ejtsd: debós) a. m. kicsapongás débaucher, kicsapongani, kicsapongó életet éhii, elcsábítani, különösen katonai értelemben

(franc,

;

valakit szökésre binii.

Debbah, 1. Dahhe.
Debbe, 1. Dabbeh.
Debeljácsa, község,

1.

Torontálvásár/iely.

Debellare (lat.) a. m. legyzni.
Debellatio (lat.) a. m. hódítás,

az ellenfél

legyzése, leigázása (subjugatio). A háborús jogállapot megsznésének egyik módja (1. Béke).
Debelo brdo, 1. adók. Lika-Korba va vm. korenicai j.-ban, (i9oo) 1609 horvát-szerb lak,, u. p. ós
u. t. Bunic.
2. D., adók. Lika-Korbava vm.
gospici j.-ban, (1900) 300 horvát-szerb lak., u. p.

—

.

Smiljan, u.

t.

Gospic.

Debentnr (lat.), vámvisszatérítés 0.).
Debenture (ang., ejtsd: debencsör), tkp. adós(1.

melyet valamely törlesztend kölcsön elismervényekép állítanak ki. A D. tulajdonosának
gyakran különös jogokat is biztosít, pl. zálog-,
megtartási vagy elsbbségi jogot.
Debercsény, kisk. Nógrád vm. balassagyarlevél,

ejtad: debardr), aki a hajó mati j.-ban, (1910) 156 magyar lak., u. p. és u. t.
szállítmányát parti-a szállítja; továbbá az ilyen ki- Magyarnándor.
rakodó ruhájába öltözött maszk.
Debere (lat), 1, valami jogalapból tartozni vaDébarquer (franc, ejtsd: debarkó) a.m. partra lamely szolgáltatással, débitum a tartozás, débiszállni V. szállítani.
tor az adós. 2. Jelenti azt is, ami jog vagy mélDe Bary, Heinrich Anton, német botanikus, tányosság szerint valakit megillet, pl. débita yorszül. M.-Prankfurtban 1831 jan. 26., megh. Strass- tio, a kötelesség. 3. D^itum coniugale, a házas-

(franc,

De bee
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—

Debreczen

GonstitiUnm de- Dhameo (fehér folyó) és a Majo-Balteo (fekete
folyó), mind a kett a Nigerbe ömlik.
De Boni, Filippo, olasz fró, szül. Caupóban, FélDebes, Emst, német térképrajzoló, sztil. Neukirehenben (Eiseuach mellett) 1840 jún. 22. tre mellett, 1816 aug. 7., megh. Ffrenzében 1870
188-ban Justus Perthes gothai földrajzi inté- nov. 7. 1846-ban Svájcba kényszerült menekülni,
zetébe lépett, késbb Petermannak munkatársa ahol republikánus röpiratokat adott ki. 1848 49.
lett. 1872-ben Lipcsében telepedett le, hol még munkatársa volt a Mazzini-alapította Itália del
azon évben Wagner H.-val Wagner H. és Debes popolo c. lapnak, késbb Róma követe volt SvájcS. cég alatt földrajzi intézetet alapított, 1895. ban. 1859-ben visszatért hazájába és 1860. a parlaadta ki nagy új atlaszát, Neuer Handatlas, mely mentbe lépett, ahol állandóan a baloldal híve volt.
Gli Bccelini e gli
kiváló munka (2. kiadása 1900). A giesseni egye- Mvei közül felenültendk
Bstensi (3 köt., Venezia 1841) ;Voci deli' anima (Lautem 1908. tiszt, doktorrá nevezte ki.
Debet (lat), a könyvelésben a tartozik (vagyon) sanne 1846) Storia dei fatti delle Romagne
rovat megjelölése.
(1847); Domenico Veneziano e Andrea del Castagno (Torino 1851) La chiesa romána e 1' Itália
Debhot, 1. Apollinopolis.
Debidoor, AntminElie Louis, francia törté- (Milano 1863) L' inquisizione e i Calabro-Valdesi
netíró, szül. Nontronban (Dordogne) 1847 jan. (u. 0. 1864) Ragione e dogma (Siena 1864).
Debóra (héber. a. m. méh), Lappidót neje,
31. Miután több lyceumban tanította a történelmet, 1878. a nancyi fiskola tanára lett. Ers prófétan a bírák korában. Barakkal, Abiköztársasági demokratikus érzelmeiért a közok- nóam király fiával háborút indított Jábin, kanaátatásügy ffelügyeljévé nevezték ki. Fbb nita király ellen, akinek Sisera vezérlete alatt
mvei La Fronde Angevine (pályanyertes m, álló seregeit az izraeliták teljesen leverték, úgy
1877) L'impératrice Théodora (1885) Histoire hogy Sisera gyalog volt kénytelen menekülni. A
sági kötelesség teljesítése.
biti

4.

0.).

(1.

—

:

;

;

;

;

:

;

;

diplomatique de l'Europe 1814—1878 (Paris
1891, 2 kötet).
Debilltas (lat.) a. m. gyöngeség, ertlenség.
Debir (héb. a. m. csarnok), 1. Salamon templomának szentélye, ahol a frigyláda is volt és
ahová, késbbi zsidó tradíciók szerint, a fpapon
kívül senkinek, a fpapnak is csak az engesztel
napon volt szabad belépnie. A legszentebb szen2. D.,
télynek (kódesha-kadasim) is hívták.
ókonaanita város.
Débit (franc, eijtsd: debi) a. m. eladás kicsinyben, V. eladási jogosítvány pl. állami monopóliumok eladásánál. A francia kereskedi nyelvben
néha a debet szó helyett is használják s ilyenkor
annyit jelent, mint megterhelni, valakinek a
számláján terhére írni.
Debita obedientia, 1. Obedientia.
Debitor (lat.), adós, 1. Debere.
Debitam (lat.), tartozás, 1. Debere.
i>éblai (franc, ejtsd: debié), a fid elhordása,

—

;

bevágás (pl. vasutak építésekor), lehordás.
De BlasÜB, Giuseppe, olasz történetíró, szül.
Nápotyban 1851., u. o. 30 évig ott mködött mint
a történelem tanára az egyetemen. Müvei közül
említendk La casa dei principi Angioini (Arch.
Stor. Napol. 1885—86). 1887-ben kiadta az ismeretlen szerztl származó Chronicon Siculum c.
kútft, mely András herceg és Johanna nápolyi ki:

gyzelem

negj'ven évig biztosítva lett az
A fölötte való örömnek a D. és Bárák diadaléneke ad kifejezést (Bírák k. 5. f.), amely egyike a régi héber költészet
legfontosabb és legbecsesebb maradványainak.
Debóra éneke, 1. Debóra.
által

izraelita törzsek

nyugodalma.

Débordement (franc, eá^i:
árvíz,

át\'itt

debordman) a.

m.

értelemben kicsapongás, zabolát-

lanság.

Déboacbé (franc, ejtsd: debusé), szoros út vége.
ahol a csapatok, melyek a szorosban csakis oszlopban haladhattak, ismét tért találnak harcra
való kibontakozásra vagj' több oszlopban való elnyomulásra.

Débours

(franc,

ojtsd: debúr) a.

m. kész kiadás,

kifizetés, elleg.

Debra Tábor, egykori székvái'os KözépAbesszíniában, a Tana-tótól K.-re, 2496 m. magasságban.
Debranx {ejtai: döbró), Émile, francia költ, szül.
Ancerville-ben (Meuse) 1796 aug. 30., megh. Parisban 1831 febr. 12. Vidám és könnyed dalai,
melyekben a hazát, bort és a nt dicsítette, fleg az alsóbb néposztály eltt voltak népszerek,
miért is Béranger de la canaille-nak nevezték
a legsikerültebbek La colonne Le Mont SaintJean Fanfan la Tulipe T'en souviens-tu ? Les
:

:

;

;

;

La veuve du sóidat Marengo stb.
szintúgy Nagy Chansonjai teljes gyjteményét Béranger adta ki
barricades

;

;

rálynrl új adatokat tartalmaz
Lajos királyunk hosszú hadjáratáról (v. ö. a Szá- (Paris 1833., 3 köt.). V. ö. Albert Cim, Le chanzadok 26. köt. Pór Antal cikkét) Racconti di Sto- tonnier Émile D., roide la goguette (Paris 1910).
ria napoletana (Napoli 1909).
Debray, Henri Jules, francia kémikus. Deville
Deblokálás (franc), valamely helynek az os- tanítványa, szül. 1827 júl. 26. Amiensban, megh.
tromzár alól fólmentése. A vasutaknál valamely Parisban 1888 júl. 19. A kémia tanára volt a Sorbiokk-készülékkcl elzárt vonalrésznek, váltócso- bonneban. Behatóan foglalkozott a platinával, ruteportnak, avagy elágazásnak zár alól való felsza- niummal, aluminiimmial. molibdénnel és a disszobadítása.
A nyomdászatban a blokád (1. o.) el- ciáció tüneményét tanulmányozta. A platina techlentéte, vagyis a helyes betk beillesztése a sze- nológiáját (Deville társaságában) elbbre vitte,
;

:

:

—

megmutatva, hogyan kell nagyobb mennyiség
Északnyugat- Afrikában, Masszina platinát megolvasztani.
tertlletén 240 km.-re Timbuktutól. A Niger két
Debreczen (1. a nxellékelt térképet), törvénymellékfolyója egyesülve benne, kiszélesedik s hatósági joggal felruházott sz. kir. város Hajdú
körülzárja a Burgu-szigetet. Lefolyása a M^o- és Bihar vármegyék közt, Hajdú vármegye tör-

désbe.

Debo,

tó

—

Debreczen
vónyhatóságának székhelye.
ros
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Toczó és Kondo-

vízerek közt lapályos területen,

épületeivel, aszfaltútjaival, villamos és gázvilá-

#gításával,

élénk

üzleti életével s

villamos közúti
vasúig ával a

nagyváros mozgalmas képét
tünteti

föl.

D.

belterülete tojásdad alakú, 388
ha. teiniletet fog-

mely Hatvan, Péteríia,
Csapó, Kossuth,
Varga és Piac

lal el,

nev kerületekre oszlik. A
Hunyady-utca,
Piac-utca, Bgyháztér és Péter-

fla-utca vonala az egész várost ÉD.-i irányban
két részre hasítja ós egyúttal legélénkebb s legszebb, boulevardszerü jelleg útvonala; itt vannak a legszebb középületek ós a debreczeni hitelintézetek nagy bérpalotái, köztük a D.-i I. takarékpénztár impozáns épülete (1911), továbbá a
vármegyeháza (1912 az egykor híres Fehérlószálló helyén, melynek udvarán 1798. az els
színjátszó társulat játszott) az egyszer városháza, a keresk. és iparkamara csinos épülete s a
ref kis templom, posta- és táviróhivatal,a Steindl
Imre által tervezett városi vendégl (Arany bika)
freskós díszteremmel, a Tisza-ház stb. A kiszé;

;

lesed Egyház-tér közepén a kéttornyú ref. nagytemplom (épült 1803—22) áll. A mögötte lev
kertben van Szombathy István és neje (a ref.
egyház jótevinek) emlékoszlopa, Bocskay szobra,
a Szabadság-szobor (Tóth Andrástól, 1902) ós a
nápolyi prot. gályarabok emlékére (1676 febr. 11.
kiszabadította Ruyter hollandi admirális) emelt
obeliszk (1895) oldalt a tóren Csokonai Mihály
szobra Izsó Miklóstól. Az Egyház-tér és Hatvanutca sarkán a ref. egyház nagy bérpalotája, mel;

a ref. püspöki lakás, egyházi hivatalok s a
gazd. akadémiának most különböz tanintézetek
által használt épülete
ezek mögött a kollégium
füvészkertje, Diószegi Sámuel ós Fazekas Mihály
allegorikus emlékével. A tér hátterét a ref. kollégium hatalmas épülete (1803—1816) zárja be,
mellette a modem berendezés konviktus. Az itt
kezdd Péterfla-utcában van az új ref. fgimnáziumi épület, a honvédgyalogsági laktanya, a Stefánia árvaház és a tornacsarnok és a Simonyiutca elején a pavillonrendszerben épített városi
közkórház, vele szemben az orsz. tanítói árvaház
ós mögötte a Margitfürdö vendéglvel és parkkal.
A Simonyi-útnál kezddik a nagyerdei villatelep,
melyhez az 1310 ha. terjedelm Nagyerd csatlakozik, benne hidegvízgyógyintézet, vendégl
és cukrászüzlet. A Nagyerdn vannak a polgári
lette

;
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lövházak, sporttér, jégpálya, itt épülaz új egyetemi épületek, s tüdbetegek szanatóriuma. Az ezen útvonaltól derékszög alatt
kiágazó utcák közül a Szt. Anna utcában van
a kéttornyú róm. kat. templom barokóptilete
(ép. gr. Csáky bíboros püspök), mellette a r. kat.
fgimnázium új palotája (1903) ós a piarista-rend
rendháza, szemben a Svetits-intózet, a Vargautca sarkán a D.-i ipar- és keresk. bank nagy
palotája. A Deák Ferenc-utcában van a kupolás
izr. templom, a keresk. és iparkamara új palotája,
a kir. törvényszék és járásbíróság a fogházéptilettel. A városháza mellett nyíló Kossuth-utcában van a Skalniczky tervei szerint mór-bizanci
ízlésben épült színház, s a kölcsönös segélyz egylet palotája és a régi Komáromy-ház (a Komáromy- Csipkés család tulajdona), melyben 1711.
a szatmári békekötés feltételei Károlyi Sándor és
Pálfly János gróf között megállapíttattak (emléktábla 1903), továbbá a ref. felsbb leányiskola,
és az utca végében a Méliusztéren a gótikus ref.
templom, Szombathy István és neje Veresmarthy
Zsuzsanna alapítványából 1887. építve. Az innen
nyíló Nap-utca az Attila-térre vezet, melyen az
érdekes gör. kat. templom áll (ép. Tóth István
1907—10), szép kupolafestményekkel; e téren
van a bábaképz és a dohánybeváltó-hivatal. A
Piacról a Csapó-utca az Árpád-térre vezet, melyen a Vecsey-Bruckner alapítványból épült
új ref. templom áU, odább kifelé a cs. és
kir. huszár-laktanya. A Piac-utca Ny.-i mellékutcái közül a Miklós-utcában van a kis ág. ev.
templom; a Széchenyi-utca sarkán a ref. kistemplom, várszer toronnyal, köiülötte bazárhelyiségek; a kir. ítéltábla és az ügyészség
nagy palotája, az utca végén a fémipari iskola
új épülete; a Hatvan-utcában Csokonai szülháza, a városi múzeum, a Csokonai-kör ereklyetárával és a Thaly-szobával, továbbá a freálés katonai

109—121 nek

méter magasságban fekszik. Az elbb nagy faluhoz hasonlított város most egyike hazánk legelkelbb városainak, mely szóles, többnyire
befásított útvonalaival, díszes köz- és magán-

Debreczen város címere.

—

melyhez díszes tornacsarnok tarváros déli oldalán van a m. kir. államvasutak nagy pályaudvara, még a XVI. sz.-ban
iskola épülete,
tozik.

A

alapított ref. ispotály,

templommal, iskolákkal

a népkert, a légszeszgyár, városi villamostelep
és számos gyár Ny. felé a honvédlovassági laktanya, a D.-hajdunánási és D.-füzesabonyi Vi ?utak pályaudvai'a, az áll. gyermekmenhely, a
Hortobágy-gzmalom, a cs. és kir. közös honvédcsapatkórházak és a honvédtemet (az 1849 aug.
2-iki csata emlékére emelt koroszlánnal) a Ferenc József-úton a nagy István-gzmalom (1848),
ettl Ny.-ra az áU. méntelep, a baromvásártér,
honvédsátortábor és lóversenytér, a városi vízvezetéket tápláló városi kutak a város K.-i oldalán a gépjavitómhely nagy telepe, a nagy dohánygyár és több temet. A város e küls részei
20—25 évvel ezeltt még szöllöskertek és majorsági földek voltak, ma cottage-rendszerben épül
városrészek s a belterülethez csatoltattak, ezzel
a belterület 2212 hektárra emelkedett. Itt vannak a mintaszer közhasznú munkáskertek.
D. ma az Alföld egyik legnépesebb és legjelentékenyebb városa, politikai életének, közmveldésének és közgazdaságának egyik góca. Itt székel
Hajdú vármegye törvényhatósága, a központi
járás szolgabírói hivatala, apénzügyigazgatóság és
;

;

;
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pénzügyrség,

f vámhivatal,

vatal, tdr. ítéltábla, kir.

államépítészeti hi-

tön-ényszék, kir. f-

ügyészség, sajtóbiróság és pénzügji bíróság,

te-

közjegyzi,
ügyvédi, kereskedelmi és iparkamara, 2 kir. közjegyzség, kir. tanfelügyel és tankerületi figazgató, adóhivatal, állami állatorvos, dohánybeváltó

le^önyvi hatóság,

—
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kir. jái-ásbiróság,

és kataszt. helyszinelési, felmérési, gazdasági,ipari
felügyelségek, erdfelügyelöség, Máv. üzletvezetovábbá a tiszántóség, kultúrmérnöki hivatal
túli ref. egyházkerület püspökének és a kegyesrendi társháznak is itt van a széke. Van itt továbbá
;
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házban) 75.006 ós 1910-ben 92,729. A lakosok
között volt (1900) 73,641 magyar (98-20 o). 801 német, 105 tót, 202 oláh ós 257 egyéb anyanyelv.
Vallás szerint van (1900) 13,258 róm. kat (l7'7o/o),
2023 gör. kat., 171 gör. keleti, 1009 ág. evang.,
52,282 reform. (69-7» 0), 6192 izraelita és 71 egyéb
felekezet. D. hazánk legtósgyökeresebb magyar
városai közé tartozik aD.-í polgár (cívis) zárkózott természet, tiszta erkölcs és józan gondolkozású takarékos, de a közjó érdekében áldozatkész és a haladás eszméi iránt fogékony. Szor;

;

és kitartása következtében vagyonra tesz
és köztiszteletnek örvend. Foglalkozásra
nézve az stermel (28'2o/o) és iparos népesség

galma

állandó vegyes felülvizsgálati bizottság, csendrszámjT)arancsnokság, továbbá itt székel a 39. sz.

szert

gyalogezred hadkiegészlt parancsnoksága s a 3.
honvédgj'alog és 2. honvédhuszárezred, gyalogée lovasezredek, mént«lep-parancsnokság stb.

(292"/o) majdnem egyenl számos ; kereskedelemmel és hitellel 7'0, közlekedéssel 6'4<'/o foglalkozik, a közszolgálati ágakban és szabad foglalko-

Közmveldési intézeteinek száma nagy; itt
székel a híres református fiskola vagy kollégium

zásokban

sz.

íl. Debreczein református
koüégium), teológia,
jogakadémia, bölcsészeti karral, református fgimnázium. Ezenkívül van D.-ben kegj^esrendi fgimnázium, állami (elbb községi) freáliskola,
ref. és r. kat. fels leánjiskola. kereskedelmi tanfolyammal, ref. és kat. tanítónképz, ref. bábaképz, községi közig, tanfolyam, m. kir. gazdasági akadémia, végy kísérleti és dohány kísérleti
állomással (Pallag pusztán), keresk. tanintézet,

alsófokú keresk. iskola, városi iparos iskola,

n-

ipariskola, izr. nipartanmhely, 4 polg. isk., 39
elemi iskola és 12 tanyai iskola, 9 kisdedóvó, zeneakadémia és zenede. Nagy lendületet fog adni D.
közoktatásügyének a legközelebb itt létesítend

harmadik egyetem. E nagyszámú

s nagjTészt a
város áldozatkészségébl fennálló intézet hatása
folytán a közmveldés magas fokra emelkedett
az írni-olvasni tudók aránya az összességhez viszonyítva 69-3»/o, a 6 éven felüliekbl 80-9o/o,
tehát lényegesen több, mint az Alföld más vidékein. Az iskolákhoz számos jótékony intézet és egylet csatlakozik, ú. m.a róm.kat. árvaház (Theresiaaum)és a nóegy lett árvaház, a ref .és városi szegényház (ispotály), a városi közkórház, siketnémák
intézete, áll. gyermekmenhely, a kollégiumi kórház, a r. kat. szegényápolda, a keresked-íQak önképz s betegsegélyz egylete, a katonai csapat- és
honvédkórház, a szegény gyermekeket felniházó
zónatársulat, 4 jótékony negylet ; továbbá számos közhasznú és közmveldési egylet, közte a
Csokonai-kör, a Gönczy-egyesület, a zenede-egylet, a kitn dalárdák, a gazdasági egyesület stb.
A színészetnek a színház nyújt állandó otthont.
Megjelenik itt 6 magyar napilap és számos más
hírlap és folyóirat. D.-ben 12 könJ'^•- ós 1 knyomda van, közte az 1561 óta fennálló városi
nyomda. Az irodalmi és kuItmáUs élet nagy len-

dületet vett.

5'6*/o

A

van.

tényleg

keres népesség

összes száma (1900) 33,704, mibl stermel 7870,
iparos 10,160, keresked 2195, értelmiségi keres
1937, katona 2655; közlekedéssel foglalkozik
1417, va^onából él 1500, házi cseléd 3386.
földmívelés D. legfbb jövedelmi forrása,

A

melybl a népességnek majdnem

egj'

harmada

legfbb termékei a búza, árpa, zab, repce,
továbbá dohány és bui^nya. Állattenyésztése
él

;

régóta híres és

fejlett

;

szarvasmarhája, juhai

A Hortobágyon gazdag legel

és lovai keresettek.
van és rajta ezrekre

men szarvasmarha, ló és
juh legel D. területén 1908-ban összesen 20,935
drb szarvasmarha, 10,165 ló, 34,209 juh, 37
kecske, 36 szamár, 4 öszvér és 24,605 sertés volt.
A lótenyésztésre nagy hatása van az állami
méntelepnek és a városi ménesnek, mely kitn
fajlovakat küld a bel- és ktilföldi piacokra; a
szarvasmarhatenyésztés fleg a magyar fajtára
szoritkozik (15,351 drb), de simmenthali állatok
is elfordulna.
A városnak a Hortobágyon
törzsgulyája van, a juhászat a hortobágyi legeltetésre van alapítva, termékei a tarha, juhsajt
(gomolya) ée a zsendice. Nevezetes a sertéstenyésztés és hizlalás, óriási hizlalókban remek
sertéseket láthatni s azért D. hentesipara híres
az egész világon. Paprikás szalonnája leghíresebb
az egész országban. D. állatvásár aí igen jelentékenyek, a felhajtás évenkint megközelíti a milliót és külföldiek is felkeresik. Az állati termékek
közül nagy forgalma van a tejnek és tejtermékeknek, vajnak, sajtnak, nyers faggjTinak, disznózsírnak, szalonnának, tolhiak és bröknek. A mezgazdaság érdekeit szolgálja a Debreczeni Hajdúvármegyei gazd. egjesület, a m. k. gazd. felgjelség, a Hajdú-vármegyei móhészegylet ós mézértékesít vállalat, a szöll- és bortermel szövetkezet.

Ipar

és kereskedelem tekintetében D. az Alegjik empóriuma. D. kereskedelme és ipara
virágzik, kereskedi javarészben D. törzsökös
családjai, melyek szakértelmükkel, egyéni
veltségükkel és vagyonukkal óriási lendületet
adnak a D.-i piacnak. Nagykereskedit szolidság
jellemzi. A régi híres iparágak (csizmadia, tímár,
szúrszabó és gombköt stb.) fénykora ugyan már
lejárt (jelenleg van még 260 cipész, 489 csizmadia, 147 férfiszabó, 59 niszabó, 7 szrezabó, 106
tímár), de helyükbe a gyáripar lépett, mely itt
föld

D. népessége kivált a legújabb idben rohamosan szaporodott 1787-ben, amidón 29,153 lakosa
voít, Magyarország második legnépesebb városa
volt (Budapestet egy városnak számítva), ezt a
helyet a XIX. sz. második felében elvesztette s
1857. a hetedik helyre került, honnan fokozatosan elrehaladt az 1890 óta elfoglalt negyedik
helyig. Lakóinak száma volt 1869-ben 46,111,
1880-ban 51,122, 1890-ben 58,952, 1900-ban (8228
;

m-
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nagy virágzásra fejldött. Ipartelepei Jíözül legjelentékenyebb az István-gzmalom (évi termelképessége 800,000 q. liszt, kivitel Francia-, Angolországba és Braziliába), 5 más gzmalom, a Gebauer-féle fémání- és érekoporsógyár, az ércöntde, óriási gép- és koesijavítómhely, gépgyár, patkógyár, gözfürész, 2 kefegyár (600,000
K érték évi termeléssel), 8 nagj' téglagyár (több
mint 17 millió darab tégla évi termeléssel), koesi"gyárak, am. k. dohánygyár (966 munkás), fém- és
lámpaárúgyár, hordógyár, tömör fabútorgyár, vasönt és géplakatosság, gzcukorkagyár, halkonzervgyár, keményítgyár, szódagyár, légszeszgyár, vas- és rózbutor-, fés-, paszomány- és
kályhagyárak; jelentékeny továbbá a szappangyártás, mézeskalács- és perecsütés, kolbász- és
szalámigyártás, az esztergályosipar, ekekészítés
stb.Van kitn vágóhíd, jégkészítéssel összekötve
és

modern

htkamarákkal. A kereskedelem

régóta kiterjedt, s D. országos vásárai messze
földön híresek voltak a vasúti hálózat kiépítése
folytán e vásárok jelentségüket elvesztették
ugyan, de még most is élénkek D. állat- és terményvásárai. D. még ma is Erdély és az ÉK.-i fel;

Magyarország fkereskedehni empóriuma
kereskedelmének fcikkei gabona, állatok, kézmárúk, rövid- és norinbergi árúk, vas- és fszerföld felé
s

árúk, posztó s az iparvállalatok termékei. Üzleti
életét 10 nagy bank és 6 takarékpénztár, ipar- és
keresk. bank, hitelbank, forgalmi bank, D.-i I.
takarékpénztár, alföldi ós ált. takarékpénztár,
összesen 30 millió
részvénytkével, tov. 9 millió
tartalékkal s 60 millió K-t megközelít betéttel, továbbá az osztr.-magy. bank fiókja, az árú- és
terményraktár, s több tekintélyes kereskedelmi és
iparos részvénytársaság és testület (az 1715. alakultD.-i keresked társulat, keresk. és iparkamara,
iparoskör, tisztviselk önsegélyz egylete, kölcsönös segélyz egylet stb.), 27 hitel- ós árúszövetkezet 12 millió
törzsbetéttel, 17 ipartársulat és
1 ipartestület nagy mértékben elmozdítja.
D. közlekedése és közlekedési hálózata is igen
fejlett a m. kir. államvasutak innen Szohiok, Fü-

K

K

K

;

-
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32-50/o-ra emelkedett.

Majdnem

összes közintéze-

a város tartja fenn s az állami intézményeket
is tetemesen segélyezi.
Története. D. területe már a történelemeltti
idkben lakott hely, amit a szórványosan és ásatásokból elkerült k-, bronz- ós vaskori leletek
igazolnak. A dákok fénykorában e tájékon az
anartok törzse tanyázott s föltehet, hogy a Ptolemaeus térképén látható Rukkonion és Dokiraia
városok valamelyike a mai D. helyén v. közelében
állhatott. A római uralom e vidékre nem terjedt ki.
D. si lakossága szláv lehetett, neve is (debr a. m.
völgy, lapály, breza a.m. nyírfa; v. dobridzenu, dobrazenu a. m. jó hely, termékeny föld) erre mutat
de si lakossága korán elmagyarosodott vagy magyarsággal cseréldött ki. Az Árpádok korában
valószínleg királyi birtok volt legalább is az
ifjabb királyok birták. Okiratilag igazolható, hogy
a XIII. sz. vége felé lakosai kereskedéssel is foglalkoztak. Név szerint is ismert legrégibb földesura Kun László híres hadvezére, Rofoyn bán, kinek unokaöccse és fogadott fia volt Debreczen
Dózsa nádor, a roppant teijedelm D.-i uradalom
ura, Róbert Károly híve. Ennek idejében épült
kisebbszerü román ízlés templom helyén az 1802.
leégett hatalmas csúcsíves Szt, András temploma. A lassanként iparilag is fejld, céhekkel
dicseked D. lakosságát I. Lajos 1360. városi jogokkal örvendeztette meg, Zsigmond király pedig
D.-t szabad királyi várossá emelte. A Debreczeni-,
család kihalása után a flskusra szállott, de Zsigmond elbb elzálogosította majd István és György
rác deszpotáknak adományozta. 1450-ben pedig
a Hunyadiak birtokába került. Mátyás király több
kedvezményben részesítette; 1490. az ország
rendéi Corvin Jánosnak ajándékozták, utóbb Szapolyai kezére került. A mohácsi vész után D. sorsa
viszontagságos volt; védurai közül legnevezetesebb volt Enyingi Török Bálint, ki a reformációt
1536-bau D.-be behozta s az Melius Péter, D. els
püspöke alatt annyira elterjedt, hogy 1552. a
teit

;

;

katolikus egyház teljesen megsznt. Az 1567. évi
D.-i zmiat (1. 0.) a ref. egyházat, mint önálló testletet szilárd alapon szervezte. Buda eleste után
D. meghódolt a törököknek, ezektl azonban sokat
szenvedett 1564. Schwendí, 1604. Barbiani, 1675.
Strassoldo, 1685—86. Caraffa rabolta ki, 1705
szén a labancok fosztották ki és gyakran
pusztították nagy tzvészek. 1692-ben NagyVáradnak a töröktl való visszavételénél D. anynyira kitnt, hogy Lipót király 1693-ban szab. kir.
várossá emelte. 1716-ban újra alakult a róm. kat.
egyház, 1725. Nagy- Váradról ide helyeztetett át a
ker. tábla 1849. a nemzeti kormány és az országgylés a fvárosból ide menekülvén, jan.4-tl júl.
l-ig itt székelt és a ref. nagytemplomban ápr. 14.
mondotta ki Kossuth a határozatot, mely Magj'arország elszakadását Ausztriától magában foglalta
s a Habsburg-dinasztiát detronizálta. 1849 aug. 2.
vívták a debreczeni csatát (1. o.). Az ötvenes évek
óta D. közgazdasági és mveldési tekintetben
nagy lendületet vett s a hajdani nagy falu modern
várossá, hazánk egyik legjelentékenyebb mve-

zesabony, Mármarossziget, Nyíregyháza ésBüdszentmihály felé, tehát 5 irányban vezetnek ezekhez járul a debreczen— nagyváradi, nagylétai,
debreczen— nyírbátori vonal és a nagycserei erdségbe vezet gözmozd. iparvasút. A m. kir. államvasutak egyik üzletvezetsége itt székel. A helyi
közlekedés eszközei a villamos helyi vasút, automobil és bérkocsik. Fosta és távíró s a város
minden részére terjeszked telefonhálózat a forgalmat támogatják.
D. a leggazdagabb vidéki városok közé tartozik. Területe nem kevesebb mint 95,720 ha. s ez
óriási föld K.-rl Ny. felé 79 km. hosszúságban a
Tiszáig terjed s 5 vármegye és 19 község területével határos. Az egész határnak fele (48,684 ha.)
a város tulajdona (ebbl szántóföld 7119, legel
26,359, erd 9509 ha.), ezenkívül a városnak
Hajdú és Szabolcs vármegyében vannak birtokai
7930 ha, terjedelemben. A város összes vagyona
121-8 millió K, mibl 102-4 millió K tiszta vagyon
ebbl fedezi a város a 4 milliót meghaladó évi ki- ldési központjává vált. D. a Bach-korszakban
adásait, községi pótadó kivetésének szüksége Észak-Bihar, 1876 óta Hajdú vármegye szék1895-ig nem merült fel azóta a pótadó lassanként helye.
;

;

;

;

Debreczen-derecske-nagrylétal

h.é.v.

—
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sz. k. város egyetemes leírása,
Szcs István, D. város történelme, 3 kutet,
Jókai Mór, D. (Az osztrák-magyar monarchia
írásban és képben c. vállalat Magyarorsz^ ü. köt.) Balkányi
Bzabó Lajos, D. helynevei, 1865; Palugyai Imre, Magyarország
történeti, fóldirati s állami legújabb leírása. Pest 1853. n.
köt.)
Bunyitai V., A váradi püspökség története, II. k.
D. épületei; A D.-i kereskedelmi és iparkamara jelentései;
Budapesti Látogatók Lapja V. évf. 6. szám 1892 ; Chilkó
László, A debreczeni római kat. egyház vázlatos története,
Debreczen 1877 ; Századok 1890 1872 1878 ; Balásházy János,
D. mint, van s jövendje, Debreczen 1844; Mayer Emil és
Koncz Ákos, Áz latván-gözmalom 50 éves története 1898
Zoltai Lajos, Vidékiek beözOnlése D.-be 1564—1640., 1902;
n. a., Birtokmegoszlás D.-ben, 1900 ; u. a., D. és a szatmári
béke, 1903 ; n. a., D. a török uralom végén, Budapest
1905; u. a., D. urai 1800—1400 között, Debreczen 1905;
Barcsa .JánoSj A D.-i kollégium és partikulái, D. 1905;
Koncz Ákos, Os D., u. o. 1909 Csrös Per.. A D.-i diariom.
Tört. Tár 1909, 1910 ; Ozory István és Barna Tibor, D.-i
útmutató, D. 1911.

Irodalom. Zelizy Dáuiel, D.

Debreczen 1882
Debreczen 1870

;

;

;

;

;

;

;

Debreczen-derecske-nagylétai h.
Debreczen-nagyyáradi h.y'. vasút.

é.

vasút, l

Debreczen-fzesabonyi h. é. vasút. Megnyílt
1891 ang. 5. Fvonala Debreczentöl Füzesabonyig,
szárnyvonala Ohatpnsztakócstól Polgárig terjed.
Alaptökéje 11.275,200 kor. Szabványos nyomtávú síkpálya. Üzleti hossza 136-2 km. A Máv.

üzemében van.
Debreczen-hajdunánásih.é.vasút.DebreczenBüdszentmihályig terjed, 569 km. hosszú,
rendes nyomtávú, gzüzem h. é. v. Megnyílt
Hajdúnánásig 1884 okt. 5; Büdszentmihályig
1886 dec. 12. Alaptkéje 3.025,000 kor. Síkpálya.
A Máv. üzemében van.
Debreczeni.l. J.w<íra,s, 1705—47. kassai ötvösmester. Polgárjogot 1706. nyert. II. Rákóczi Ferenc kassai pénzveróházának míntavésnöke volt
8 mint .ilyen ö véste a Rákóczi-kori fejedelmi ós
.hivatalos pecséteket. 1711-ben a kassai híres
ötvös-céhnek szószólója, 1720 33-iff céhmestere
tól

—

Debreczeni csata

védelmezje és gyarapítója volt (Turul: 1891.,
Márki, Arad m. tört. 1. 303.).
4. D. Márton, bányász és költ, szül. Magyargyermonostoron, Kolozs vmegyében, 1802 jan.
25., megh. Kolozsvárit 1851 febr. 18. Selmeczen
végezte az összes bányászati tudományokat s 1827.
kineveztetett a csertesi kohóhoz helyettes kómFokozatos emelkedéssel 1842-ben bányatanácsossá lett. 1848-ban az erdélyi országgylés
az uníóbízottmány egyik tagjává választotta, s
ekkor Pestre jött kevéssel azután a bányaügyek
igazgatására ismét leküldték Erdélybe. A szabadságharc után Kolozsvárott perbe fogták és
fizetése fölfüggesztetvén, nejével és 6 gyermekével nyomorban tengdött, s végre is a gond és
bú súlya alatt összeroskadt. Az erdélyi bányászat
igen sokat köszönhet neki; számos javítást és
újítást hozott létre, a kohóknál felhalmozott kénes
ércekbl kísérletté meg elször a kéngyártást,
rendezte be a zalatnai kohónál a vasgáUc-gyártást, az aranynak és ezüstnek kiejtését feketerézböl szerencsésen keresztühitte, az Erdélyben és
külföldön is használatos csigafúvó az találmánya.
Halála után került napfényre 16 énekes eposza,
kióvi csata, mely nevét a szépirodalom történetében is megörökítette, kiadta Széchy Károly D.
életrajzával (Budapest 1903, 2 köt.).' V. ö. Mikó
Imre gr., D. M. A kióví csata.
Debreczeni csata, 1849 aug. 2. a magyar szabadságharc egyik utolsó ütközete. Görgey a Hegyalja vidékein folytatott harcok után délkelet felé
vonult seregével, hogy a Berettyó vonalán újabb
lövé.

;

A

biztos állást foglalhasson.

Görgey

azt hitte,

hogy

Paskievics nem Debreczen felé, hanem TiszaFüredtl a Tiszán felfelé indítja hadát. E szerint
maga a 3. és 7. hadtestekkel Nagykállón és Nyíradonyon át vonult Vámospércsre, hol aug. 2-ig
XIV. sz.-ban virágzó fúri táborozott, az 1. hadtestnek pedig mint oldal-

—

volt.
2.

D. Dózsa. A

D.-család

nagyságának és gazdagságának

szer-

zje. Már 1292. övé volt Debreczennek egy
része utóbb rokonának, Rafael bánnak javait örökölvén, még gazdagabb lett. III. András halála
után mindjárt I. Károly pártjára állott s Ottó
hiába kísérletté meg Elep (most puszta Debreczen
mellett) adományozásával
a maga részére hódítani. 1312-ben részt vett a rozgonyí csatában.
1317-ben a király öt a Kopasz nádor ellen küldött
sereg vezérévé nevezte ki és a debreczeni csatában sikerült is a lázadókra dönt csapást mérnie.
A következ évben mint erdélyi vajda (addig
csak bihari és szabolcsi fispán volt) Erdélybe
nyomult s ott Kún László fiait, Majsfla Majst és
a többi lázadókat megverte, de egészen meg nem
törhette. 1320. Sírok várát (Heves vm.) ostromolta.
1321 végén nádor lett, de már egy év múlva meghalt. V.ö. Turul, 1891. 1—9, 67— 9.; Századok,
1888. \U. Pór, Csák Máté, 141. Kmnármiy András, D. nádor és a D.-család.
3. D. Jakab, Dózsának, a nádornak fia. Sokáig,
1325— 53-ig volt Pál testvérével együtt szabolcsi
fispán; 1332. emellett vámagy régi ellenségüknek, Kopasz nádornak várában, Adorjánban.
Pecsétnyomója (érdekes ritkaságkép) a Nemzeti
Múzeum régiségtárában látható. Az atyjától össze;

t

;

;

védnek Hadházon

át Debreczen felé kellett
mennie. A hadtest vezére. Nagy Sándor József
tábornok azt az utasítást vette, hogy az ellenség
ersebb támadása esetén vonuljon vissza, különben pedig aug. 2. álljon meg Debreczenben. Nagy
Sándor még aug. 1. értesült, hogy Balmazújvárosnál 15,000-nyi orosz had áll, de ezt nem tartotta
elegend oknak a menetterv megváltoztatására.

Nagyobb

baj volt az, hogy az ellenség támadása
déltájban a magyarokat meglepte. Nagy
Sándor tisztjeivel épen a város által rendezett
díszebéden vett részt, midn az els ágyúlövések
behallatszottak. Nem is egy orosz hadosztály támadott, hanem maga a fsereg, Paskievics alatt,
körülbelül 50,000 ember. Ily túlnyomó ervel
szemben a magyar ellenállás nem tarthatott
soká. Csak a huszárság bátor támadása akadályozta meg a hadtest teljes megsemmisítését,
így is a 7500 fnyi csapat majd 2000 embert vesztett, többnyire foglyokat.
Görgey magatartását,
ki a csata alatt Vámospércsen mozdulatlanul

aug.

2.

—

nagyon megtámadták, különösen szemére
hogy Nagy Sándort, kit nem kedvelt,
magánboszuból hagyta magára. V. ö. Breit J..
Magyarország 1848/49. függetlenségi harcának
katonai tört., III. köt. Horváth, Magyarország
szerzett (Berettyóújfalutól
Hajdúböszörményig függetlenségi harcának története, III.
Görgey,
terjedt) debreczeni nagy uradalomnak szorgalmas Mein Lében u. Wirken II.
állott,

vetették,

;

;

Debreczenl Ember
Debreczeni

Debreczenl Kalocsa
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Ember

teránusok részérl éppen úgy, mint a katolikusok
részérl egyiránt gyanúsított kálvini elv lelkészek kényszerítve érezték magukat arra, hogy
egy, úgyszólva mindent, még a teológiához nem
nek választották, azután pedig Thököly Imrétl tartozó tárgyakat is magába ölel hitvallásban
nyert pénzsegéllyel külföldi egyetemeken foly- tegyék közzé annyiszor támadott nézeteiket. Az
tatta tanulmányait. Visszatért Patakra, lelkészi ál- 1561. és 1562. évek folyamán Nagy- Váradon, Egerlomására, de a megváltozott poUtikai viszonyok ben és Debreczenben tartották azokat a zsinatokat,
eUene fordultak; a pataki vártemplom a refor- melyeknek tárgyalásain keresztülment az azután
mátusoktól elfoglaltatott, egy év múlva a fiskola csakhamar kinyomatott hitvallás, mely a szerzk
is elzetett. D. ekkor mint számzött a szomszé- számához képest több külön dolgozatból lóvén
dos Hotykán vonult meg, hol 3 évig nyomorgott. egybefoglalva, csaknem minden rendszert nélküInnen hívta meg 1695. a fényes losonczi egyház löz. Ez a hitvallás Egervölgyinek is neveztetik,
lelkészének az itt töltött 6 év volt legszerencsé- mivel a Verancsies Antal egri püspök és várpasebb ideje
szeretet, jólét környezte. Sajtó alá rancsnok által zaklatott és üldözött, st a király
rendezte egyházi beszédeit, s egyháztörténelmi eltt még pártütéssel is vádolt egri protestánsok
mvéhez is gyüjté az adatokat. Megnsült s 1701, elkérték azt Meliustól, azzal a céllal, hogy kimuelfogadta a szatmári papságra vaJó meghívást, tassák vele hitök igazságát az ügyök megvizsde a háborús viszonyok miatt kénytelen volt gálására közéj ök küldött királyi biztosok eltt.
szülvárosába menekülni. A forradalmi vihar Ehhez képest még 1562. kétféle címlappal különazonban itt is utolérte s D. ismét elbujdosott; utol- külön jelent meg a hitvallás. Magyar fordításban
jára Óliszka szerény gyülekezetében talált papi közölte Kiss Áron, A XVI. sz.-ban tartott magyar
állomást itt végezte be történelmi munkáját és ref. zsinatok végzései között (Budapest 1882).
életét is. Mvei Innepi ajándékul az Isten sátoDebreczeni hitvita. 1568 febr. 2. történt a kálrába felvitt szent Siktus (Kolozsvár 1700); Gari- vinisták és unitáriusok között. Miután ugyanis az
zim és Ebal,
Bárány életének könyve. Vagy Egri Lukács ügyének tárgyalása végett Szikszóra
az isteni örök elválasztásnak és elhagyásnak összehívott zsinatot, mely az 1567 nov. 15. kelt
dekrétomának nagy titkáról való elmélkedések meghívó szerint a következ évi jan. 6.-ra tüze(Kolozsvár 1702); História Ecclesiae Eeformatae tett ki, Schwendi Lázár, a felsmagyarországi fin Hungária et Transsylvania; ezen mvével hadparancsnok betiltotta volt, e tilalom hatása alatt
lett a magyar ref. egyháztörténelem megalapító- a Váradon 1567 dec. 14. összegylt esperesek Mejává. A
már 1706. készen volt, de mieltt kiad- lius vezetése mellett zsinatot hívtak össze Debrehatta volna, meghalt. Veje, Szatmári PaksiMihalY czenbe a következ évi febr. 2.-ra oly módon, hogy
tanár küldte ki a kéziratot
kiegészítve 1715-ig a megjelenésre nemcsak a kálvinórzelra lelkéaz évi történetek sorát
Utrechtbe Lampe Adolf- szeket szólították fel, hanem az unitáriusokat is. A
hoz, az egyháztörténelem tanárához, aki azt saját tilalom dacára mégis megtartott szikszói zsinaton a
szerkeszti neve alatt u. o. kiadta 1728 s azóta tiszántúli esperesek szintén jelen voltak ugyan, de
forrásértékre emelkedett. Egy kéziratát a buda- az Egri Lukács ügyének elintézésében, mely a
pesti országos könyvkiállításon fedezték fel 1882. Schwendi által Kassára jan. 27. engedélyezett
Ágoston József könyvkedvelö tulajdonában. V, ö. zsinaton történt, a Debreczenbo összehívott zsinat
Kiss Kálmán, A szatmári református egyház- határidejének közelsége miatt nem vehettek részt.
megye tört. (1878); Ferenczy Gyula, D. Pál élet- E debreczeni zsinat kitzött tái'gya az unitáriusokrajza (Közlöny a debreczeni Hittanszaki Önképz kal való vitatkozás levén, ez meg is történt, de
Társulat körébl, XIII. évfolyam, Debreczen 1882); természetesen eredmény nélkül, amennyiben az
D. életrajza németül a Herzog-Hauck Realency- ellenfeleknek egyike sem hajolt meg a másik
clopedia 3. kiad. és ugyané
rövidített angol eltt. Ez a hitvita szolgált alapjául az unitárius
kiadásában, Schaff-Herzog Realencyclopedia, IV. eredet (valószínleg Karádi Pál által írt) Disköt. (New York-London 1909).
putatio Debrecinensis c. nagyon érdekes szatiriDebreczeni grammatika, a XVIII. sz. híres kus drámának, melyet a Kénosi Tzsér Jánosnyelvtana. 1789. a Hadi Történetek cím hírlap féle unitárius egyháztörténetblJaA:a& Elek tett
szerkeszti. Görög és Kerekes, pályadíjat tztek közzé (1879).
ki magyar grammatikára. Öt pályamunka érkeDebreczeni Kalocsa János, sziU. Debreczenben
zett, de egyiket sem tartották egészen kielégít- 1632., megh. Polgáron 1710 közepe táján. Tanult
nek s ahhoz az eredeti eljáráshoz folyamodtak, Debreczenben 1650 tavaszáig, azután külföldre
hogy a pályabirák az öt
egyet állítottak ment, ahonnan 1658. visszajött Magyarországba,
össze. A nyelvújítással szemben ellenséges állást 8 kecskeméti rektor, majd 1661. u. o. lelkész lett.
foglalt ez a grammatika (a földolgozott öt pá- 1667. átment a tiszántúli kerületbe, hol több helyam közül kett külön is megjelent Kassai lyütt lelkészkedett 1691. esperessé választották.
József nyelvtanító könyve 1817. és Földi Jánosé Mvei De rerum módis (Leiden 1654) De for1912., az utóbbi a M. Tud. Akad. kiadásában).
materialium origine (u. o. 1654) De exisPál, ref. lelkész és egyház-

történeti író,szül.Debreczenbenl660 táján, nemesi
családból, megh. Óliszkán 1710 jún. közepén. Iskoláit elvégezvén, 1683. Sárospatakon lelkész-

;

;

;

:

A

m

—

—

m

mbl

;

:

;

:

mamm

Debreczeni hitvallás (confessio debrecina, confessio catholica), a magyar reformátusoknak els
olyan hitvallása, mely a hittan valamennyi téte-

Szerzi közül MePéter ós Szegedi Gergely debreczeni, Czeglédi

lére iparkodik kiterjeszkedni.
lius

György váradi papok vannak megnevezve. A

lu-

;

aetema (I— II. r., Franekora 1655)
zsengéjének érzése ; Szent Dávidnak hét
poenitentia-tartó zsoltári (A «Keskeny út» mellé
csatolva, Sárospatak 1662)
Isten ajándékával
való kereskedés, avagy Énekek Énekének magyarázatja (Olaszból fordítva, Debreczen 1693) ós két
tentia Christi

Örök

élet

;

—

Debreczeni kódex
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halotti beszéd, üj kiadásban bocsátá közre Pápai
Páriz Imrének Keskeny út (Sárospatak 1662) és

Medgyesi Pálnak angolból fordított Praxis pietatis
(Kolozsvár 1677), lígyszintén sajtó alá rendezte
Szathmári ötvös Istvánnak Titkok jelenése (Szeben 1668) e. müvét, mindeniket elszó kíséretében.
V. ö. Kiss Áron, D. K. J. (Debreczeni Prot. Lap.
1883).

Debreczeni kódex, terjedelmes magyar nyelvemlók 1519-böl a debr. ref. kollégium könyvtárában rzik. Tulajdonkép hat összekötött kéziratból
áll, melyek legendákat, prédikációkat, elmélkedéseket, tanításokat tartalmaznak. Nyomtatásban
elször Horvát István ismertette a Tudományos
Gyjteményben 1836. Toldy Ferenc kiadta egyes
;

(1855—58). Az egész
kiadását Volf Gy. rendezte a NyelvD.-nek els
emléktár XI. kötetében (Bpest 1882). V. ö. Volf
öy., A D. (Budenz-Album 1884).
részeit

új

helyesíi'ással

h

Debreczeni kör.

Igj'

nevezi irodalomtörténe-

tünk azon költészeti irány képviselit, melyet a
múlt század utolsó évtizedeiben, irodalmunk újjászületésének idején Földi János alapított meg. E
kör tagjai félig-meddig ama népies iskolához tartoztak, melynek élén Dugonics és Qvadánji állottak különböztek attól mégis abban, hogy több Íz;

léssel dolgoztak, a különféle iskolák kiegyezteté-

sére vagy összeolvasztására törekedtek. E kör
adta ki az ú. n. Debreczeni grammatikát (1. o.).
Nevezetesebb tagjai voltak Fazekas Mihály, iQ.
Kovács József, Lengyel József, Szentgyörgyi József stb., s itt kezdte mködését Csokonai V.
:

Mihály

is.

Debreczeni Parlag,
puszta Hajdú vm.-ben,
u. t. Debreczen.

Debreczenhez tartozó
SlSí lak., u. p. és

(i900)

Debreczeni református kollégium. Enyingi
Török János keresztülvivén Debreczenben a hitújítást, 1552. megsznt itt a római egyház s a
Perencrendü zárda-iskola is a város kezébe jutott
s városi protestáns iskolává lett. Els tanára Dézsi
András volt (1549—1551). Az eredeti zárdai iskola
épületét 1564. tz emésztette meg, s részben újjáépíttetett és 1567. meghozatott az els iskolai

1588-ban kezddik az iskolai tanulók
anyaköny ve,mely ez iskolának legi'égibb ereklyéje
s benne 1896-ig, a millennium évéig 24,361 deák
törvény.

—

Debreczeni református koilégríum

holland és az augol hitrokonok s több hazai adakozónak alapífrs^ányai tudták azt nehezen fenntartani. Ámde a XVIU. sz., minden küzdelem közepette is, a bens szervezkedés ideje volt az iskolára nézve, amennyiben 1743. hozott végzés szerint, hogy valaki a teológiára fölvétessék, « 3 komoly évet» kellett a bölcsészeti tanfolyamon elvégeznie. A német nyelvet 1759 óta tanítják, sa
bölcsészeti szakra, a rendes tanárok haUgathatására külön köztanítók, praesesek készítik el az
ifjakat. 1718-ban a ref. egyház elválasztats'án a
várostól, az iskola az egyház gondnokainak vezetése alá jutott, de csak névváltozással, mert
a gondnoki karba a város elkel tisztviseli választattak be még 1757. kimondatott, hogy a
kollégium igazgatása «örökre vegyes legyen»,
vagyis azt a debreczeni lelkészek s a világi elem
vezesse. A XVIII. sz. végén aztán a püspök
és a kerületi fgondnok ketts elnöklete alatt
álló tiszántúli egyházkerület vette át a kollégium
fölötti legfbb felügyeleti jogot, a közvetlen igazgatást a debreczeni egyháznál és ennek gondnokságánál hagyván.
A deákéletböl csak annyit, hogy a fiskolai
énekkar 1739. keletkezett s ez hazánkban a legrégibb fennáUó ifjúsági egyesület, melynek pénztára, alapítványok útján ma (1911) énektanszéket
tart fenn, tkevagyona 88,860 K s évi ösztöndíjul
tagjai közt 16 alapból 1639 K-t oszt ki.
Ami a fiskola tanrendszerét illeti, ebben a
haladó kor követelményeivel mindig lépést tar;

fennmaradását és ersödését fként ennek
köszönheti. Korán életbe léptette a tanszabadságot 8 az országos «nevelési rendszer» (Ratio educationis) mellett az 1807. kiadott debreczeni tanrendszer méltó feltnést keltett. A D.-nak tanszakait 1. az akadémia, 2. a tanítóképzintézet,
3. a fgimnázium alkotják.
1. Az akadémia, mely három külön szakból,
a) a teológiai, b) a jogi, c) a bölcsészeti akadémiákból áU ; a) a teológiai akadémián 1864-ig
három tanszék állott fenn, akkor állították fel az
egyháztörténelmi, mint negyedik tanszéket;
1878. segédtanárokat (docens) alkalmaztak 1884.
pedig megalkották az 5-ik tanszéket is; b) &
jogakadémia, mely hosszú idn át egybe volt
tott 8

;

olvadva a teológiával, s mely fleg a szabadságneve van följegyezve. Az iskola fenntartási költ- harc utáni elnyomatás idején (1856) meg is sznt,
ségét maga a város hordozta s ez választotta és de a Thun-féle pátens visszavonása után szabafizette a tanerket. Könyvtára 1592. kezddött. A dabb lélekzést nyert, 1875 óta négy évi tanfolyamkövetkez XVII. sz.-ban Bocskay István, Báthory mal mködik, 9 rendes jogtanárral c) a bölcseGábor, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Apafi leti szak, fleg 1892 óta folyton fejld virágMihály fejedelmek voltak a «hlres schola» na- zásban van, 8 jelenleg (1911) 7 rendes tanár
gyobb adományozói, utóbbi a máramarosi sóak- tanít benne.
nákból 5000 mázsa, majd még 100 frtot ér sót
2. A tanüóképzöiniézet egyéves tanfolyammal
rendelt az iskolának. Az osztrák ház katolikus 1855 szén nyittatott meg
1866. kétéves, 1884.
politikája szétzte a sárospataki s a pápai kollé- hároméves, 1886. négyéves tanfolyamra bvítgiumokat, 8 csak a debreczeni fiskola tudott tetett 6 rendes tanár mködik benne.
fennmaradni a város és a' nemzeti fejedelemség
3. A fgimnázium szintén folytonos fejldésvédpajzsa alatt. De mikor a bécsi kormány uralma ben van négy alsó osztálya mellett parallel oszalá került Debreczen, elvonták tle az Apafi só- tályok állanak fenn a tizenkét osztályt 17 tanár
;

;

;

;

;

alapítványt a II. Rákóczi-féle zivatarok idején
pedig (1705 okt.) a német hadsereg elhamvasztotta a fiskola könyvtárát, s 1752. betiltatván a
tanároknak a városi pénztárból fizetése, az iskola
a végenyészet szélére jutott, s csak a helvét, a
;

Rétxii

Nagy

Lecríkoiia.

V. kt.

vezeti.

Ha a felsorolt rendesen szervezett tanerkhöz
odaveszünk még eg>' ének- és zenetanárt, 1 tornatanárt, 3 segédtanárt és a gj-akorió iskola állandó
tanítóját a D.-ban 50 taner mködik. A tanulók
:
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—
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h. é.

vasút

száma az 1911. tanévben a) az akadémiában 275 bocsáttattak azután közre. Ezek a következk 1.
tanítóképzben 150 c) a fgimnáziumban ('Brevis confessio pastorum ad synodum Debrecini
:

h) a

:

;

celebratam convocatorum». Melius ezt János Zsigajánlta jún. 25. kelettel. 2. «A Debreczenbe összegylt keresztény prédikátoroknak
igaz és szentírás szerint való vallások». Ugyantanulóra csak a legújabb idben alakíttatott át. csak Melius ezt a debreczeni, nagyszombati, kassai
Van a D.-nak levéltára auyakönyvtára pénz- és és nagyváradi kereskedknek ajánlotta. 3.« Artículi
éremgyüjteménye; állat-ásványmuzeuma
nö- ex verbo dei et lege naturae compositio. Ez els
vénytára; régészeti és népismei tára; gazdag föl- egyházi törvénykönyvbl Gönczi György 1591.
szerelés természettani szertára, amelyben a híres kivonatot is készített, mely « Artículi minores»
kabai meteorkövet (1. o.) rzik, és rajzszertára. A nevet visel. Az eredeti pedig «Articuli majoresa
kollégium vagyoni ereje pénzben 3.007,000, ingat- néven ismeretes. Ennek érvényessége még a jelen
lanokban és értékpapírban 5 millió K az alapít- században is néhol el volt ismerve. Magyarul kiványi törzskönyv 1432 jótev nevét sorolja fel adta a konfessziókkal együtt Kiss Áron «A XVI.
adományaikkal a 13-féle címen csoportosítható sz.-ban tartott magyar ref. zsinatok végzései))
forrásokból a kollégiumi tanulók 10,000 K évi között (Budapest 1882).
2. A második (alkotmányozó) zsinat évekig
segélyt nyernek.
Jelenleg a fiskola egyetemmé fejldés kü- tartó elkészületek után 1881 okt. 31. nyílt meg
szöbén áll, 8 e cél elérésére óriási erfeszítése- s els ülésszaka nov. 24. végzdött, ez id alatt 29
ket tett a város, az egyház, az egyházkerület. ülésen megállapítá az egyház alkotmányát, törA kormány 1911. végén már betér jesztette a kép- vénykezési és oktatásügyi rendtartását megteviselháznak azt a törvényjavaslatot, mely szerint remte az egyházi közalapot, eltörlé a szabad lelaz egyik új egyetemet Debreczenben állítják föl. készválasztást 8 behozta e helyett a minsítés és
639, együtt 1064.
A tanulók ellátásáról a föisk, tápintézet gondoskodik, mely a kollégium második udvarán modern, korszer modorban emelt épületben 500
;

mondnak

;

;

;

;

;

A

rendszerét.

következ évi

Irodalom. Protocollum Professoriale 1749 óta (a korábbiak
elvesztek) a kollégium levéltárában. Kézirat. Bakóczi János
h.-böszörményi ref. lelkész négy ívréttt nagy kötet gyjteménye. Kézirat. Révész Imre, A tdebreczeni fiskoláról"
Magy. Prot. Egyh. s Isk. Figyelmez. 1870; SzUcs István,
Debreczen város történelme, Debreczen 1870 Dr. Zelizi Dániel
Debreczen város egyetemes leírása, u. o. 1882 A debreczeni
jogakadémia keletkezése, fejldése, Balogh Ferencz, u. o.,
1905; Felirat a debreczeni Egyetem ügyében, u. o. 1908;
A debreczeni ref. fiskola alapítványi törzskönyve, dr.
Balogh Ferencztöl, u. o. 1911. XVIII., 4811.

jelölés

Debreczeni református püspökség. Néha így
nevezik a tiszántiili egyházkerületet, minthogy
ennek püspökei legtöbbször egyszersmind debreczeni lelkipásztorok is s mivel ezen kerület közgyléseit is rendesen itt tartja, itt van fiskolája.
A hivatalos neve azonban tiszántúli reform, egy-

kerületnek, különösen pedig az erdélyinek a
többi négygyei való uniója volt.
Debreczen-nagyváradi h. é. vasút. Az 1894
dec 8. megnyílt és Debreezentl Derecskéig terjed f- és Sárándtól Nagyléta-Vértesig terjed
szárnyvonallal bíró «debreezen-dereeske-nagylétai h. é. vasút)) az J910. XVI. t.-c. alapján Derecskétl Biharpüspökiig új vonalat épített s ;t
biharpüspöki-nagyváradi vonal együttes iiasználatára engedélyt kapott. Az új vonalnak 1911
jan. 28. történt megnyitása után a régi cégszöveg
törlése mellettett «Debreczen-nagyvárádi h. é. v.
r.-t.)) cég jegyeztetett be. A társaság 90 évi tartama az új vonal engedélyének keltétl számíttatik. Alaptkéje 6.778,000 K. Rendes nyomtávú
síkpálya. A Máv. üzemében van. Üzleti hossza
84-8 km.

;

;

is

házkerület.

Debreczeni Szcs János, ref. tanár, késbb lelkész, szül. Debreczenben, ahol tanulmányait is végezte. Azután külföldre ment s 1657-tl az utrechti
és franekeri egyetemen gyarapította ismereteit.
Hazatérése után 1660-ban a bölcsészet tanára lett
Debreczenben, de már 1665-tl rácz- (ma hajdú-)
böszörményi lelkész volt.
Müvei Conciliatorium
biblicum, azaz a .
szentírásban .
egymással
ellenkezni láttató helyeknek
megegyezések

—

.

.

.

.

.

.

.

szept.

10.

azonban újra össze kellett ülnie a zsinatnak, mivel a kormány a meghozott törvények ellen több
kifogást tett, els sorban pedig azt kívánta, hogy
azoknak oktatásügyi része teljesen kihagy assék.
A szept. 17. végzdött ülésszak nyolc ülésen elfogadta a kormány kívánalmait. Ez volt a magyar
ref. egyház els alkotmányozó zsinata, melynek
legfontosabb eseménye általában az öt egyház-

(Thaddeus János latin könyvének ford. ütrecht
Debreczen-nyirbátori h. é. vasút, önálló
1658); Bxercitatiomun scholasticarum trias de
scientia dei ... Accessit etiam seleetorum növi üzemmel. Csatlakozik Debreczenben a Máv. Püstestamenti locorum a cavillis hostium íldei vindi- pökladány— krösmezi és debreczen— szerencsi
catio (Franeker 1659); Szívnek megkeményedése vonalaihoz, a debreczen— hajdunáuá8i,debreczen—
(Debreczen 1662) Brevis tractatusde usu ac praxi füzesabonyi és a debreczen-derecske-nagylótai h.
verae logicae (u.o. Í66B); Idvességnekuta. .(u. o. é. vasúthoz és ÉK.-re Hajdú vmegyében Hajdu1663) Acél tükör, azaz oly rövid tanítás, mely sámsonig, onnan Szabolcs vmegy ében Nyírbátor g
megtanít arra kicsodák érdemesek a sz. minisz- terjed 61*3 km.-re; ahol csatlakozik a Szabolcs
tériumra s kik nem.
(u. o. 1666).
vármegyei h. é. v. nyíregyháza— mátészalkai vdDebreczeni zsinatok. Két zsinatot tartottak nalához. Engedélyeztetett Hajdusámsonig 190G.,
a reformátusok Debreczenben, 1567. és 1881-ben. Nyírbátorig 1907. megnyílt az elbbi vonal 190(;
1. Az els, mely 1567 febr. 24., 25. és 26. napjain júl. 29., az utóbbi pedig 1911 júniusban. Legnatartatott, arról a három nagyfontosságú munká- gyobb emelkedése 9-6"/oo,az ívek legkisebb sugara
lati'ól nevezetes, melyeket Melius Péter készített 250 m. Befektetett töke az els vonalra 1.246,000
ugyan, még pedig bizonyosan a zsinat eltt, de K, az utóbbira 3.825,000 K. Üzletvezetsége
;

.

;

i

:

.

.

;

amelyek mindamellett a zsinat munkálataként Debreczenben

székel.
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Debren, kisk. Szilágy vm. zilahi járásában, is súlyosan megsebesült, de megmenekült s az
598 oláli lakossal u. p. és u. t. Szilágy- esetrl jelentést tett a direktóriumnak. A Bourbonok restaurációja után mint királygyilkost
szentkirály.
Debret (ejtsd: döbré), Jean Bapti^te. francia számzték s csak 1830. térhetett vissza Parisba.
Debschwitz, Alt- és Neu-D., falu a némotfest, szül. Parisban 1768 ápr. 18., me^h. 1848
jún. 28. Dávidnak volt tanítványa és eleinte antik birodalmi Reuss hercegség Gera kertiletében. A
tárgíTÍ képeket festett, ntóbb fleg Napóleon kifejlett gyáriparral bíró helység különlegessége
uralkodásának egyes mozzanatait örökítette meg az ipari szerszámgépek gyártása és forgalomba
nagyméret képekben (versaillesi muzeimi). hozatala van azonkí\ül cip- és szövgyára, vas1816— 31-ig Rio de Janeiróban élt és Dom Pedro öntje, téglaégetöje stb., (1900) 6545 lak.
Debacoort (ejtsd: döbttkúr), Louis Fhilibeii,
császár szolgálatában dolgozott. Brazíliai tartózkodásának eredménye a Voyage pittoresque francia fest és rézmetsz, szül. Parisban 1755
et Mstorique au BrésU 1816-1831 (Paris 183^ febr. 13., megh. 1832 szept.22.Vieu festenek volt
tanit%'ánya és fleg falusi tárgyú genreképeket
39) c. m.
Debréte, kisk. Borsod vm. szendröi j.-ban, (i»io) festett, igazi jelentsége azonban színes metsze215 magyar lak. u. p. Rakacza, u. t. Bódvaven- teiben rejlik. Tökéletesítve Janinet eljárását,
mely az aquatintá-nak a színes réznyomás terén
dégi.
Debrey, 1. István. Az Aba-nemböl származó D.- való én'ényesítésén alapul, hosszú sorát állította
család legnevezetesebb tagja. Mint nagy katolikus el a színes rézmetszeteknek, melyekben beható
furat, IX. Bonifác pápa többféle kiváltságban ré- megfigyeléssel, olykor pompás humorral ábrászesítette. 1403 elótt Zsigmond király kincstar- zolja a korabeli Franciaország társadalmi életét.
tója volt, de ez évben elpártolt tle s a tiszáninneni Legjobb müvein a színek csodálatraméltó festi
részeken Ludányi Tamás egri püspökkel együtt hatást idéznek el. Metszetei közül különösen kifembere lett Nápolyi Lászlónak. Sárospatak válnak Le Menuet de la mariée (1786) La Promellett, bár nagy áldozatok árán, megverte Perénji menade du Palais-Royal (1787); Le Promenade
Pétert, Zsigmond vezérét. Ezután nejét és gyer- publique (1792) továbbá a szatirikus Le modemé
mekeit Tállya várában (Zemplén vm.) hagj-ván, jugement de Paris Les XTsites du premier jour
Erdélybe ment új királyának ügyeit elmozdí- du XIXe siécle stb.V. ö. Fenaüle, L'oemi* gravé
odajárt, Zsigmond Tállya várát de D. (Paris 1899).
tandó. De mlg
Deborija, falu Palesztinában, I. Dabrat.
megvívta s ennek hallatára bánatában meghalt
Debussy (ejtsd: dóbosszi), Claude, francia zene(Monum. Vatíc, S. I. T. IV. 71, 128, 277. Turul,
költ, szül. 1862 aug. 22.St-Germain-en-Laye-ben.
1892. 183-6. Fejér, Cod. Dip., X/5 165—7.).
2. D. Miklós. Az elbbinek atyja. Csak annyit A párisi Conservatoire-on Emest Guiraud taníttudunk róla, hogy 1357—58 körül országbírói ványa volt, 1884. L'enfant prodigue (A tékozló
szerezte meg családjának fiú) e. kántátéval elnyerte a római díjat. 1909
helytartó volt s hogj'
mindakét Debr, Tótfalu és Kál (Heves vm.) kizá- óta a Conservatoire elnöke. A hagj'ományos forrólagos birtokát (Turul 1892. 185—6.).
mákat széttör, apró finomságokba vesz sejtelDebrosses (ejted: döbrosz), Qiarles, francia tör- mes zenéje az ú. n. felhangok (a 7. 11. 13. melténetíró, szül. Dijonban 1709 febr. 17., megh. lékhangok) együttzengésével számol különösséParisban 1777 máj. 17. A dijoni parlamentnek gével a francia modemség mintául fogadta. 12
1730 óta tagja, 1741 óta elnöke volt. Hogy az aka- é^^g írta fmvét Maeterlinck színmvébl Peldémiába nem jutott be, azt Voltairenek köszön- léas etMélisande-ot (a párisi Opéra-Comique 1902.
hette, akivel, mint toumayi földbirtokos, néhány mutatta be)
Chimene és Tristan et Yseult c.
fuvar fán csúnyául összekapott. Müvei közül em- operái még eladatlanok. La Mer e. szimfóniáját,
Traité de la formation mé- L'apres-midi d'un Fauné c. zenekari képét Budalítésre érdemesek
caniquedes langues (Paris 1765, 2 köt); Histoire pesten is eladták. Irt ni karokat, zongoradarade la répubUque romaine dans le cours du VH. bokat, vonósnégyest.
siécle (Dijon 1777, 3 köt.) s a finom ítéletekben
Debuszkóp, 1. Kaleidoszkóp.
bvelked Lettres f amiliéres écrites d'Italíe en
l>ébat (^nc, ejfed: debü), els nyilvános fellé1739 et 1740 (1839, 4. kiad. 1885, 2 köt.). V. ö. pés valamely mvel, különösen az els szerep,
Mamet. Le président D. (Paris 1875).
melyben a színész vagy énekes fellép.
Debr, mély vízmosás a hegyek lejtjén.
De By., növénynevek mellett De Bary H. A.
Debr, községek, 1. Aldébr és Fddébr.
(1. 0.) nevének rövidítése.
Debröd, kisk. Abauj-Torna xm.. csereháti j.-ban,
Dec, de gyakrabban DC, növénynevek mel(1910) 596 magj'ar lak., mészkbányával
u. p. és lett De CanaoUe nevének rövidítése (1. 0.).
D. t. Jásaó. Szt. László temploma romokban heDec, adók. ós politikai közs. Szerem vm. ziver régi harang 1435-bl.
monyi j.-b^, (1900) 1405 horvát-szerb és német
Debry, Jean, francia diplomata, szül. 1760., lak. u. p. Símanovci, u. t. Surcin.
megh. Parisban 1846 jan. 6. Tagja volt a konventDécadeuce (firancia, ejtsd: dekadáSss), a. m. hanek és a közjólétbizottságnak. 1797 dec. a direk- nyatlás, sülyedés. L. Dekadens.
tórium megbízásából Rastadtba ment a l)éketárDécadi, a francia forradalmi naptárban egy
gyalásra, de a kongresszus eredmény telenlQ osz- dekádnak tizedik, vagyis utolsó napja, mely a
lott szét s ekkor a hazatér francia követeket nyugalomnak volt szentelve. L. DeMd.
eddig ki nem derített okokból a Babarczy székely
Decaen (ejtsd: dökan), 1. Charles Matthieu Isi'
huszárezred huszárjai az országúton megtámad- dre, gr., firancia tábornok, szül. CreuUyben (Caen
ták és kettt közülök megöltek (1799 ápr. 18.). D. közelében) 1769., megh. 1832 szept. 9. Elször a
(1910)
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;
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vendeéi felkelés ellen harcolt, 1800. Moreau
liadseregóben hadosztály-tábornok lett s frésze
volt a hohonlindeni gyzelem kivívásában. 1802—
1810-ig Ile de Francé és Bourbon szigeteket védte
az angolok ellen. Azután visszatért Franciaországba és Spanyolországban harcolt sikeresen,
amiért Napóleon
grófl rangra emelte. 1814ben
XVIII. Lajoshoz pártolt, de amikor Napóleon
Elba szigetérl visszatért, hozzácsatlakozott és
a 10. hadosztály parancsnoka lett. A Waterlooi
csata után a magánéletbe vonult vissza.
2. D., Claude Théodore, az elbbinek fia, francia tábornok, szül. Utrechtben 1811 szept. 30.,

t

—

De Candolle

életet tükrözik vissza. Nagy szeretettel tanulmányozta az állatokat, amint azt különösen szatirikus célzatú majomképei bizonyítják (ilyen pl. a
Mért majmok, amellyel az akadémiai bírálóbizottságot gúnyolja). A francia falusi életbl vett
képei közül egyik legsikerültebb a Disznópásztorleány .Történeti tárgyú festményeket is készített
Clermont ostroma, A cimberek veresége Aquae
Sextiaenél stb. Élete utolsó éveiben tájképi stúdiumokkal foglalkozott s ö is, mint a barbizoni
mesterek, a fontainebleauí erd motívumait dolgozta fel. V. ö. Moreau, D. et son oeuvre (Paris
1868) Clément, D. (u. o. 1886).
;

Hosszabb ideig szolDe CandoUe, francia eredet svájci család,melygált Algírban; a krimi háborúban a Malakov- nek több tagja mint botanikus híres. 1. Augustin
bástya bevételénél (1855) tüntette ki magát, Pyrame, szül. Genfben 1778 febr. 4., megti. 1841
1859. pedig a magentai és solferinói csatákban. szept. 9. Jogi pályát kezdett, de botanikussá
Az 18'70-iki'német-francia háborúban Bazaine se- lett. Parisban 1796—97 telén kémiát, fizikát és
regében a 3. hadtest parancsnoka volt, de a co- botanikát hallgatott. Essais sur les propriétés mélombey-nouilly-i csatában (aug. 14.) halálos sebet dicales des plantes (Paris 1804 és 2. kiadásban
kapott s harmadnapra meghalt.
1816) c. müvét, épp úgy mint zsengéit, a fizikai és
Decagrynía (növ.), a. m. tíztermösek, Linné kémiai vonatkozások jellemzik. Rédoute müveirendszerében az 1 13. osztály egyik rendje, 10 hez, meg az Astragalogiához D. a szöveget írta.
külön termvel vagy 10 szabad bibeszállal deca- Delessert-rel a Société philantropique és a Société
d'encouragement pour l'industrie megalakításával
gynus a. m. tízterms.
Decaisne (ejtsd dökén), Joseph, francia botanikus, foglalkozott. Szülvárosa már 1802. kinevezte
szül. Brüsszelben 1809 márc. 18., megh. Parisban akadémiájának tiszteletbeli tanárává. Parisban
1882 febr. 8. Brüsszelben bátyjának, Henrinek ve- 1804. a Collége de Francéban tartotta els nözetése alatt eleinte a festészetre adta magát, 1823. vénytani eladásait. Lamarck: Flore franpaise
Parisban orvosi tudományokat folytatott, 1830. c. mvének harmadik kiadását Jussieu rendszere

megh. Metzben 1870 aug.

17.

—

;

:

a Musée d'histoire naturelleben segédtanár, 1848,
az alkalmazott növénytan rendes tanára lett;
1851. Mirbel helyét foglaltáéi a Jardindes Planközül nevezetesebbek Hertesban. Számos
Plantes
barii timoriensis descriptio (Paris 1835)
de l'Arabie (u. o. 1841) Histoire de la maladie des
pommes de térre en 1845 (u. o. 1845) Flore élemen taire des jardins et des champs (Lemaoutval
együtt u. 0. 1855, 2 köt., 2. kiadás 1865) Traité
général de botanique (u. o. 1867) Le jardin fruiManuel
tier du Muséum (u. o, 1858
75, 9 köt.)
de l'amateur des jardins (Naudinnal,u.o. 1862—72,

mve

:

;

;

;

;

—

4

;

;

köt.).

Decalo
boszáradás

(ol.),

által,

súly vesztés, különösen árúknál
1.

Galo.

Decamerone

(ol.), a. m. tiznapi id. A zenékülönböz darabból álló gyjteményt értenek. L. még Dekameron.

ben D.

alatt 10

Décampement

(francia,

ejtsd:

dekaínpmaa),

azaz a tábor végleges elhagyása;
gúnyosan is alkalmazzák hadiernek észrevétlen
elindulás által való menekülésére.
Decamps (ejtsd: dökam), Alexandre Gábriel,
francia fest, szül. Parisban 1803 márc. 3., megh.
Fontainebleauban 1860 aug. 22. Az akadémikus
Orbel de Pujol tanítványa volt, de rövidesen felszabadult a klasszicizáló festészet szabályai alól
és a természet közvetlen megfigyelésével önállóan fejldött tovább. Ragyogó színskálájának kialakulására nagy hatással volt a Keleten való
utazása, amelynek hatása alatt készültek nagyszámú keleti életképei is Szmimai rjárat, A
pa.sa kíséretével, Török barát. Török kávéház,
Arab lovasok pihenje, Török iskola. Török mészáros stb. Bibliai tárgyú festményei (pl. Józsua
gyzelme az Ammoniták fölött) szintén a keleti
táborbontás,

:

Amely

szó

Dec

. • .

alatt nincs

nyomán

mként

átdolgozta (Paris 1805,
és
Olaszországban utazgatva, észleletéit Supplément
de la Flore és Rapports címen közölgette. Montpellier egyetemén 1807
1816-ig tanár volt ez
évben szülvárosába ment vissza tanárnak.
szakismeretét nagyszabású
akarta közölni,
azonban a Regni vegetabilis systema naturale c.
munkája oly terjedelmesen indult meg, hogy belle csak két kötetet bocsáthatott ki (Paris 1818
és 1821), ezért szerényebb terjedelemben indul a
Prodromus systematis naturális regni vegetabilis,
melyet Parisban 1824. indított meg, de egyedül
csak 7kötetétdolgozhattaki,a 8-adíktól kezdve fia
vette át a szerkesztést, s ebben is a világ nevesebb szaktudósai segítik (17 köt. 1873-ig). Ez a
az összes ismeretes növényeket D. természetes
rendszerében foglalja össze. D. mint szabatos leíró és fegyelmezett rendszeresít egyike a legje4.

eredeti

kiad., 6 köt. 1815).

1806—1813. Francia-

—

;

mben

B

m

mve

lentékenyebb botanikusoknak. Rendszerez
Théorie élémentaire de la botanique (Paris 1813,
2. kiadása D. fia tollából 1844, 2 köt.) korszakos.
A növény szerveirl Organographie vógétale c.
mvével számol be (Paris 1827, 2 köt,). Élettana
Physiologie végétale (Paris 1828—32), Számos
apróbb dolgozatait a Collection des mómoires 3
kötetben egyesíti (Paris 1828—38.). Könyvtárát
és gyjteményeit fiára azzal a föltétellel hagyta,
hogy hozzáférhetvé tegye és a Prodromust folytassa. V. ö. De la Bive, A. P. D. sa vie et ses
travaux (Paris és Genf 1851); valamint Mémoiros
et souvenirs de A. P. D., écrits par lui-mme (Paris 1862, D. fia kiadása),
:

2.D.,AlphonseLouisHerreI)/rame,azé[öhhinek fia, szintén neves botanikus, szül. Parisban
1806 okt. 28., megh. Genfben 1893 ápr. 4. A genfi
meg,
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alatt

keresendi

1

De

Candolle rendszere

357

-

egyetemen jogot végzett és ennek a szaknak akart tempi
Számos értekezésén kívül két mvel tanosí- sie (u.

élni.

Le droit de gráce (Genf 1829)
és Les caissesd'épargne de la Suisse (u. o. 1838).
politikai életben is résztvett mint a nagy tanács
tagja, st a mvészetet is pártolta a Société des
árts
társaság elnöke lévén, ennek évi jelentését 25 éven át szerkesztette. Azonban atyja befolyása öt is belevonta a növénytani tudományba,úgy
hogy vele dolgozott, st halála után a genfi egyetemen atyja növénji:ani székét és a fiivészkert igazgatását átvette. Atyjának Prodromusát számos
szakférfiú közremködésével folytatta, ugyanannak Mémoires et souvenirs-jeit kadta (Paris* 1862).
Önálló fóbb müvei: Introduction á l'étude de la
botauique (Paris 1835, 2 köt.) Géographie botanique raisonnée (Paris 1855, 2 köt.) Lois de lanomenclature botanique (Paris 1867), meljTiek elveit az 1867-iki nemzetközi botanilois-kongreszszus általános érvényüeknek mondotta ki Histoire des sciences ot des savants depuis deux
siécles (Genf 1873) Phjrtographie ou l'art de déerire les végétaux (Paris 1880). Egyik mvét Origine des plantes eultivées (Paris 1883) a kir. m.
totta ebbeli hajlamát

:

A

:

nev

;

;

DecazevIIIe

1879) ; Milano nel 1700, giusta le poe1888) stb. V. ö. Passano, I noveUieri italiani in prosa (Torino, 1879).
Decator (ejtsrt dekétr), több város az északamerikai Egyesült Államokban 1. Illinois-ha,n, a Sangamon River mellett, Springfleldtl K.-re, termékeny \'idéken, malmokkal és gazdasági gépgyártással, terménykereskedéssel, (1910) 31.140 lak.
Fontos vasúti csomópont Chicago és Saint Louis
(u. o.

0.

:

:

között.

—

2.

Alabama-han, a Tennessee mellett,

vasmvekkel és egyéb gyárakkal. Lakossága (1900)
3114, New D. City-vel együtt 7551. Vasúti csomópont Nashville és Birmingham

között.

— 3.

város Indianában a Saint-Mary folyó partján,
vasúti csomópont, {1900) 4142 lak.
Decazes (egtsd: dökáz), 1, Elie,D. és Glückshjerg
hercege, francia államférfiú, szül. St.-Martin-deLayeben (Gironde) 1780 szept. 28., megh. 1860

okt. 24. Decazevilleben. Bíró lett a szajnai törvényszéknél, 1806. pedig Lajos hollandi király
meghívására Hágában vállalt állást. Hollandia
érdekeinek védelmezése miatt is elvesztette Napóleon kegyét, aki csak 1811. nevezte ki a francia legfbb törvényszék bírójává. Az els párisi
természettudom. társ. Pavlicsek Sándor fordítá- béke után a Bourbonokhoz csatlakozott s nem lett
sában 189*. adta ki magyarul. Fiával, Ckisimir htlen hozzájok a 100 nap alatt sem. Jutalmul a
Pyrame DAal együtt adta ki a Monographiae visszatér XVHI. Lajos rendrminiszterré, álphanerogamarum sorozatát, mint a Prodromus lamtanácsossá ós gróffá nevezte ki. D. a király
folytatását (1878—89, 6 köt.).
kegyét arra használta fel, hogy az ultra-royaUsDe Candolle rendszere a növények bels szer- ták túlzásait korlátok közé szorítsa. Feloszlatta a
vezetén épül fel. A legtökéletesebbekkel kezdi chamhre introuvable-t (1. o.), s lejebb szállította a
(boglárkafélék), s a rendszer végére az alsóbb választási cenzust. 1818-ban mint miniszterelnök
rendüeket helyezi. Az osztályozás a következ
új, mérsékelt szabadelv minisztériumot alakíI. Edényes növények (Plantae vasculares) belszertott, de Berry hercegnek 1820 febi-. 13. történt
vezetében edény és edénjTiyaláb is van. Ide tar- meggyilkoltatását az ultraroyalisták felhasználták
toznak Eocogerme (Jussién kétsziki) és Endo- megbuktatására. XVHI. Lajos csak nagynehezeu
genae, ezek ismét a) Flianerogamae (Jussién bocsátotta el, másrészt kedvelt miniszterét heregj^sziküi), b) Crypíogamae (harasztfélék). II. Sej- ceggé és londoni nagykövetté nevezte ki. 1821tes növények (Plantae cellulares), testöket csupa ben Londonból visszahivatták. A júliusi forrasejt alkotja, edény vagy edénynyaláb nincs. Ezek dalom után elismerte Lajos Fülöpöt királjTiak s
ismét c) Levelesek (Foliaceae), szárral és levelek- tagja maradt a pair-kamai-ának. Az 1848-iki felkel (mohák)
dj Leveletlenek (Aphyllae), szár és kelés óta visszavonultan élt.
levelek nélkül (moszatok, zuzmók, gombák).
2. D., Louis CMrles Elie Artnanieii, herceg,
Decandria (nSv.) a. m. tízporzósak oly növé- az elbbinek fia, szül. Parisban 1819 máj. 29.,
nyek, melyeknek \irágában 10 szabad porzó van. megh. Gravesban 1886 szept. 17. 1843. mint diLinné rendszerében a 10. osztály. Decandrus a. plomata kezdette meg pályáját és követ volt elbb
m, tízporzós.
Madridban, majd Lissabonban. 1848-ban visszaDecanus, 1. Doyen.
vonult a közélettl és a második császárság alatt
Décapitatlon (franc, ei]t8d:dekapitas4on)a. m. nem vállalt hivatalt. 1871-ben a nemzetgj'lésbe
lefejezés.
lépett, hol a monarchisták egyik vezére lett. 1873Decapoda (Uití), 1. Tízlábú rákok.
ban Thiers londoni nagykövetté nevezte ki, de
De Castro, Giovanni, olasz író, szül. Padovában ezt az állást még ugyanazon év novemberben a
1837., kora ifjúságától Milanóban lakik; 1861—66. Broglie-minisztériumban a külügyminiszteri tára Politecnico c. lap fmunkatársa volt, több fels cával cserélte fel. Mivel Mac Mahon monarchista
iskolán tanított, legutóbb a milanói mvészeti aka- törekvéseit elsegítette és az 1877 máj. 16-iki
démián .volt tanár. írásai Ugo Foscolo (Milano, államcsíny után is megmaradt miniszternek,
1861) II libro del soldato (u. o. 1861) Tempeste többé nem kapott mandátumot.
Fia, D. Elie
del cuore (u. o. 1869)
Ire giovanili (u. o. 1871)
Jean Octave herceg, szül. 1864., kinek felesége
La morale dell'operaio (Torino, 1873) Amoldo da a dúsgazdag amerikai születés Singer Blanche.
Bresúia e la rivoluzione romána del XII. secolo Legidsebb fluk D. Louis, szül.
1889.
(Livomo, 1875) Fulvio Testi e le corti italiane
Decazeville (ejtad: dökázviU), város Aveiron frannella prima metá del XVII. secolo (Milano, 1875)
cia départementban, (i9o«) 9862, mint politikai
I popoli deH'antico Oriente (2 köt., u. o.
község 12,961 lak., szénbányákkal, papírgyárral,
1878)
La storia della poesia popolare milanese (u. o. 1827. Decazes hercege által alapított vasolvasz1879) Milano a la Repubblica Cisalpina giusta le tókkal és hámorokkal. A D.-i gyárak mnnkásjóléti
poesie, le caricature ed altre testimonianze dei intézményei egész
Franciaországban híresek.
;

;

:

:

;

;

:

;

—

;

;

;

:

;

;
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Augustus kora
pamutból készült, gári szabadság-perekben ítélt
óta a centumvirek törvényszékének voltak elnökei. A szükséghez képest voltak rendkívüli
megbízással felruházott D.-ek is, kik feladatuk
végzése után feloszoltak. A leghíresebb ily decemviratus volt a D. legibus scribendis ; 451. Ki\
e. Terentilius Arsa néptribunus indítványára törvények megszerkesztése végett választották és a
;

rókatorkos bunda.
Deccan, Kelet-Indiában, 1. Dekán.
Decebaíus, a dákok fejedelme (lehetséges, hogy
a D. név királyi méltóságot jelentett), eszes politikájával egyesítette a dák-geta törzsek erejét és
veszedelmes szomszédja lett a római birodalomnak. Kr. u. 86-ban megtámadta Moesiát ós megverte Oppius Sabinus helytartó seregét, szintúgy
az ellene vonuló Cornelius Fuscust. Bár Tetlius
Julianus szerencsésebben harcolt ellene, st egészen Sarmizegethusáig hatolt katonáival, Domitianus császár kénytelen volt 89-ben D.-szal békét
kötni, mert a markomannok ós jazygok a középDunánál a római légiókat megverték. A szerzdésben a császár gyztesként szerepelt ugyan,
anyagi haszna azonban csak a dákoknak volt
belle, mert Domitianus nagyobb összeg fizetésén
kívül évenként ajándékra kötelezte magát. Traianus császár ezt az évi adót beszüntette és két hadjáratban (Kr. u. 102 és 105.) D.-t többször megverte, végre öngyilkosságba kergette és országát
római provinciává tette. L. Dácia.
Decelea, 1. Dekeleia.

legfbb állami hatalommal

is felruházták okét.
az általuk megszerkesztett és 10 érctáblára
vésett törvények nem voltak elegendk ezért
450. újra választottak D.-eket, kik még két ér^táblára valót szerkesztettek és még a következ
évre is meg akarták tartani a hatalmat. De a
hagyomány szerint a testület feje, Appius Claudius (1. Claudiusok,S.)hatahm elvakültságában és
szerelmi lázában erszakosan akart eljárni egy
elkel plebejus leánya, Verginia ellen, mii'e a
fellázadt nép lecsillapítására Róma újra konzulokat és tribunusokat választott, Appius Claudiust börtönbe vetette, ki itt öngyilkos lett, a
többi 9 D. közül Oppius is megölte magát, nyolcan pedig javuk elkobzása után számkivetésben
haltak meg.
(lat.) a. m. tíz.
Decendium (lat.), a római jogban az a tíz
December (a lat. decem-bl), a rómaiaknál Jú- napi záros határid, mely alatt az alsó bírósági
lius Caesar eltt az év 10-ik hónapja (mert az ítéletek ellen felfüggeszt hatállyal felebbezni
évet márciussal kezdették), innen a neve is je- lehetett.
Decennalia (lat.), a római császár üdveért
lenleg az év 12-ik, utolsó hónapja. Kezdetben 29
napos volt, Július Caesar óta 31 napos. A rómaiak- (pro salute Gaesaris) uralmának minden tizedik
nál a D. Satumusnak volt szentelve 17-én voltak évében rendezett ünnep áldozatok és játékok kía szaturnáliák. N. Károly a D.-t elnevezte szent- séretében. Az els D.-t Augustus rendezte Kr. e.
hónapnak, majd a nagykarácsony hónapja lett és 27-ben.
Decenninm (lat.) a. m. évtized.
maradt is a D. mellett általános elnevezése. D.
21 22. van a téli solistitium, melytl a tél kezdetét
Decens (lat.) a. m. ill, tisztességes.
Decsillagászatilag számítják ekkor a Nap a bak je- centia, illemesség, tisztesség.
Decentius, Magnentius római császárnak testgyébe lép. Budapesten a D.-nek középhmérséklete O-?"; a hmérséklet közepes változása, azaz vére V. unokaöccse, 351. Kr. u. caesari rangot
a havi közepes hmérséklettl hosszú idn át ész- nyert; Galliának védelmében az alamamiok
lelt eltérések középértéke D.-ben nagyobb, mint királya, Chnodomar ellenében vereséget szennovemberben, de rendesen kisebb, mint januárban vedett. Magnentius halálának hírére 853. önKözép-Európában körülbelül 2*5<' Bécsben 0'3, gyilkos lett.
Decentralizáció, 1. Centralizáció.
Parisban 2'6, Berlinben 0-8, Rómában 7"6, ugyanI>eceptio (lat.) a. m. rászedés, csalás deceptor,
annyi Konstantinápolyban, míg Szent-Pótervárott

De

;

Decem

;

;

—

—

:

—

;

;

—6-6.
Decembristák, Napóleon Lajos (III. Napóleon)
hívei, akik az 1851 dec. 2-iki államcsíny végrehajtásában támogatták. Az orosz dekabristákat
(1. 0.) is nevezték így.
Deceinpeda (lat.), a földmérk tíz lábnyi
mér lánca. Decempedator a. m. földmér.

—

Decempriiui

(lat.,

«az

tíz

el8»), a régi róés coloniák-

mai szenátusban, municipiumokban

ban a tanács tíz decuriájának elöljárói, kik
gyakran követek gyanánt voltak városuk kép-

csaló.

Deception (ejtsd: deszepsn), szíget a Déli Jegestengerben, a Déli Shetland- szigetcsoportban, DélAmerikától délre (62« 56' d. sz. 60« 40' ny. h.).
Hossza 19 km, magassága 500
körül. Amikor
fumarolákat
1828-ban í'oster felfedezte,
és szolfatarákat talált; 1842. Smiley vulkáni kitöréseket figyelt meg.
Deceptionbai (ejtsd: deszepsn— ), öböl Brit-Guinea
;

m

mköd

déli partján.

De Cesare (ejtsd: de csezare), 1. Curlo, olasz nemzetgazdász és politikus, szül. Spinazzolában (ApuDecemvirí (lat. a. m. tíz férfiúból álló testü- lia) 1824. Jogot tanult, de elször mint költ lélet), a rómaiaknál bizonyos megbízással megvá- pett fel 8 csak aztán jelentek meg jogi és közgaz-,
lasztott bizottság, melynek hatalmi köre, teen- dasági munkái. Itália egyesítése után pénzügyi,
dje, megbízásának határideje a körülmények- földmívelési, ipari és kereskedelmi fbb hivatalokhez képest változott és címében is kifejezdött, ban mködött többször volt a képviselház tagja,
így voltak D. sacris faciundis, egy papi testü- majd a szenátusban foglalt helyet. Fbb mvei
let, mely nagy állami veszedelem idején a Si- II mondó civile e industriale nel XIX. secolo (1857);
bylla-könyvekbe (1. o.) tekintett ós jóslatot mon- Della scienza statistica (1857) Manualepopolare di
stlitibus) economia publica (1862) La Germania moderna
dott a D. litibus (régibb formájában
indicandis, egy srégi bírói testület, mely pol- (1874) Le due scuole economiche (1875).
viseli.
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;
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;
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Decidava

2. D., Bafaello. olasz publicista, szül. 1845.
Spinazzolában. Slmmaco álnéven a vatikáni dolgokról írt cikkei és könyvei nagy feltüuést keitettek. D. a Vatikánnal való Idegyezésnek a híve
nevezetesebb munkái U conclave di Leone Xin.
(1887) és n futuro conclave (1888).
Decessio (lat) a. m. eltávozás ; decessor, hi-

szóbanforgó tartományok geológiai és paleontológiái leírását tartalmazza. Számos tudományos
és gyakorlati munkát írt a geológia és bányászat

vatali elód.

megjelent.

:

körébl, amelyek között legnevezetesebb az 1873.
kiadott Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten ün Deutschen Reich c. alapvet müve, amely
Bruhns átdolgozásában 1906. Berlinben újból

Dechenit (ásv.), vanadinsavas ólom (PbV.O,),
szllalakú gömbös, veres, sárga vagy sz^fbama sziaú, csupa igen apró rombos rendszerbeli
17., megh. 1875. jul. 19. Republikánus elveit fel- kristályok képezte halmazokban terem Badenben
adva, csakhamar a klerikális párthoz csatlakozott. Záhringen (Freiburg mellett), Karinthiában Kap1845—é7-igkülügjTniniszter volt; azután a kép- pel Rheinpfalz Niederschlettenbach. Dechen geoviselházban a kat. ellenzék soraiban foglalt he- lógus tiszteletére nevezte meg Bergmann (1850).
Déchiffrer (franc, ejtsd: desifré) a. m. kibetzni,
lyet. Irodalmi téren is mködött s megalapította
1837. a kat. irányú Revue de Bruxelles, késbb kitalálni valamely nehezen olvasható v. titkos
a Revue générale folyóiratokat. Pontosabb mü- írásjelekkel írott írást megmagyarázni, megfejDecetia, város,

Decize.
Decliamps (ejtsd :dö3a5), l.Adolphe, belga államférfi, szül. Melleben ((Jent közelében) 1807 jún.
1.

:

;

:

:

vei

:

Lettres sur linstruetion publique (Bruxelles

(1856) Le second empire (u. o. 1859) ; Laconvention de Gasteiu (a. o. 1865).
2. D., Vidor, mechelni bíboros-érsek, az elbbi;

nek öccse, szül. Mellében 1810 dec. 6., megh.
Mechelnben 1883 szept. 28. Toumayban, Mechelnben és Löwenben teológiát tanult, aztán kolostorba
lépett. Az 1869— 70-iki vatikáni zsinaton D.
Mamünggal azoknak az élén állott, akik a pápa
csalhatatlanságának legtúlzóbb védi voltak. Müvei közül megemlítendók Le Ubre examen de la
vérité et de la foi (Paris-Toumay 1857, 3. kiad.
Wahrh. u. Vernünftigk. des Glaubens
1861)
:

:

(1857) La divinité de Jesus-Christ (u. o. 1858, 2.
kLid. 1861, német. 1859) L'infellibilité et le conc.
gen. (Mecheln 1869, ném. Mainz 1869, v. ö. Du;

;

panloifp hasonló müvét errl, német. Mainz 1870);
La franco-ma^onnerie (1867, 2. kiad. 1875, ném.

teni. L. Chiffre-írás.

Dechtár, Msk. Liptó vmegye liptószentmiklósí
341 tót lak., szeszgyárral u. p. Nagy-

j.-ban, (1910)

palugya,

u.

;

t.

Liptótepla.

Déchy Mór (marosdécsei), utazó és földrajzi író,
Budapesten 1851 nov. 4. ü. o. és Bécsben jogot
végzett, de emellett földrajzi és földtani tanulmányokkal foglalkozott. Ebbe az idbe esnek els
kutató útjai az Alpokban. Részt vett a Magyar
Földrajzi Társaság megalapításában (1872), amelynek kezdettl fogva választmányi tagja, 1905 óta
alelnöke. 1878—84. kinevezett kormánybiztosként
fejtett ki tevékeny mködést. Utazásai során tanulmányozta a Kárpátokat, Boszniát, a Pireneusokat,
Algert, Marokkót, Norvégiát, a Spitzbei^ákat, a
Himalája k. vidékét (Nepál és Szikkim 1878), de
mindenekfölött a Kaukázus hegjrvilágát, amelyszül.

nek egyik legkitnbb ismerje. 1884— 1902-ig
magyar szaktudósok (Lojka Hugó, Hollós László,
Décbai^e (franc, ejtsd: desaras), eredeti érte- Schafarzik Ferenc, Fapp Károly, Laczkó Dezs)
lemben a. m. a hajó kirakása, kiürítése, tehertl társaságában hét nagy utazást tett itt s megfigye-

Münster 1868).

való mentesítése. Innen ered át\itt értehne a kereskedelmi nyelvben valakit számláján mentesíteni, azaz a helyesnek elismert számlát javára
könyvelni.
D. katonai értelemben több lfegyvernek együttes elsütése. General D. a. m.
dlsztz. D. falak (franc, revétement en D.),
a várépítészetben használtattak árokfalak rombalövetésének megnehezítésére.
D., 1. még Fel-

sokban módosították és gazdagították a
Kaukázusról való, fleg glaciológiai és orográai
ismereteinket. Többször átkelt a fláncolaton, s
megmászta a legmagasabb csúcsokat. Gjiijteményeit a M. k. földtani intézetnek és a Nemzeti
Múzeumnak ajándékozta. Utazásainak elbeszélését és tudományos eredményeit magában foglaló
munkája Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a
fnentvény.
kaukázusi havasokban (Budapest, Athenaeum,
Dechen, Kari Heinrich vmx, német geológus, 1907), németül is megjelent (Der Kaukasus. Reissül. Berlinben 1800 márc. 25., megh. Bonnban 1889 sen und Forschungen im Kaukasischen Hochgefebr. 15. Iskoláit Berlinben végezve, 1824. fbánya- birge, 3 köt, Berlin, Reimer 1905—7) s a külbiztos, majd fbányatanácsos lett 1838. a berlini földi Icritika páratlan elismerésével találkozott.
egyetemen a bányászat tanárává, majd 1860. a A nevezetesebb földrajzi szakfolyóiratok mimkaporosz bányák figazgatójává nevezték ki Bonnba, társa. Az em-ópai földrajzi társaságok majd mind
ahol azután haláláig tartózkodott. Ezen 27 évi tiszteleti tagjukká választották. A kolozsvári
szolgálati idejére esik a rajnai bányászat és ko- egyetem 1908. tiszteleti doktorrá avatta, 1909.
hászat felvirágzása. A porosz kereskedelemügyi a M. Tud. Akadémia levelez tagja lett. Számos
minisztérium megbízásából még 1855. megkezdte hazai és külföldi kitüntetésben részesült.
a Rajnai-tartományok és Veeztfália rendszeres
Deci (a latin decetn-ból, mely tizet jelent), a
geológiai térképez^t, amely fáradságos mtmká- métermértékek neveiben tizedet jelent pl. decijával 1884. készült el. Ekkor adta ki Németor- gramm
01 gramm, deciliter ;= 01 liter, deciszág nagy részének geológiai térképét 1 80,000 méter
01 méter. Nálunk röviden deci-nék szokmértékbon 35 lapon, két hatalmas kötet magya- ták hívni a decilitert.
rázó szöveggel együtt. Az els kötet 1870. jelent
Deciatok, római korbeli ligor nép, délkeleti
meg s hldrografiai-orografiai adatokat tartalmaz, Galliában, Antipolis (Antibes) környékén.
a második pedig 1884. Bonnban jelent meg és a
DecidaTa, Déva neve a római korban.
lései

:

—

—

:

;
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Decidere

(lat.)

teni (az ügyet)

;

m. levágni, ütni, eldön- kezett Dél-Itáliában s csakhamar 30,000 fre
m. a döntés, a határo- szaporodott. Híilálfejes zászlós lovascsapatokban

a.

Birói ha- zték rablásaikat

1.

tározat, Döntvény.

Decidua

•

Declus

decisio a.

Különösen ügydönt határozat,

zat.

—

lentini)

alkottak.

s szervezett köztársaságot (saI.

Ferdinánd nápolyi

király

m. hulló burok vagy hullékony Church angol hadvezért küldötte ellenük, aki
véget vetett garázdálkodásaiknak és a banda elhártya, 1. Hulló burok.
Decidaata (állat), azon méhlepényes emls- fogott vezérét és 162 tagját 1818 febr. 27. fbeállatok gyjtneve, melyek megszületésük alkal- lövette.
Decisio, decisum, 1. Döntvény és Decidere.
mával a magzatburkokkal együtt, egyúttal anyDecisive, 1. Voium dedsivum.
juk méhnyálkahártyájának egy részét (decicim, 1.
Deciso V. decisamente (ol.), zenei mszó, mely
Hulló hurok), az úgynevezett hullékony hártyát
is levetik. Idetartoznak a ragadozók (Carnivora), határozott, erteljes eladásra utal.
Decius, római plebejus család, melynek kivárágcsálók (Eodentia), rovarevk (Insedivora),
denevérek (Ghiroptera), félmajmok (Frosimia) lóbb tagjai 1. Piiblius D. Mus, lír. e. 340. Titus
a.

:

femlsök

Manlius Torquatussal együtt konzul és a latin
Decidnoma (Rud. Maier), a magzatburkok- háború vezére. A Vezúv alatt táborozva, egy jósból fejld rosszindulatú daganat, melyet Mar- lat azt hirdette, hogy amely tábor vezére fölálchand nyomán helyesebben chorionepithelioma dozza magát, azé lesz a gyzelem. Midn pedig
malignum-nak nevezünk, 1. Chorionepithelioma. D. szárnya a csatában hátrálni kezdett, az áldozó
Decima, 1. (decuma, lat.), a tizedik rész, tized, paptól magát és az ellenséget az alvilágnak
ajánltafól, majd egyedül rohant az ellenség közé,
2. D., bronzérem Spanyolországban
dézsma.
0*1 reál
24"5 fillér.
D. zenei értelemben a mely ugyan megölte, de a rómaiak ellen csatát
diatonikus hangsor 10. foka az illet hang neve vesztett.
2. Publitis D. Mus, az elbbinek
fia, négy ízben (Kr. e. 312., 308., 297. és 295.)
azonos a 3. fokon lev hang nevével.
konzul, sok csatában gyztes hs, ki bels állami
Decima, sziget, 1. Dezsima.
Decímae (lat.) a. m. tized; jelenti régibb reformokat is egyengetett. 304-ben cenzortársájogunkban a bizonyos dolgoknak és terményeknek val, Qu. Fabius Rullianussal együtt szervezte a
tizedrészével teljesíteni kötelezett szolgáltatást. négy városi tribust. 300-ban az
tekintélye vitte
így 1. a letétbe helyezett összeg tizede volt az keresztül Ogulnius javaslatát, mely a plebejusokrzési díj 2. a behajtási eljárásban a királyi és nak megnyitotta az auguri és pontifexi hivatakáptalani embert illette a vételár tizede 3. f- lokat és ö maga is pontifex lett. 297-ben mint
benjáró ítélettel elmarasztalt egyén birtokainak harmadízben megválasztott konzul megverte a
elkobzásánál a káptalant illette az elkobzott dolog samnitokat és apuliaiakat; 295-ben pedig Qu.
tizede; 4. minden termény után egy tizedrész Fabiussal együtt vezette a konzuli légiókat a
illette az egyházat (Papi tized, 1. o.). V. ö. Márkus, samnitok, umberek, gallusok és etruszkok egyeTörvtár, T^^ialommutató «Tized». D.praediales sült hadai ellen, s a hagyomány szerint azzal
földi, D. sanguinales, állatbeli termények után járó vívta ki Sentinumnál a gyzelmet, hogy atj-ja
példáját követve hslelküen az ellenség sorai
tized, 1. Tizedjog.
Decimálás (lat.), a tized beszedése katonaság- közé rohant és honfitársaiért életét áldozta fel.
3. D. (Gaius Messius Traianus), római csánál valamely csapatnak büntetésbl megtizedelése
szár, Kr. u. 249—251. Eldje, Philippus Arabs,
(1. 0.).
Decimális (lat.), ami a 10-re (lat. decem) van vo- a gótok ellen küldötte Dáciába és Moesiába, a
natkoztatva, pl. D. számrendszer a.m. tizedes szám- katonák azonban D.-t akarata ellenére imperátoaz ellene vonuló Philiprendszer, vagyis az a számrendszer, melynek alap- rul kiáltották ki, mire
száma 10. D. tört a. m. tizedes tört, D. mérleg az pust Verona mellett megverte. Alsó-Pannóniában,
kezdi meg a pannóniai
oly mérleg (1. o.), melyen a mérösúlyok tízszer Budaliában született, s
akkora tömeggel tartanak egyensúlyt, melyen te- császárok sorát. Táborában szigorú engedelmeshát tömegeket tizedrész akkora súlyok segítségé- séget honosított meg s elkészületeket tett a
vel lehet mérni.
D. mértékrendszer, 1. Mérték- gótok betörései ellen, egyúttal a keresztényeket
a régi vallás tiszteletére kényszerítette s a vonarendszer'.
kodókat kegyetlenül üldözbe fogta. A gótok ellen
Decimalistae, 1. Kontraktualisták.
és a

(Primates).

—
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=

—

—

;

:

;

;

;

—

—

maga vezette légióit, Róma kormányát és reformjainak keresztülvitelét P. Lieinius Valeriusra
10 cen- bízta, akinek kedvéért a cenzori hivatalt felújíegyenérték pénznemeknek tizedrésze
totta. Vitézül harcolt a gótok ellen és többször
timé Svájcban batzen néven.
Deciméter, a méter tizedrésze, tíz centiméter. megakadályozta betöréseiket, ó az els császár,
Deciniola, a zenében 10 hangból álló cso- ki serege élén küzdve esett el, s vele együtt lialt
port, mely ugyanannyi id alatt játszandó, mint meg egyik hs fia is.
Decius (Barovius), 1. Decsi ( Czimor) János.
máskor 8 v. 9 hasonló érték hang. A D. ívvel
Decius, Nicolaus, német protest. dal- és zeneés 10-es számmal jel^end.
Decina (ol., ejtsd: decsina), régi római súlymér- szerz, igazi német családneve valószínleg Hö3'391 kg. ; mint gabona- és mész visch vagy Hovesch; valószínen azonos Nikolaus
ték, 10 libbre
é*6 1.
a Curia (Hof-ból) stettini prédikátorral, akit 1541
rmérték
V* staro
márc. 21. megmérgeztek. Elbb szerzetes, 1519.
Decisamente (ol.), 1. Deciso.
Decisi (ol, ejtsd: decsízi) a. m. elszántak, titkos prépost, 1522. tanító volt 1523. protestáns és pap
olasz rablóbandának a neve, amely 1817. kelet- lett Stettinben.

Decimatio

Décime

(lat.), 1.

(franc,

Megtizcdelés.
a frank és a vele

ejtsd: deszim),
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Declaratio

Decize (ejted: döszú), város Niévre francia dépar- megh. 1678 márc. 23. Salomon van Ruisdael tatementben.a Loire egyik szigetén, a Nivemais-csa- nítványa, a legjobb hollandi tájképfestk közétartoma bejáratánál, (i9oi) 4064 lak., nagy szénbá- tozik. Színezése kissé modoros, de rajza kitn.
nyákkal, jelentékeny üveggyártással, olajké?zítés- Különösen szeretett víz partján álló parasztházaseL fa- és szénkereskedéssel, gipsz- és mészégetés- kat festeni egy ilyen kép van a buíiapesti Szépsel. Guy CoquiUenek, a város szülöttének szobrá- mvészeti Múzeumban is, a Korcsma a libához,
vaL Saint-Axé nev templomának kriptája és melyben a részletes kidolgozás dacára is sok er&
khórusa a XI. sz.-ból való. D.-t, a régi Decetiát, van. Jeles képei vannak a szentpétervári Ermitageban, a drezdai, kopenhágai, müncheni, bécsi
a középkorban bevehetetlen várnak tartották.
Deck, Joseph Théodore, keramista, szül. Greb- Czemin-féle képtárban, stb.
3. D., Kari von, porosz tábornok, hadászati és
weiler-ban (Elszász) 1823., megh. Sévresben 1891
máj. 15. Fizikát és vegytant tanult, beutazta szépirodalmi író, szül. Berlinben 1780 ápr. 21.,
Németországot, Ausztriát és Magyarországot és megh. 1844 jún. 26. Az 1806. és 1807-iki hadjá1855. egy párisi fayence-gyár igazgatója lett. So- ratokban vitézül harcolt s Eylau mellett megkat tett a keramika tökéletesítése érdekében. 1887 kapta a «pour le mérite» érdemjelt. 1813. Drezda,
óta a sévresi porcelláugyár igazgatója volt. La Kulm és Lipcse mellett harcolt. Résztvett toFaience eünú müvében összefoglalta tanulmá- vábbá az 1814. és 1815-iki hadjáratokban. Nemesi
rangot nyert 1817. s mint ezredes vonult nyunyainak eredményét.
Decken, 1. Auguste von der, német regény- galomba 1841. Mvei közül megemlítendk Das
írón, szül. Bleckede Élbe melletti faluban 1828 militarische Aufiiehmen (BerL 1815) Die Artilnov. 30., von der Decken rnagy neje, 1875 óta öz- lerie für allé Waflfen (1816); Erganzungstaktik
vegye, ki 1883 óta Hannoverben élt, hol 1908. der Feldartillerie (1837); Die Gefechtslehre
ápr. végén meghalt. Késn lépett az írói pályára, der Kavallerie und reitenden Artilleríe (1819);
de gyorsan lett népszervé. Regényeit A. von der Der kleaie Krieg (1822, 4. kiad., 1844) BonaparÉlbe trói néven adta ki. Igen sokat írt. Legismer- tes Feldzug in Italien 1796 und 1797 (1825) ; Taktebb regényei Chronika eines fahrenden Schiüers tik der drei Waffen Infanterio, Kavallerie und ArDie Ricklinger (1881) Lünebur- tillerie (1833—34, 2 rész) Generalstabswissen8. kiad., 1899)
ger Geschichten (1883) Der Heilandsanger (1884) schafl (1830 újra átdolgozta fia 1862) Die SchlachAref der Etindu (1884) Der Bürgermeisterthurm ten und Hauptgefechte des Siebenjáhrigen Kriegs
(1837). Rühle- és Lilienstemnel egjütt megalapí(1884) Braosejahre (1885) Domröschen (1886)
Ein Sohn (1889) Eine echte Schuld (1890, 3 köt.) totta 1816. a mai napig is fennálló Militarwochenblatt-ot, s 1821 óta társszer készt óje volt a Militarstb. Gazdag képzelettel megáldott és szélesebb
Litteraturzeitungnak. Thale Adalbert álnév alatt
velts^ lolött rendelkez tehetség.
2. D., Kari Klaus von der, báró, német afrikai néhány vígjátékot is írt.
4. JD., Pierre de. belga államférfi, szül. Zeleben
utazó, szül. Kotzenban, Poroszországban, 1833
aug. 8., megh. 1865 okt. 2. Elbb katona volt, (Flandria) 1812 jan. 25., megh. Brüsszelben 1891
késbb azonban kizárólag Afrika kikutatására jan. 5. Elször mint ügyvéd és htrlapiró mköszentelte életét. 1860 okt. Quiloából a Xyassza- dött. 1839. bekerült a képviselházba 1855-57.
tóhoz akart menni, de az arabok htlensége Vilain minisztériumában a belügjn tárcát viselte.
miatt vissza kellett foi-dulnia. 1861. Thomton- Ezután résztvett a Langrande-Dumonceau-féle
nal Mombaszból a Kilima-Ndzsaróhoz vezetett ex- pénzügyi vállalatban s a Keresztény Bank igazpedíciót, meghatározta a hegy magasságát, föl- gatója lett Ennek következtében a Langrandemérte az Ipe tavat és kimutatta, hogy annak lefo- féle bnpörbe is keveredett, de 1877. beszünlyása a Pangani. 1862 okt. Kerstennel harmadszor tették ellene a bírói eljárást. Nagyarányú iroindult útnak és a KiUma-Ndzsarón 4200 méterig dalmi mködéséért 1844. a belga akadémia tagja
hatolt fel. 1864. Adenon és a Seychelleken át Zan- lett. Fóbb mvei: De l'influence du clergé en
zibárba ment. Ott két gzöst szerelt föl és azok- Belgique (1843) ; Quinze ans 1830—45 (7 kiadáskal 1865 tavaszán a Dzsuba torkolatához indult. ban) ; L'esprit de parti et 1' esprit national (5 kiKisebbik gzöse még a torkolatban haszna- adásban) ; Les missions catholiques (1879) Henri
vehetetlenné vált, a nagyobbik pedig, mellyel Conscience (1885); L'Eglise et Tordre sociai
Berderáig jutott, a városon fölül nem messze léket chrétíen (1887).
Declamando, zenei mszó, mely inkább bekapott és D.-t, miután hajóját elhagyta és Berderába ment segítségért, a szoraalok meggj^ilkolták. szédszer (szavalatszer), mint énekszer elutazásának eredményeit Kersten foglalta össze adásra utal.
e címen Báron K. K. von der Deckens Reisen
]>eelHiiiatío (lat.), 1. Deklamáció.
in Ostafrika (4 köt. Leipzig 1869—79).
Declaratio (lat.), a. m. nyilatkozat. D. alatt
Decker, 1. német könyvkeresked- és könyv- értjük a nemzetközi jogban azokat a kijelentésenyomdász-család, melynek öseD.Georg (szül. 1596. ket, amelyekkel több állam bizonyos pontokra
Elsfeldben), utolsó képviselje pedig D. Rudolf vonatkozó akaratát körvonalazza. A D. által
Ludtoig kir. titkos udvari fnyomdász (180^77) synallagmatikus kötelezettség jön létre. D. alatt
volt Berlinben. 1877. bekövetkezett halálakor értjük továbbá azokat az emlékiratokat (mémoinagy kiterjedés üzlete többfelé oszolván, könyv- res) és közleményeket, amelyeket valamely állam
nyomdája a porosz államnyomdával olvadt egybe kormánya diplomáciai képviseli útján más álla8 jelenleg a német állam tulajdona.
mok kormányaihoz intéz. Az elsre példa a párisi
2. D., Comelis Gerritsz, hollandi fest, szül. tengerjogi D., a hágai békeértekezleten létrejött
Haarlemben 1643., az ottani festcéh tagja lett. nyilatkozatok; a másodikra Nagybritannia és
;

:

;

;

:

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

m-

;

;

:

Aaely

isó

Dec . . «

alfttt

niocs meg,

I>«k ...

alatt

keresendi

—

Declaratio benedictina

Franciaország D.-ja 1854 márc. 29., amelyben a
semleges felek jogi helyzetét a krimi háborúban
^1. 0.) körvonalozzák.
Declaratio benedictina, 1. Benedek-féle
deklaráció.

Declaratio libelli, a kereset homályos
szének kiegészítése. L. Kereset.

Declaration of independence(ang.

-
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ré-

ejtsd:

Északamerikai EgyesültÁllamok függetlenségi nyilatkozata, melyet a harmadik philadelphiai kongresszuson 1776 júl. 4.
írtak alá a 13 gyarmat képviseli. Szerzje Thomas Jefferson volt, de szövegén John Adams és
Benjámin Franklin módosítottak.
Declaration of RiglitS (ejtsd deklerésn af rájtsz)
azon nyilatkozat, melyben az 1689 febr. 1. a Westminsterben összeült gyülekezet (convention) kifejtette az angol alkotmány azon vezérelveit, melyek
alapján azután Orániai Vilmost az angol trónra
meghívták. Mivel akkor (III. Jakab elüzetése és
letétele után) lehetetlen volt mind az alkotmányos
kérdéseket kimeríten felsorolni, a bizottság arra
hogy a D. nyilatkozatban felszorítkozott,
sorolja mindazon bntényeket, melyek Jakab letovábbá pedig, hogy
tételét szükségessé tették
Orániai Vilmost és nejét, Máriát, azon föltétel
alapján hívják meg az üresedésben lev trónra,
hegyezek magukat a fönnálló törvények megtartádekierésnaf indepéndnsz), az

:

;

sára kötelezik.

Decorated style

sr

a folyadékhoz
vászonzacskóba kötve, poralakú cukrot, timsót, kalomelt és cinóbert téve,
az egészet addig forralják, míg a víz -/^-a. elpárolgott. A fzés végén a fzetbe szétzúzott ánizsos édes köménygyümölcsöt, szennalevelet és édes
gyökeret tesznek, majd a kisajtolt és kis ideig
tartó ülepítés után gyapjúszöveten megszrt
D.-ot a kell vízzel hígítják. E D. sárgásbarna
üledékes folyadék, amelyet bujakóros megbetegedéseknél gyakran rendelnek. A D. Zittmanni
mitius (Zittmann gyengébb fzete) készítésére
szárcsagyökeret vízben egy napig áztatva, a keveréket addig forralják, míg a víz 2/3-a elpárolgott, a fzés végén a folyadékba szétzúzott citromos kassziafahéjat, kardamomum- termést és édes
gyökeret tesznek, majd a kisajtolt D.-ot rövid
ülepítés után gyapjúszöveten megszrik és kel-

len

hígítják.

Decoctum lignoram

(Bochet simple),
gyógykészítmény, melyet (különösen régebben)
tüdbajok és bujakórság ellen adtak. A szer szarszaparilla és kinagyökérnek, guaják és szasszafrász
fának (10—10 gm.), szamóca füvének (20 gm.) egy
liter meleg vízben való áztatása által állítható el.

Különben más összeállításokban is rendelték orvosok.

Ma már

alig használja valaki. L.

még

Boj-

torján.

Décolletage (franc, ejtsd: dekoUtázs), Franciaországból került ni ruhaviselet (leginkább estélyeken), midn a nyak, váll és meU többé-kevésbbé

l>eclaratio sententiae (lat.), az ítélet homályos részének birói értelmezése. L. ítéld kija- szabadon van hagyva.

Decoloratio

vítása és kiigazítása.

Declaratoria sententia

(lat.)

a.

(lat.,

ejtsd:

dekoloráció) a.

m.

el-

m. jog- szlntelenedés, megfakulás.

Decompositio (lat., ejtsd: dekompozició) a. m.
Bescriptum valamely összetett tárgynak szétszedése, szétI. a neve annak a királyi leiratnak, melyet Mária esése, felbomlása.
Décompte (franc, ejtsd: dekoSt) a. m. leszámoTerézia j 779. a Magyarországba telepedett szerbeknek adott, kik még I. Lipót alatt vándoroltak lás. Fleg két értelmezésben használatos, mint
be Magyarországba, a törökök ell menekülve, s bizonyos számláknál mutatkozó költség- vagy
utóbb végképen itt is maradtak anélkül, hogy a árkülönbözetek kölcsönös leszámolása vev és
magyar hatóságokat maguk fölött elismerni akar- eladó vagy megbízó és bizományos között ebben
ták volna. Ezen okból származott hosszas súrló- az értelemben levonást is jelent. A másik érdásoknak akart véget vetni a D., mely a magyar telme a beszámításhoz hasonló, mikor a számláhatóságoknak felsbbségét elrendeli s ezenkívül ból az ellenszámla értéket leszámolják (dekomptúlnyomólag a karloviczi metropolitaság egyházi tálják).
De constituta pecania actio (lát). A köautonómiájával és közigazgatásával foglalkozik.
A D. fleg a király legfbb felügyeleti joga és az telmet megersíti a tartozás teljesítésének ismételt
állami felügyelet tekintetében ma is jogforrás. igérése. Constitutum, mely az eredetileg beperesítkijelent

ítélet.

L. Ítélet.

Declaratoríum Illyricum

v.

;

Magyar nyelvre Bánffy miniszterelnök fordíttatta hetlen természeti kötelmet (naturális obligatio)
le s közzétette az 1890. évi Kendeletek Tárában is beperesíthetvé tette. Az idegen tartozás el-

szeitárakban a kellen aprított növényi anyagot
hideg desztillált vízzel leöntve, forró vízgzbe
állított porcellán- v. ónedényben, gyakran felkeverve, félóráig hevítik, végül a folyadékot vász-

ismerése (c. d. alieni) alapján a hitelez az eredeti adós mellett még más ellen, t. i. a eonstituens
ellen is emelhet keresetet, ez az actio de pecunia
constituta, mely eredetileg csak készpénzre vonatkozhatott. Justinianus bármily kötelemre megengedte a constitutumot.
Décontenance (franc, ejtsd: dekóntnáSsz) a.m.
megzavarodás, megütközés, önuralmának elvesz-

non megszrik

tése.

3943/M. E.

sz. a.

Declinatio,
Decoctio, 1.

1.

Deklináció.

SörgyártÓLS.

Decoctum (lat.), a. m. fzet, készítésére gyógy-

és ülepítéssel, esetleg íiltrálással
teszik, néha tojásfehérjével is
derítik (clariflcatio). A D. készítése során a forró
víz a drog nem illó és oldható alkotórészeit oldja.

különösen az agyag- és az üvegtárgyakra alkalmazott festés és aranyozás.

D.-ot gyógyszerül gyakran rendelnek. A magyar
gyógyszerkönyvben hivatalos D. Zittmanni foriius (Zittman ersebb fözete) úgy készül, hogy
szárcsagyökeret vízben egy napig áztatnak, majd

így nevezik az angolok XIV. sz.-beli csúcsíves
építészetüket, melynél a díszít formák úgyszólván az egész épületet elborítják. Legjellemzbb

egészen tisztává

Amely gz

Dec

. . .

alatt nincs

Décor

(franc,

ejtsd: dekór),

Decorated style

meg,

Dek ...

alatt

(aug.,

keresendi

általán díszítmény,

ejtsd:

dékoréted

sztejl),

—
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Decoratio

példája a D.-nek a yorki székesegyház homlok-

Décsfalva

zetében rendelet útján intézkedni a tön'éuyhozás

helyett; megfelel más államokban is meglév
Angol mvészet.
Decoratio (lat.) a. m. díszítés, díszítmény; szükségrendeletnek (pl. Ausztriában az állami
alaptön-ény 14. §-a engedi meg).
továbbá érdemrend és ennek adományozása.
Decretorias (lat.), elhatározó, dönt, pl.
De Cort, Frons, ílamand költ, 1. Coii.
zata. L.

:

annus, dies (év, nap). Orvosilag a krizis napja.
A westfalení békében annus D. 1624, dies D.
ugyanezen év jan 1.
méltóság.
Decretum, döntés, határozás: 1. jog, elhaDe Coster, Charles, belga író, szül. Münchenben 1827 ang. 20., megh. Ixellesben 1879 máj. 7. tározás a döntésre 2. a testületek és kollégiumok
Jogot tanult, 1855. ügyvéd lett, s korán kezdett határozatai 3. a bíró, a magistratus, a fejedeirodalommal foglalkozni. Fmvei: Légendes lem tanácskozás (causae cognitis) után határoz,
flamandes (2> kiad. Bruxelles, 1861) Contes bra- dönt, rendel 4. D. mint fnév elleges tárgyalás
ban^ons (u. o. 1861) és La légende de Tiel Uylen- után hozott döntvény pl.D .di^^ Marci, Marcus Aurespiegel et de Lamme Goodzak (n. o. 1867), amely- lius döntvénye az önbíráskodás ellen 5. Gratiaben kedves humor és megható tragikum oly cso- nus egyházjogi mvét D. Gratiani cím alatt tanídálatosan egyesül, hogy ez a regény a belga nép tották a bolognai egyetemen, innen az egyházjog
egyik legkedvesebb könj'%'e lett. Nevezetesek még tanárai decretalisták, a római jog tanárai pedig
Le voyage de noee (1871) és Lemariage de Toulet legisták.
Decretuui Barcliardí, 1. Burchard dekréc. mvei.

De

Corticellis,

Decorum

1.

Pordenone.

(lat., ejtsd:

:

dekórum) a.

m. tisztesség,

:

:

;

;

;

Décoaragement (franc, e^tsd: dekarazsmáS),
elbátortalanitás, esüggesztés, kedveszegés.

tuma.

Decourcelle (ejtsd: dökorszei), Pierre, francia
színmíró, szül. Parisban 1856 jan. 25. A börzérl tért át az irodalomhoz s több nagysiker sziamüvet írt. Ilyenek L'as de tréfle (1883) L'abbé
Constantin (1887, Halévy regénye nyomán) Les

nak az a határozata, amellyel a csdtömegbl
felosztásra kerül kvótát a esdhitelezk között

:

:

Decretam
arányosan
és

distributionist, a csdbíróság-

felosztja, (1881. évi
§§.). L.

XVII.

t.-e.

59

Csd

178-236.

— 71.

Decretram Gratiani. Gratiannsnak, a bolognai Szt. Félixrl nev. zárda magiszterének kánonjogi tanköny^'e. A teológia egj'éb részeitl különválasztva tárgyalt kánonjognak eladása eredményeként írta e munkát, korának skolasztikus
módszerében, a XII. sz. közepe táján
1139 s
adta el (1898).
1151 közötti idben. Az uralkodó felfogás szerint könyvének a Concordia discordantium canoDéeourt (franc, eijted: dekúr), 1. Dekort.
Déeönvert (franc, ejtsd: dekuver), a tzsdén num címet adta, habár nincs kizárva, hogy egya. m. darabhiány. Átvitt értelemben D. alatt értik általában nem volt címe e munkának, amelyet
a bizonyos idpontban fenforgó contremine-speku- késbb általában csak Decretumnak neveznek.
lácíók összeségét. Nagy a D. a tzsdén akkor, Kevés eredeti forráson kívül, munkájának anya ha a még le nem bonyolított á la baisse kötele- gát, a bizonyítékul használt forrásokat régebbi
zettségek az ála hausse kötelezettségeket meg- kánongyüjteményekbl s az
közvetlenül meghaladják.
elz rendszeres munkákból vette. így BurehardDecrais (ejtsd: Aökré), Pierre Louis Albert, frsí- ból, Ivo Panormiája s Decretumábói, Luccai Ancia diplomata, szül. 1838 szept. 18. Elször az selm, Deusdedit s több másból
legnagyobb beügyvédi pályán mködött, 1871 - 80-ig prefektus folyást gyakoroltak reá lüttichi Algerus munkái.
volt 1882. a külügyminisztériumba lépett, mint A D.-t az iskola recipiálta, ez úton a dekretisták s
politikái osztál3rfnök. Azután nagykövet volt glosszátorok révén általános tekintélj-retett szert
Rómában, Bécsben (1886—93) és Londonban fel lett véve a CJorpus juris canonicába is, azon(1893-97).\Valdeck-Rousseau kabinetjében 1899— ban mindez nem változtatta meg magánmunka
1902. mint gj-armatügjá miniszter mködött.
jellegét.
Decrepitatío, 1. Pattogzás.
Decretam regrni, 1. Országos végzemény.
DecreMcendo (oL), zenei mszó, mely fokoDecs, nagyk. Tolna vm. központi j.-ban, (i9io)
zatos halkításra utal. így is jelezhet: ::r=—
3685 magj'ar lak., tejszövetkezet, gzmalom, vasEllentéte a Crescendo (1. o.).
úti állomás, posta- és táviróhivatal.
Decretalia (lat. literae decretales decretales
Décs, Szarvashoz tartozó puszta Békés vmegye
epistolae), pápai határozmányok vagy ügylevelek szarvasi j.-ban, (i9oo) 782 lak. 1216. már falu
és leiratok. A kegyehni leiratok kivételével, ame- volt, a XV. sz.-ban a Maróthy-család birtoka a
lyek csak azokra az esetekre, illetve személyekre török hódoltság alatt elpusztult, templomának tégérvényesek, amelyekre vagy kikre vonatkoznak, láiból építették a törökök a gyulai és szarvasi
a D., különösen ha valamely kétes törvényt ma- fürdket.
gyaráznak, általános törvény erejével bírnak,
Décse (azeltt Diécs), kisk. Arad vm. borosmert azokban a pápa törvényhozó hatalma
sebesi j.-ban, (i9io) 1296 oláh lak.
u. p. Alcsil,
ködik. Legnevezetesebb az ú. n. álizidori gyjte- u. t. Almás-Alcsil. L. még Marosdécse. Magyar;

deux gosses (1896) Werther (1903) La báillonnée
(1905) Le roi sans royaume (1900) stb. Nálmik
a Konstantin abbé a Nemzeti Színház msordarabja, üjházy Ede egj-ik legjobb alakítása. A
Két tacskó c. népdrámáját pedig a Népszínház
:

;

;

—

t

:

;

.

:

:

:

m-

mény

(1. 0.).

Deereto-Iei^ge

(ol.,

^tad:

—leddise)

décse.
a.

m. ren-

delet-törvény az olasz közjogban szoká-sjogilag
elismert joga a királynak az állam szükséghely;

Amely

o

I>«c

:

. . .

aiatt nincs

Décsfalva, tüsk. Udvarhely \Tn. udvarhelyi
járásában, (loio) 140 magyar lakossal n. p. és
;

u.

t.

meg,

Böfföz.

BHt .

. .

alatt

keresend!

Decsi

Decsi, 1. Gáspár, ref. esperes, tanult Tolnán,
Kolozsvártt (1565.) és Wittenbergben. Hazatérvén, 1570 körül tolnai lelkész lett s itt csakhamar esperessé választották. Mint ilyen volt jelen
az 1576. évi herczegszöllsi zsinaton. Mint költ és
prédikátor egyaránt jeles volt. Munkái: Em&oLnuptiis Basilii Pabricii et Margarethae Viti
Balsarati (Vittenbergae 1567)
Az utolsó idkben egynehány regnáló bnökrl való prédikációk
(Debreczen 1582, 2. kiad.,Várad 1584) História a
Dávid királynak Uriasnak feleségével való vétkeirl (1579, 3. kiad., Németlövön Í592).
Xajitov

;

;

D.

nevén Baranyai Czimor) János,
XVI. sz.-beli író, szül. Tolna vmegyének Decs
nev községében 1560 körül, megh. Maros- Vásárhelyen 1601. Bánfli Farkas fejedelmi tanácsos
fiával, Ferenccel 1587. külföldi egyetemekre ment
és Wittenbergben s Strassburgban két évet töltött. Mikor hazatért, nagy csapás várta
atyját a
2.

(családi

:

prédáló törökök mindenébl kifosztották, úgy hogy
kénytelen volt Erdélybe menekülni. Ö maga 1592.
Kolozsvárra költözött és a következ évben MarosVásárhelyen tanári hivatalt vállalt. Munkássága
több irányú volt. Alkalmi költeményeit és irodalmi becs leveleit nem számítva, írt bölcsészeti,
jogi, történeti, nyelvészeti munkákat lefordította
Sallustiusnak két történeti mvét, s a mirl leginkább ismeretes kiadott egy 5000 számra ter;

:

jed magyar közmondásgyüjtemónyt (Adagiarum
Chiliades quinque 1598), mellyel a magyar közmondás és frazeológiai irodalom alapját vetette
meg.
Décskelecsény (azeltt
Kelecsény), kisk.
Nyitra vm. galgóczi j.-ban, (loio) 669 tót lak.
:

vasúti megálló, u. p. Alsórécsény, u. t. Récsény.
Decsn., botanikai nevek után DecaisTie Jo-

seph

(1.

Déda
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0.)

nevének

rövidítése.

Oka a szövetek rossz táplálkozása, a nyomás
okozta vérkeringési nehézségek miatt. Támad
1. huzamos fekvés után azokon a helyeken, ahol a
kiálló csontrészek (sarkok, tomporok, keresztcsont stb.) az ágyhoz nyomulnak. Minél rosszabb
a beteg általános állapota, annál nagyobb a kiterjedése (typhus, bénulások, eszméletlenséggel járó
betegségek); 2. rosszul ill, hibásan pámázott
kemény kötések (gipsz-kötés), sebészi gépek, corsetek alkalmazása folytán 3. belülrl kifelé gyakorolt nyomás folytán törések, flcamodások esetében 4, gyógyítás céljából bevezetett eszközök
nyomán, légcs-, intubáló-canule után 5. csavarodás, lef úzdés folytán a belekben.
Decama (lat.) a. m. tized, a takarmány tizede,
1. Agri decumates és Decimé.
Decumana porta (lat.), a római tábor D.-i
kapuja volt a fvezéri sátor mögött és védett
területre vezetett. Eltte voltak a kereskedk
bódéi és lakásai (canabae). L. Castra.
Decnmates agri, 1. Agri decumates.
I>ecaria (lat.), tkp. 10 emberbl álló alosztály,
amilyenekre a régi Rómában a szenátorok és lovagok rendjét felosztották (1. Decurio). Késbb
nagyobb bizottságnak is D. volt a neve, tekintet
nélkül a számra.
Decurio (lat.), egy decuria fi. o.) feje, pl. D.
equitiun
10 lovasnak, késbb egy lovas alosztálynak a feje. így nevezték a municipiumok és
kolóniák szenátusának tagjait is, mert a lakosság egy-egy részének képviselit látták bennök.
Decursio (lat.), a római hadsereg gyakorlatai, különösen az újoncok begyakorlása. JD. funebris, a csapatok díszben való felvonulása az
;

;

;

:

elesett

hsök

sírjánál.

Decussatiui

(lat.) a. m. római tizes számjegy (X) alakjában, keresztben; dectissatio, keresztezés. Decussatus a. m. keresztesen átellenes.
Decnssis (lat.), római érem
10 as. Nagy
öntött rézérem a Róma fejjel s hajóorral, alatta
a X számjeggyel. A római érmek között a nagyobb
ritkaságok közé tartozik.
Déd, déds, rokonsági név, mellyel a nagyszülk, a nagyapa és nagyanya nagyszüleit, a
dédapát és dédanyát, tehát fölfelémenleg egyenes ágon a negyedizi rokonokat értjük. Lefelómenleg pedig a dédunokákról beszélünk. L, még

Décs, kisk. Sáros vm. héthársi j.-ban, (i9io)
449 tót lak. u. p, és u. t. Héthárs.
Décsy Sámuel, bölcsészet- és orvosdoktor, magyar hírlapíró, több történeti munkának szerzje,
a magyar nyelvújításnak egyik nevezetes harcosa,
szül. Rimaszombatban, Gömör vm.-ben 1742 jan.
2., megh. Bécsben 1816 jan. 25. Iskoláit Pozsonyban és Sárospatakon végezte, majd felsbb tudományok megszerzésére Németországba és Hollandiába ment, honnét hazatérvén, Bécsben telepedett le. Ott alapította és 27 éven át szerkesztette Rokonság.
Déd, község, 1, Nemesdéd.
a bécsi Magyar Kurírt, melynek dolgozótársaiul
Déda, 1. kisk. Maros-Torda vm. régeni telsö
korának legnevezetesebb íróit igyekezett megnyerni. Mimkái közül nevezetesebbek: Osma- j.-ban, (1910) 2491 oláh és magyar lak., vasúti állo-

=

;

nographia, azaz

:

A

török birodalom természeti,

erkölcsi, egyházi, polgári s hadi állapottyának és
a magyar királyok ellen viselt nevezetesebb
hadakozásainak sommás leírása (Bécs, 1788—
1789, 3 rész, 2 térképpel, a maga korában neveze-

könyv volt) ; Pannóniai Féniksz, avagy hamvából feltámadott magyar nyelv Magyar Almanach 1794., 1795., 1796. esztendre ÉLázi kereszt
tes

;

;

históriája (1811). A Magyar
Kurírnak melléklapja volt a Magyar Musa, melyet szintén ö szerkesztett ez volt az els tisztán
(1793);

Egyiptom

;

szépirodalmi

magyar

lap.

Decticas L. (áiiat),
Decnbitns (lat.),
tartós

nyomás

Szöcskefélék.
felfekvés, a testszövetek
következtében támadt elhalása.
1.

Amely

szó

Dec ... alatt

más, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. Székelykocsárdtól a marosvölgyi római út itt ért
véget.
2.
D. (Beregdéda), kisk. Bereg
vmegye tiszaháti j.-ban, (i9io) 913 magyar lak.
postaügynökség, u. t. Beregszász. A református
templomban régi falképek nyomai vannak. A
XIV. sz.-ban a vármegye itt tartotta gyléseit.
D. hajdan királyi birtok volt, késbb a királynék
élvezték jövedelmét, azonban már a XV. sz.-ban
egyes magánosok is említtetnek birtokosokul,
majd a munkácsi vár tartozékául tekintetvén,
mint ilyen György rác despotának adományoztatott; 1440. azonban tle elvétetvén, Falóczi
Lászlónak és késbb Szilágyi Erzsébetnek jutott
birtokába. 1477-ben Szilágyi Erzsébet, Mátyás

nincs meg,

—

Dek

. . .

alatt

keresend!

Dédablsztratelep

—
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király anyja birta D.-t a munkácsi várral együtt,
1484. a munkácsi uradalommal együtt Korvin
János nyerte el, 1495. pedig Csáktornyái Zsigmond és testvére Bmö. 1566-ban az erre átvonuló
tatárok elpusztították. 1830-ban Perényi Zsig-

—

Dédes

zsony vármegye története

(u. o. 1904): PestPilis-Solt-Kiskun vármegye története (u. o.
Szentek élete I— II. (u. o. 1900). Munka1910)
;

Lexikonnak is.
Dedekind, 1. Friedrich, német költ, szül. Neumond itt timsógyárat állított fel. D. határának stadtban a Leine mellett 1525 körül, megh. LtineNy.-i oldalán, posványos téren áll a Kirva nev burgban 1598 febr. 27., hol ev. lelkész volt. Még
puszta, melynek egyik emelkedettebb pontján régi egj'etemi tanuló korában írta meg latin nyelven
földvár nyomai látszanak. L. még Berettyódéda. legjobb, igen olvasott s idegen nyelvekre is (maDédabisztratelep, Dédához tartozó telep Ma- gyarra Csáktornyái Mátyástól a XVI. sz. végén)
lefordított gúnyos tankölteményét, a Grobianust
ros-Torda vm. régeni fels j.-ban, (i9oo) 528 lak.
(1. 0., Frankfurt 1549, 1200 distichon, legjobban
u. p. és u. t. Déda.
Dédács (Biscaria), kisk. Hunyad vm. dévai kiadta Bömer, 1902 1554-ben Grobiana pótlék
németül átdolgozta Scheidt Gáspár
j.-ban, (1910) 1296 oláh és magyar lak., PisM járult hozzá
magyar királyi államvasút központi állomása 1551). Német nyelven írt drámái jóval gyengébtársa e

;

;

bek, ilyenek: Der christliche Eitter (1576) és
Pápista Conversus (1596), melyeknek protestáns
dalom a gr. Gyulay családé volt s Kazinczy célzatuk van.
Ferencz 1816 nyarán gr. Gyulay Ferencné ven2. D., Richárd, német matematikus, szül.
dégeként 4 hetet töltött itt. 1881-ben Kuun Géza Braunschweigban 1831 okt. 6. Elbb a zürichi
és nvére, Fáy Béláné, obeliszket emeltek e láto- politechnikum.késöbb a braunschweigi megyetem
gatás enílékére. D.-ot a XIV. sz. közepén tanára volt, 189 i. nyugalomba vonult. Nagy része
Dódácsfalunak hívták. D.-on át vitt a római út a volt Riemann összes mveinek és tudományos
Maros jobbpartjára Aranyhoz s itt ágazott ki a hagyatékának kiadásában jegyzeteket írt Gauss
sztrigy-völgyi fútból az a mellékút, mely a Ma- hagyatékához (Gauss müveiben, 2 köt., Göttingen
ros balpartján levezetett Déván alul a veczeli tá- 1863) és Dhichlet VorlesungenüberZahlentheorie
borhoz.
cím munkáját 3 kiadásban bocsátotta közre
De dato (lat.), rövidítve d. d., a. m. a kelt- (Braunschweig 1881). Eredeti munkái az analízis
tl számlt\"a.
és a számelmélet körébe tartoznak, ilyenek SteDedeagacs (a. m. a remeto fája), a 60-as évek- tigkeit imd irrationale Zahlen (Braunschweig
ben alapított Ms város Drinápoly török vilajet- 1892) Was sind und was sollen die Zahlen ? (u.
ben, 22 km.-nyire Enosztól és a Marica torkolatá- u. 1893).
tól, az Egei-tenger partján, a Drinápoly— D.—SaloDedernsvaart, 40 km. hosszú csatorna Overysniki vasút mentén, 2500 lak., osztr.-magyar konzu- selnémetalíöldi tartományban; 1809. kezdték meg
látussal," árútárakkal, kis kikötvel, amelybl f- és 1852. fejezték be az építését. Ez id óta több
Teg a Marica völgyének termékeit viszik ki. Kon- virágzó falu (D., Slagharenstb.) keletkezett a partstantinápoUyal és Szmimával rendes gzhajó- jain. Évenkint 12,000 hajó fordul meg rajta. D.
összeköttetésben áll.
város a csatorna partján épült, azeltt teljesen
Dedecker (de Decker), Pierre, belga államférfi, kopár vidéken, a Zütphen—Leeuwarden vasút ál1. Decker, 4.
lomása, nagy hajógyárral, lakossága 3 ÍOOO.
Dedeeoratío (lat.) a. m. megbecstelenítés,
Dédes, sk. Borsod vm. szentpéteri j.-ban,

és

mhelyének tószomszédságában. U. p. és
A Fáy Béla által lakott kastély és

Piski.

u.

t.

ura-

;

:

;

—

becsületfosztíls.

Dede efendi, 1. Gálib dede.
Dedek Orescens Lajos, szül. 1862

jún. 19.
budapesti egyetemi könyvtár re és
levéltárosa. Az egyetemet Budapesten végezte,
ahol a papneveidei egyházirod. iskola elnöke volt.
1885— 91-ig mint fv. káplán mködött. 1891 óta
az egyet, könyvtár tisztje. 1899. a cs. és kir.
udv.kápláni címet nyerte. 1888-ban megalapította
a Kat. Egyh. Közlönyt s e lapja útján elkészítette azt a mozgalmat, mely a mai kat. föllendülés alapja volt. 1898 óta nagy része volt a kat. kon-

Nyitrán.

A

(1910) 1059 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. Hitelszövetkezet; posta- és
telefonállomás. D. már az Árpádházbeli királj'ok

alatt említtetik,

kiknek

ott

váruk

volt.

A

vár

már a XIV. sz. elején. Ekkor az Ákosnemzetség Eme-ága birta. István nádornak 1317.
állott

föllázadt fiai Debreczennél leveretvén,ide menekültek, de a király hadai megvívták a várat. Ekkor
a király kezébe került, s I. Károly 1325-ben újra

A királyé maradt egész addig, míg Zsigmond 1432 eltt el nem zálogosítá nejének, CiUey
Borbálának. Késbb mint a Perényiek legersebb
építtet.

groa ügyének elkészít munkálataiban, mint a várainak egyike említtetik, melyet 1567. a töröközp. kongrua-bizottság titkárának. Mint törté- kök keménj'en ostromoltak az rség kénytelen
netíró é» egyházi író, számos apróbb cikken ós volt a várat odahagyni, de rejtekeit megtöltötte
tanulmányon kivtil a következ fbb mveket lporral, amely másnap, midn a vár már a töröírta A magyarországi föpapnevezések történe- kök kezei közt volt, felrobbant s 4000 törököt légbetének vázlcda (Budapest 1885., Fraknói-díjjal jut. röpített. D.-tl DK.-re mélyen az erdk közt a
vdA); A karthauziak Magyarországban (a. o. Szentléleknek szentelt templom és páloskolostor
1889., akadémiai Oltványi-díjjal jutalmazvji)
volt, melynek csúcsíves romjai (Szt.-Lélek) ma is
Kolostorból kolostorba (u. o. 1898); Az Üdv láthatók. A kolostort az Ákos-nemzetségbl szár-szövetségi története (a klasszikus Arany Biblia mazott Eme bán íla, István nádor és borsodi gróf
I. köt. 1896)
Boncz könyve a vallás körüli fel- 1304. alapította. Dédestl jó messzire, kelet felé
símogról (1897); Kat. egyháztörténelem (u. o. Fels-Hámor szomszédságában állott, ahol most is
Iö97); Nyüra vármegye története (1898); Po- vaa Szentlélek nev puszta. A XIV. sz.-ban kirá;

:

;

Dedham
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lyaink többféle kedvezményekben részesítették.
Elpusztult a XVI. sz.-ban. (V. ö. Rnpp, Magyarország helyr. története, II. k. 54—5).
Dedham (ejtsd: deddem), város Massachusetts
északamerikai államban, a Charles River mellett, Bostontól DNy.-ra (16 km), gyárakkal, középiskolával és könyvtárral, (i9oo) 7457 lak.
Dedicatio (lat.), valamely nyilvános épületnek ünnepies megnyitása a rómaiaknál, külö-

'

—

Dedukció

Bribir ostrománál 1789., midn a törökök a várat júl. 9. elhagyták, a Reusz-gyalogezred legénységével a futóárkokból rontott el s behatolt
a várba. D. itteni kitn maga viseleteért s bátorságáért, valamint Novinál tanúsított hsiességéért a Mária Terézia-rend lovagkeresztjét
nyerte. B hadjárat alkalmával ott volt a modrusflume vm.-beli Belgrád és Cetin ostrománál, a
forradalmi hadjáratokban (1793) Valonciennes,
le Quesnoy ostrománál. Mint vezérrnagy 1809.
a komáromi erdítéseket vezette. 1814-ben részt
vett Hningen ostromában.

nösen egy templomnak felavatása, illetve felajánlása az istennek, mely úgy történt, hogy a konzulok egyike, v. az, ki a templomot építtette, fpap
oldalán megfogta az ajtófélfát, mialatt a fpap a
Déds, 1. Déd.
Dedrád (Deutsch-Zepling), nagyk. Kolozs vm.
felavató okiratot felolvasta, vagy a felszentel
formulát elmondta. Ma általában ajánlás. L. tekéi j.-ban, (i9io) 2043 német lak. hitelszövetkezet, u. p. Szászrégen, u. t. Bátos.
Ajánló dm.
Dedignatio (lat.), megvetés, lekicsinylés.
Dedrádszéplak, kisk. Kolozs vm. tekéi j.-ban,
hitelszövetkezet,
Dedina, község, I. Nemesdedina.
(1910) 688 magyar és oláh lak.
Dedinovo (Dednovo), város Rjazan orosz kor- u. p. és u. t. Bátos.
mányzóság Szaraiszk kerületében az Oka mellett,
Dedreux (ejtsd: dödr), Alfréd, francia genre7000 lak. Itt építették a XVI. sz.-ban az els festö, szül. Parisban 1808., megh. u. o. 1860.
Coignet tanítványa. Az állatok ábrázolásával fognagyobb hajókat.
Dedit (lat.), rövid, ddt v. dt. a. m. adta, meg- lalkozott. Fleg az angol lovak és kutyák voltak
kedvencei. Hírnevét 1831. alapította meg az Infizette.
Deditio (lat.), a rómaiak ellenséges terület térieur d'éeurie ós a Jeune poulaiu sautant un
fegyverrel leigázott lakosságának feltételek ki- fssé cím képeivel. Mveit számos rézmetszet
kötése nélküli (kegyelemre való) megadását D.- és knyomat tette népszervé. Pihen paripák
nak nevezték az ekként római hatalom alá köri- cím festménye a Szépmvészeti Múzeum modern
teket dediticii-nek nevezték; ugyanígy hittak képtárában függ.
azonban azon rabszolgaságtól felszahaditottakat
Dedu, az Ozirisz hátgerince gyanánt tisztelt
is, akik azért, mert mint rabszolgák megbecsteistenség, szimbóluma egy hátgerincalakú oszlblenít büntetéssel fenyíttettek meg, sem civesék, pocska, az ú. n. Ded-oszlopocska, melyet amusem latiník nem lehettek vagyont szerezhettek lettnek is hordtak.
ugyan, de haláluk után a hagyaték régi urukra,
Deductio ad absurdum v. ad impossivagy ennek örökösére szállt.
hile (lat.), bizonyításmód a logikában. L. Apagóg
Dedjukin, bányaváros Perm orosz kormányzó- bizonyítás.
ságban, a Kama balpartján, 3327 lak., nagy sóDéduction (franc.,. ejtsd dedüksziófi) a. m. lefözökkel.
vonás, 1. Dekort.
Dedo (a. m. ujj), régebbi spanyol hosszúságDeductis dedncendis (lat.) a. m. a levo1-741 cm.
mérték
nandók levonásával dednctis impensü, a költséDedó, a kisdedóvó szónak közkelet rövidítése. gek levonásával.
l>e dotc actio (lat.), kereset, mellyel a hozoDeducto aere alieno (lat.) a. m. az adósmány visszaköveteltetik a házassági elválás után. ságok levonásával.
;

;

;

;

:

=

;

Dédoublement (franc, ejtsd: dedubimaS), megkétszerezdés, nemzetközi kifejezés a növényfejldéstanban arra az esetre, amidn két egyenl
szerv fejldik ott, ahol logiee csak egynek kellene
fejldnie. A D. által keletkezett két rész fejldéstani szempontból egy szervnek, rendesen egy levélnek tekintetik, melynek két fele teljesen egyforma és külön-külön teljeset képez, ellentétben
a hasadással, amikor a két rész csak fél-fél
szervet alkot.

Dedovié (ejtsd — vics) György, horvát politikus,
Jasenovacon 1855. 1884 ben a novskai ke:

szül.

rületben megválasztották horvát országgylési
képviselnek, 1887— 1906-ig pedig tagja volt a

magyar országgylésnek. 1899-ben a képviselház jegyzjévé választották. 1910-ben PiumeModrus, 1911. Körös-Belovár vármegye fispánja lett.
Dedovich Márton, altábornagy, a Mária Terézia-rend lovagja, szül. Hertkovciban, aSzerémségben 1756., megh. Péterváradon 1822 okt. 9.
Kiképeztetését a cs. mérnök-akadémiában nyerte,
hova 20 éves korában lépett be mint hadapród.

Dedukció

deducere-höl a. m. levezetni,
értelemben ellentéte
az indukciónak (1. o.), t. i. leszármaztatása a részlegesnek az egyetemesbl, míg az indukcióban a
részlegesbl származtatjuk le az egyetemest. A
D. részletes magyarázata a következtetés (1. o.)
tanába való. Mert amidn két egy-egy közös
fogalommal bíró ítéletbl e két ítélet két nem
közös fogalmának ítéletben való szükséges kapcsolatát leszármaztatjuk, akkor ez szillogizmus,
azaz D.-s következtetés, rövidebben pedig D.
B két tételben
«Brkölcsi cselekedetek önzetlen motívumokból keletkeznek» és «Az igazi
jótékonyság erkölcsi cselekedet»
az «Brkölcsi
cselekedetek)) fogalma közös; e közös fogalomnak a két nem-közös fogalommal (önzetlen'
motívumokból keletkez és igazi jótékonyság)
való kapcsolatából következtetem a legnagyobb
szükségességgel, hogy «az igazi jótékonyság önzetlen motívumokból keletkezik)). Ezt a tételt
D. útján kaptam, azaz leszármaztattam az említett két tételbl. Hogy milyen a viszony az indukció és D. közt, az indukciónál (1. o.) tárgya(a latin

leszármaztatni),

filozófiai

—

—

:

landó bvebben. Semmiképen nem állanak ellentétben. Látnivaló ugyanis, hogy a D.-hoz
egyetemes ítéletek (a fenti példában erkölcsi
cselekedetek önzetlen motivnmokból keletkeznek) kellenek, melyeknek megállapítása többnyire
indukció útján történik. A természettudományi
D.-k majdnem mind induktív úton nyert egyetemes tételekbl indulnak ; ha ezek az egj-etemes
tételek hipotetikusak is. mégis rendszerint tapasztalaton njTigszanak, tehát induktív természetek. Kant más értelemben használta e szót. Ó az
ismerettanban aimak a kimutat.isát, hogy valamely
fogalom V. tétel tényleg apriorikus, metafizikai
D.-nak ne vezí,annak kimutatását pedig, mely joggal élünk ily apriorikus tétellel v. fogalommal,
transzcendentális D.-nak nevezi. A tér és idó apriorikus voltának transzcendentális D.-ja pl. abban
van, hogy enélkiil a matematika nem volna tudomány. Már pedig a matematika tudomány. Ennélfogva a tér és idó csak aprioríkusok lehetnek. (L.
Kant).
D. E. E., a Duna budapesti evezs egylet
:

(1.

0.)

Defensor
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D. E. E.

címének

rövidítése.

Dee (ejtsd: di. több folyó Nagy-Britanniában 1.
Wales É.-i részében, Merioneth countjban ered,
,

:

•átfolyik a Bala-tavon, elfolyik Chester mellett s
széles torkolatban szakad az Ir-tengerbe. Hossza

130 km. Nem hajózható. Torkolati szakaszát csatorna szabályozza.
2. Skócia Aherdeenshire
eonntyjában, a Grampian Mountalnshoz tartozó
1309 magas Ben Muich dhui-n ered, elbb D.-nek,
majd K.-nek tart, elfolyik Ba'moral mellett s
Aberdeen-nél szakad az Északi-tengerbe. Hossza
3. Skócia
145 km. Csak torkolatánál hajózható.
KirkcnStightshire coimtyjában a Galloway \idéken ered, DK.-nek, majd D.-nek folyik s a
Kirkcudbright Bay-be (Solway Firth, Ir-tenger)
torkollik. Hossza 80 km.; ebbl 12 km hajóz-

—

—

ható. Pisztrángjai híresek.

Deeffosis etdeíectísactio

(lat.).

Leöntés-

Défaite

(franc., ejtsd: defét) a.

m. vereség, va-

lamely csapatrész megsemmisítése.
Defamatio (lat.). 1. Diffamare.

Defatigatío

a.

(lat.)

m.

kifarasztás,

kime-

rülés.

Défaut

(franc,

ejtsd: defó),

nem' jelenés a bíróság eltt
a.

m. makacssági

Uéfavorable

hiány, hiba; meg^

jugement par D.,

;

ítélet.

(franc.) a.

m. kedveztlen, nem

hajlandó.

Defectio

(lat.), a.

m.

elpártolás, elszakadás, fo-

gyatkozás D. a nyelArtanban a. m. kihagyás.
"'DefectíTuiii(lat.), olyan ragozható szó, melynek nem szokásos minden alakja s az ily hiányzó
alakot más szóval pótoljuk pl. több (e. h. sokabb).
így a latin sum múlt ideje más tbl való : fuü
A magyarban is vagyok, leszek, voltam.
l>efeetns (lat) a. m. hiány, hiba, csonkaság,
tökéletlenség. D. seminls vagj- sanguinis hazai
jogtmkban a. m. magszakadas, azaz valamely
adományi jószág tulajdonosának az adomány levél
értelmében minden vér szerinti tör\'ényes örökös nélkül való Mmulta. L. Adomá)ujrei\dszer.
D. a nyomdászcdban valamely nyomtatott
könyv egyes iveinek fölös példányszáma ha valamely betbl kevesebb öntetett s szedés közben
egyes bet teljesen kifogy, míg a többiekból sok
van a szekrényben, mely esetben a D. utánöntetik; ha a szedés betinek szétosztásánál, a kön>^
tárgyánál fogva a betszekréuy rekeszei egyes
betvel nagyon megtelnek és e betk, hogy a szétosztás mveletének folytatásánál a másik rekeszbe
ne ömölhessenek, papírzacskóba csomagolva külön rakatnak.
Defektatorias per, a német jogban közpénzt
kezel hivatalnok ellen pénztári hiány miatt indított eljárás, 1. Számadási perrendtatiás.
Defektus, 1. Defectus.
:

:

—

;

Defendant
Defenders

m. alperes, vádlott.
(ang., egtsd: difenndersa) a. m. véaz írek politikai szövetsége volt, politikai
(ang.) a.

ael,

dk,

tébien az okozott

jogaik és vallási szabadságuk kivívása céljából.
Eredetét IH. Vilmos tiralkodásííra viszik vissza,
valószín azonban, hogj^ a D. elnevezést csak a

ledobassál az úton járónak okozott kártétel esekár kétszerese követelhet a
helyiség lakójától, ahonnan a károsítás történt.
B célra szolgált a D.
Deerlyck {^sd: deriáik), gyáiA'áros Belgiumnak
Nyugat-Tlandria grófiságában, pamiut és selyem-

szöv

iparral, (i9io)

5872

lak.

Deés, város, L Dés.

Deésakna, község, 1. Désakna.
Deés-Deos. A oPannonia meg^'ételér61» szóló
(«Eniiékezzenk régiekrel» kezdet) históriás énekben s innen több magj'ar krónikába át\'éve, naiv
tudákos etimológiát magjarázó hagyomány, amely
szerint Deés városa onnan kapta volna nevét, hogy
honfoglaló eleink itt Istent imádván, háromszor

Az egéközépkori barát-krónikás eszejárására és
kritikájára valló névmagyarázat nem magj'ar

deus-% (latinni az Isten neve) kiáltottak.

szen

gyöker

De

és

nem

f»eto

kifejezéssel

jure a. m.

:

XVUI. sz. végén vette fel a szövetség. Nagy
része volt az 1797— 98-iki ir felkelésben, de ennek szerencsétlen kimenetele után felbomlott.
Szelleme és törekvése azonban tovább élt az írek
késbbi titkos és nyilvános politikai szövetkezéseiben.

Défense inasealaire (fr.), a hasfal védekezése izmainak görcsös összehúzódása által a
hasüregbe való tapintás ellen a belek s más hasregi szervek olyan megbetegedésénél, ahol hashártya-izgalom vagy gynladás van jelen.Defensio (lat.) a. m. védelem (l. o.). Katonai
vonatkozásban így nevezték a német államokban
a lovagi rend és az ú. n. Heerbann eltörlése utim
a XVni. sz.-ig a néphadat.
I>efen8iva(lat.)a. m. védelem (1. o.), védelmi

hagyomány.
m. tényleg, ellentótben e
de jure, jogilag. De fado et absque rendszabály.
népi

Oat.) a.

önkény

és jogellenes.

De

facto alattvalók,
Védencek.

Befaeeatío

(lat.)

títás, bélsárkiürítée.

1.

a.

még Háború.

(lat) a.

m. véd, különösen

bn-

nevezték
Nagy Konstantin eltt a város ügyeinek vezetésével megbízott hivatalnokot, akinek hivatásához
tartozott a polgároknak védelme a helytartók

Konzuli bíráskodás és ügyekben

m. megszrés, megtisz-

L.

Defensor
(1.

Féíi>.

D.

civiiatis-xidiií

—

Defensores eccleslae
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elnyomása

ellen; az igazságszolgáltatás kezelésében is részök volt. D. /idei, Defender of the
Faith, a hit védje, az angol uralkodók örökletes
címe 1521 óta, amidn azt X. Leó VIII. Henriknek adományozta a Luther ellen írt Assertio VII.

Sacramentorum c. munkájáért, amelyben a kat.
egyház szentségtanát védelmezte.
Defensoresecclesiae,l. J.ííuocaííeccíeó'iae.

Defensor fidei (lat.), Defensor.
Defensor vinculi (lat.), a házasság, a
1.

szerze-

fogadalom és a felszentelés által létesített kötelékrevonatkozó egyházi perekben hivatalból
köd személy
defensor sacri vinculi matrimotesi

m-

—

sacrae ordinationis

nii, professionis religiosae et

—

akinek feladata a kötelék érvényességének
védelme. Különös jelentséget nyert ezek között
a defensor matrimonii, a házasságvédö intézménye, amely a kat. egyh. jogrendszerébl más egyházak jogrendszerébe (1. pl. az unitárius egyház
tervét a házasságjogról, «házasságvéd)>), s az állami házassági eljárásba is átment. L. Házasság-

véd.
Deferál (lat.), tudtul ad, értesít jogilag beleegyez, helyesel, pl. kérvényt annyi is, mint fölajánl, megajánl, pl. esküt.
:

;

;

l>eferentia
ség, tiszteletadás

(lat.),
;

alázatosság, szolgálatkész-

továbbá jelentéstétel.

Defervescentia (lat.) a. m. lassú kihlés,
a lelkesedós csökkenése, elernyedés. Orvosi értelemben a láz alábbhagyása, láztalanná válás, 1.
:

Láz.
]>éfi (franc, ejtsd: defl) a. m. küzdelemre való
kihívás. Lettres deD.-nek. hívták az egyik állam
feje által aláírt és pecsétjével ellátott iratot, amely
a másik államfejéhez volt intézve, amelyben alak-

szer hadüzenet

Défiance
lanság, gyanú.

foglaltatott.

(franc,

ejtsd- deflánsz) a.

m. bizalmat-

— Défiant, bizalmatlan, gyanakvó.

Défiance (ejtsd: difájensz), város Ohio északamerikai államban, a hajózható Maumee jobbpartján, (1900) 7579 lak., vasúti csomópont. Malmok, gép- és vasúti kocsi gyárak, gabona és állatkereskedés.
Defibrinálás, a übrin eltávolítása a vérbl,
annak gyors keverése által, 1. Vér.
Deficiendo (ol., ejtsd: deflcsendo), zenei mszó,
a. m. csökkentve, és pedig úgy a hang erejét, mint
a gyorsaságát körülbelül egyértelm a calando
;

és a

mancando

]>eíiciens

kifejezésekkel.
(lat.)

a.

m. hiányzó, adós, rok-

kant.

Deficiensek v. demeritusok

(lat,),

erfogyott,

D. háza, teljes
Instüutum emeritorum parochorum et

elaggott egyházi javadalmasok.

címén

:

deficientium sacerdotum Tirnaviae, az esztergomi fegyházmegye kiérdemült és beteg papjait
segít-intézet Nagyszombatban. Az intézet élén

Definíció

Deficit (lat.) a. m. hiányzik. Általában pénzbeli
hiányt jelont, vagyis azt az összeget, amennyivel
egy idszakon belül a kiadások a bevételeket meghaladják. Szorosabb értelemben az államháztartás keretéhen beállott hiányt nevezik D.-nek. Ennek különböz szempontok szerint sok faja van.
Megkülönböztetjük els sorban a pénztári D.-et
a valódi D.-töl. Elbbi akkor áll be, ha az elszámolási idközön belül egy idpontban a kiadás
meghaladja a bevételt, aminek az oka az adók és
egyéb jövedelmek lassú v. nem arányos befolyása
V. a kiadások korábbi folyósítása lehet. E múló
jelleg D.-et az állam rendesen rövid lejáratú
függ kölcsön felvételével orvosolja. A valódi
D. már komolyabb jelenség, mert az az elszámolási idszak végén mutatkozik s csak nagyobb pénzügyi manipulációkkal orvosolható.
Vagy az egész költségvetés átdolgozásával, vagy
az adórendszer megváltoztatásával, vagy nagyobb
kölcsönök felvételével. B súlyos helyzet elkerülése céljából az államháztartás legfontosabb feladatai közé tartozik, megfelel költségvetésrl
gondoskodni, mely az idszaki mérleg aktivitását
állandóan biztosítja. Ha az elirányzott költségvetés ezt biztosítani nem tudja, költségvetési D.röl van szó, mely zárszámadási D.-té alakul, ha
a tényleges bevételek és kiadások is az idszak
lezárásakor hiányt mutatnak. De zárszámadási
D. költségvetési D. nélkül is jöhet létre ós pedig
V. úgy, hogy a bevételek maradtak az elirányzott
összegen alul
ez pénzügyi D.,
y. úgy, hogy a
kiadások haUidták túl a költségvetés adatait, ez az
adminisztrativ D. Bz utóbbi ismét kétféle lehet 1
vroduktiv,h& a költségtöbbletet az állami szükségletnek megfelel nagyobb befektetések hozták
létre; 2, inproduktiv, ha a többletet csapások,
válságok, háború stb. v. helytelen pénzügyi gazdálkodás okozták. Hazánk költségvetései 1890-ig
állandóan D.-t mutattak, mely D.-ek azonban
fleg a nagy beruházásoknak voltak tulajdoníthatók. Az utóbbi évek szintén jelentékeny D.-et
mutatnak, aminek azonban
sajnos
áldatlan
politikai viszonyaink az okozói.
Défilé (franc.) a. m. szoros mindazon tereprészeket nevezzük így, amelyeken a csapatok csak
igen keskeny arcvonallal kelhetnek át ilyenek a
hidak, töltések, magas hegységben a nyergek stb.
Ehhez képest nevük is különböz vannak híd-,
hegy-, erd-, útszorosok stb. A szorosnak az ellenség felé es része a szoros kijárata, a másik a
bejárat. Ellenség közelében a csapatok háta mögött fekv szorosok igen kellemetlenek. A szorosokért vívott harcok általában igen véresek szoktak lenni.

—

—

:

—

—

;

;

;

Défllement,

1.

Erdítés.

Defilirozás (nóm. Defilieren) a. m. díszmenet,
vagyis a csapatoknak magasabbrangú parancsa nagyszombati káptalan egyik kanonoka áll, nok eltt való, díszelgéssel kapcsolatos elvonulása.
mint annak rektora. Az intézetben egyeseket
Definíció (lat.), meghatározás a logikában vasokszor büntetésbl helyeznek el. L. Egyházi lamely fogalom (1. o.) tartalmának eladása, még
pedig nemcsak a fogalom egyes jegyeinek fölbüntetések.
Deflciente pecunia (lat.) a. m. pénzhiány, sorolása, hanem egyszersmind föltüntetése annak,
pónzszükséglet. Tréfásan defidente pecu deficit liogy e jegyek miképen vannak egybekapcsolva
omne nia (ahol a pecunia ketté van választva) a. a fogalomban. Aki egy összetett kémiai testet defim. ha pénz nincs, semmi sincs. (Rabelais Gargan- niál, annak föl kell sorolnia e test elemeit, de az
tua-ja in. U.)
elemek kapcsolási módját is. A kör nem pusztán
;

:

—

Definitív

Defoe
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görbe vonal, hanem görbesége különbözik minden más görbeségtl. Ámde igen sok esetben a
jegyek sokasága s változatos, bonyolódott kapcsolata lehetetlenné tenné a D.-t, ha valamely

vizórium. Diplomáciai nyelven végleges nyilatkozat V. szerzdési határozmány. Deflnitive alkalmazott a. m. véglegesen alkalmazott, ellentótben a csak ideiglenes minségben alkaünazottal.

Definitor (lat.), 1. Definitorium.
Defíni toriam (lat.), szerzeteseknél választott
bizottság, melynek feladata a rend-, vagy kerületi
(genus proximmn), továbbá a jellemz, fajképzö fnöknek a rendet illet fontosabb ügyekben sejegy hozzátevése (differentia speciflca). Ez azután gítségére lenni, a kolostorokat a fnökkel együtt
nevezetes módon rövidíti a definiálást. Ha az em- V. helyette megvizsgálni. A bizottság tágjainak
berrl azt mondom, hogy szerves való, akkor je- neve definüores.
Defláció (lat.), a geológiában a szélnek ama
gyeinek nagy részét, t. i. mindazokat, melyek
vele s a többi szei-ves lényekkel közösek, már meg- pusztító munkáját nevezik így, melyet növényjelöltem. Most még csak azt a jegyet kell említe- zettel nem borított helyeken azáltal végez, hogy
nem, mely a többi szerves valóktól megkülönböz- a mállás vagy a nap heve folytán meglazított s felteti (eszes) s a D. kész. Maga ez a mi példánk aprított részecskéket tömegesen elhordja. A szél
különben éppenséggel nem tökéletes D., csak is- D.-jának lehet következménye az, hogy a fensímeretes voltával a D.-nak mintegy sémáját tün- kok táblahegységekkó alakalnak, hogy sík terüteti föl. Nyilvánvaló is, hogy a tökéletes D. volta- leteken magas földoszlopok kerekíttetnek ki, valakép csak záróköve lehet vmely kész tudomány- mint hogy változatos formájú sziklás vidékek
nak. Ha a tudomány vm. fogalom megismerésének egyhangú pusztaságokká változnak. A szél áltál
végére jutott, ha ismeri bels alkatát, csak akkor felkapott kzet- s ásványtöredékek, amint sziklafogja a D.-ban mivoltát, tartahnát megfelel mó- falakba ütköznek, ezeket súrolják, csiszolják, si-

nem állana rendelkezésünkre.
Aristoteles megállapította, hogy a
D.-hoz szükséges a legközelebbi nem kijelölése
rövidít eljárás

B

célra

már

don kifejezésre juttatni. Mindaddig a D. provizórikus jelleg lesz, vagy gyakorlati célokra szolgáló, t. i., hogy egy fogalmat biztosan megkülönböztessünk más fogalmaktól, de nem fogja
lényegét, mivoltát mintegy egy formulába foglalva kifejezni. Bizonyos egyszer fogalmakat, molyoket nem elemezhetünk, definiálni se igen tudunk, legföljebb megjelöljük, hogy mit értünk a
szón, mely e fogalmat jelöli. Az ily D.-k rendesen
névleges (nominális) D.-knak neveztetnek, ellentétben a reális dologi D.-khoz. Szigorú D.-k voltakép csak'a matematikában s a jogban lehetségesek,
ahol a fogalmakat mintegy mi alkotjuk, tehát minden alkotó részüket s a részek alkatát is pontosan ismerjük. Kant volt az els, ki felfedezte, hogy a
filozófia eljárása

nem hasonlíthat

e tekintetben a

matematikáéhoz, nem kezdheti, mint ez, D.-kon,
neki elbb elemeznie kell a fogalmakat. A jó D.ban nem szabad egymást kizáró jegyeknek elforduMok (kerek négj^szög), nem szabad bnek
lennie, azaz más fogalmakra is ráillenie (a kör oly
vonal,

melynek minden pontja egy adott ponttól
hiányzik, hogy aegy sík-

egyenl távolságra van

:

ban lev>), különben a D. más görbékre is illik),
de szknek sem, hogy nem az egész fogalom fér
bele (az ember elvontan gondolkodni tudó való,
akkor esetleg a gyermek nem volna ember) nem
Kzabad fölösleges alkotórészeket tartalmaznia (kör,
(Mmagába visszatér görbe vonal) nem szabad
körben forognia (okosan él, ki a természet szerint
él, a természet szerint ól, ki okosan ól). Ne legyen
teutologikus (mozgás a.m. helyváltozás), ne legyen
benne hisetoron proteron, amidón a D.-ban oly fogalom van, melynek érvénye a definiálandó fogalomtól függ. No adjon képet, metáforát vagy Aidákat a fogalom tertelma helyett. Genetikus,
Éizánnáztató a D., ha nem adja a fogalom tartalmát, hanem mutátja, hogyan keletkezett, pl. a kör
stb. L. Fogalom.
úgy származik, ha
;

;

.

.

.

DefinitiT ílat.) a. m. végleges, szemben azzal,
•mi csak egj'elre, ideiglenesen van megállapítva.
Deflnitlvuiii(lat.),a jogviszony végleges rendezése, ellentétben ideiglenes rendezésével
pro-

—

lUcui

Nan UaOwna,

V. kt.

mítják s erre vezethet vissza a sok sziklafalon
tálálható sajátságos csiszolás! felület.
felkapott
töredékek ugyanekkor szintén súrlódnak, csiszolódnak és különféle alakokat öltenek {l.Denudáció
és Peneplaine).
Deüegmáció (lat.). régi kémikusok a víznek a
kiválasztását értették savanyú v. alkoholos oldatból, tehát töményítést értettek alatta. Ma kizárólag az alkoholnak a részletes lehtés által való

A

A

ersítését értjük,mely mveletet az ú. n. defiegmátorokban végezzük. A lepárlóból az annak egy részét képez defiegmátorba jutó alkoholgzök még
mindig igen sok vízgzzel vannak keveredve ha
ezen gzkeverék némileg lehüttetik, de nem anynyira, hogy az teljesen cseppfolyóvá váljék, hanem csak 8—10° C.-al, akkor a vízgzök, melyektl kevesebb meleget kell elvonni, hogy gzállapotukat elveszítsék, legnagyobb részt lecsapódnak s némi alkohollal egyetemben a visszamaradó vagy visszafolyó szeszaljat (aljszesz, Lutter,
phlegma) alkotják,az alkoholgzök ellenben víztártálmuk nagy részétl ily módon megszabadulva,
ersebbekké váhiak s így folytatják útjokat a
felé, hol véglegesen lehüttetnek.
I>efleg:inator, 1. Lepárló.
;

ht

Deflexío

(lat), elhajlás.

Deflexiós tartás, a magzat rendellenes tartása
a méhüregben, ide tartozik a fejtet, homlok ós
arctartás, 1. Magzatfekvések.
Deilogisztizálás, a flogiszton-elmélet szerint
egy testbl a flogisztont elvonni, pl. elégetés útján. Deflogiszttzált a.

m. éghetetlen,

meg nem

gyújtható.

Defloratio (lat.), 1. elvirágzás, a virágok elhervadása.
2. Az érintetlenségtl, a szüzességtl való megfosztás, 1. Szemérem elleni bncselekmények.
Defoe (^ted: difó), Danid, angol író, szül. Londonban 1661., megh. u. o. 1731 ápr. 26. Lelkes
whig ós dissenter volt, a politikai kérdések elvonták üzletétl s csdbe jutott. 1685-ben részt vett
Monraouth herceg felkelésében s menekülnie kellett. Óriási irodalmi munkásságot fejtett ki, több

—

—

Defoliatio
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százra rúg iratainak száma, a legkülönfélébb tartalommal. Az Bssay on Projects (1698) takarékpénztárak, biztosító-intézetek, tébolydák stb. léte-

—

Defuisseaux

(1869, kölni múzeum) ; Bál a havason (1872) ; Az
asztali imádság (lipcsei városi múzeum) Megérkezés a tánchoz ;
szalón-tiroli (Berlin, Nationalgalerie): Szabadságon; Tánc eltt stb., valamint
;

A

III. Vilmos védelmére írta The
True-bom Bnglishman-t (1701) a dissenterek ér- ni fejei reprodukciókban világszerte elterjedtek.
dekében The shortest way with the dissenters Nagyobb igények az 1809. évi tiroli szabadság(1702) c. szatíráját. Pellengérre állították, melyet harc egyes jeleneteit ábrázoló képei, melyekben

sítését sürgeti.

;

a nép virággal halmozott el. A börtönben indította meg a whig szellem Review-t, a legels
angol lapok egyikét, mely az erkölcsi folyóiratokra nagy liatással volt. Irt számos regényt, kalandos történeteket, kereskedelem-történetet, világhírvé tette The life and strange surprising
adventures of Robinson Crusoe of York (1719),
mely egy Selkirk nev matróz való történetén
alapul, de az ember küzdelme a természettel oly
hatalmas kifejezésre jut az elhagyott Robinson
történetében, hogy méltán egyike a világ legelterjedtebb könyveinek s a világirodalom remekeinek. B müve messze túlszárnyalta egyéb mimkáit (Colonel Jack, MoU Flanders, Captain Singleton, Roxána stb. kalandos regényeit). Kitnen
írja le korát és viszonyait a Memoirs of a cavalier (1720). Összes müvei újabban Bohnnál jelentek meg (Standard Library, 1882, 7 köt.). Eletét
többek közt megírták
Minto (1879)
Wright
(1894). V. ö. Morley H., Defoes earlier life and
;

;

works (London

1889). Magyarul megjeRobinson Crusoe története, Poe és Geiger

earlier

lent
G. szerint
:

kivonatban adja Vajda Péter (Pest
1844) Idsb Robinson Crusoe utazásai, éleményei
és csodálatos kaladjai, ford. Malmost Károly
(Budapest 1874) Györy V., Legújabb Robinson
Badó A., Robihson Crusoe élete és ka(1874)
landjai, D. után (Budapest 1894) átdolgozta Donászy P., R. C. vagy egy hajótörött csodálatos
kalandjai (Pozsony 1889).
;

;

;

;

Defoliatio (lat.) a. m. levélhullás.
Forest, John William, amerikai író, szül.
Seymourban 1826 márc. 31., beutazta Európát,

De

Kis-Ázsiát, részt vett a polgárháborúban. Fbb
munkái History of the Indians of Connecticut
(1850) ; Orientál Acquaintances of travels in Asia
Minor (1853). Útleírásain (European Acquaintances
1856 stb.) kívül írt több regényt is.
:

Deformatio (lat.),
Deformis (lat.) a. m.
1.

Eltorzulás.
torz: deformál,

eltorzít.

a Piloty-f éle történeti festés apparátusa nem éppen
szerencsésen egyesül a népies vonásokkal. Történeti képei közül a legnagyobb sikert aratták Az
utolsó korosztály (1874, Bécs, Kunsthistorisches
Hofmuseum); A
hazatérése (1876, Berlin,
Nationalgalerie) Hofer Andreas utolsó útja (1870,
königsbergi múzeum); Hofer Andreas az innsbrucki Hofburgban (I. Ferenc József király birtokábím) A fölkelés eltt (drezdai képtár) stb. D.
a müncheni mvészeti akadémia tanára. V. ö.
Bosenberg, D. (2. Mad. Bielefeld és Leipzig 1900)
Meissner, Franz von D. (Berlin 1900).
Defter (görög, diphthéra, nyers pergamen), a
perzsa és a török nyelvben lajstromot, összeírási
könyvet, bevételrl és kiadásról szóló számadásokat jelent. Innen D.-kháne, a központi teleknyilvántartási hivatal
D. emini, irattár-rz
D.-dár szószerint szám (könyv)-tartó, régibb idben az állami számvitelt és háztartást ellenrz
legfbb tisztvisel neve D.-dár-kapuszi, a pénzügyminisztérium. Újabb idben e hivatalok elnevezésére más szókat használnak. A D. szó a
töröksóg révén nyelvünkbe is behatolt. Nyomban
a török hódítás után a török adminisztráció hazánk
hübérjószágairól, ezek lélekszámáról, az államháztartás különféle jövedelmeirl és kiadásairól,
a várrségek létszámáról és zsoldszükségleteirl
részletes jegyzékeket készített, amelyeket D.-oknek szoktak nevezni, és amelyeknek egy része
a könyvtárakban fennmaradt. Ezen okiratok az
úgynevezett szíjakat (hivatalos iratokban használt, nehezen olvasható) írással vannak vezetve.
A D. ismertetését legelször Szüády Áron nyújtotta
D.-ekröl c. akadémiai értekezésében
(Pest 1872) tov. Vámbéry Ármin cikkei (Századok
1886—86). Ujabban ez okmányokat bvebb terje:

gyzk

;

;

:

;

:

:

;

:

A

;

Velics Antal, Magyarországi török kincstári D.-ek (Kammerer Ernvel.

delemben tanulmányozza

2 kötet, Budapest 1886—90).
Defterdár, 1. Defter.
Defterkháne, 1. Defter.

Defr.,természettudományi neveknél Defrance
Defuisseaux (ejted: döfüísszó), Léon, belga hírlapMarin (sziü. Caenben 1758 okt. 22,, megh.
Sceauxban 1850 nov. 12.), a Tableau des corps or- író, szül. Monsban 1841 dec. 17., megh. 1906 dec.
ganisés fossiles (Paris 1824) írója nevének rövi- Brüsszelben. 1861— 63-ig Jules Favre titkára
volt Parisban, azután ügyvéd lett Brüsszelben.
dítése.
Uefraudatio (lat.), eredeti értelme szerint 1870— 8 l-ig mint a képvisel-kamara tagja a rar
az adók s egyéb köztartozások eltitkolása által el- dikális párthoz tartozott egészségi okokból Nizkövetett kihágást jelent. Tágabb értelemben a. m. zába vonult vissza, ott szerkesztette 1889-ig a
République belge hetilapot feltnést keltett munsikkasztás (1. o.).
Defregger, Franzvon, osztrák fest, szül. Stro- kája Leshontes du suffrage censitaire (Bruxelles
Béityja. Alfréd, belga politikus, szül.
nachban (Tirol) 1835 ápr. 30. Elször Innsbruck- 1884).
ban szobrászatot, azután a müncheni mvészeti Monsban 1823 nov. 12., megh. u. o. 1901 nov. 12.
akadémián festészetet tanult, 1863— 65-ig Paris- Ügyvéd volt, de teljesen a szocialisztíkus mozban tartózkodott, majd 1867. Münchenben Piloty galmakra vetette magát, két ily irányú izgat(V
tanítványa lett. Kezdettl fogva a tiroli nép éle- könyvet adott ki Catóchisme du peuple és Grand
tébl vette tárgyait és képei tetszets, anekdo- catéchisme du peuple (BruxeUes 1866), miért in
tikus, hol humoros, hol érzékeny tartalmuk ré- contumaciam 15 évi fogságra ítélték. Ó azonbai
vén csakhamar a legnépszerbb festk egyikévé megszökött Franciaországba és izgatásait onnan
tették D.-t. Genreképei, mint a Tiroli birkózók folytatta.
;

;

:

—

:

Degen
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Defunctus

m. meghalt, defunctio, müve Mémoires potír servír á rtiistoíre des insects címen jelent meg 7 kötetben (Stockholm
Degr.. az állatok latin neve után Degeer K. 1752—1778), amelyet azután (xÖ2:e németül (Nürnberg 1776—83, 7 köt.), Retz pedig rövidítve lati(1. 0.) svéd természetbúvár nevének rövidítése.
Dég, nagyk. Veszprém vm. enyingi j.-ban, (i9io) nul (Leipzig 1783) adott ki.
De Greer, régi brabanti nemes család. Neveze3772 magyar lak., urasági kastély, postahivatal,
tesebbtagjai 1. Louis (Lodewijk), szül 1587 nov.
u. t. Szüasbalhás. L. még Marosdég.
Dega vagj' Daga, Abesszlniának legmagasabb 17. Lüttíchben, megh. 1652 jtin. 19. Amsterdam2400— 2500 m.)fensíkja: az évi középhómérséklet ban a svéd gyáripar alapítója. tette kivándorló
az alacsonyabb részeken 10— 17*. a felskön pe- vallon munkások segélyével Finspáng-ot (Norrdig 7—8°. A növényzet olyan, mint a mérsékelt köping mellett) a ma is virágzó svai vasipar gócégöv hidegebb részeiben, míg a Vaina Degán már pontjává és a tengerentúli kereskedést is felvirábujább. A D.-n csekély búzán kívül rozs és árpa goztatta. V. ö. P. de Witt, Louis de G. (Paris

Defunctus

(lat.)

a.

:

halál.

|

:

;

i

j

a íó kenyérteimék.

Dégagement

(franc.,

ejtsd :

degawmiS) a. m.

föloldás valamely kötelék, kényszer alól, építészetben rejtett mellékkijárat, titkos lépcs; fametszetben a körvonalak tisztasága és élessége.
Degas (ejted: a^), Edgár, francia fest, sztil.
Parisban 1834 júl. 19. Lamottenál és a párisi
mvészeti akadémián tanult, de szorgalmas látogatója volt a Louvrenak is és kitn másolatokat
készített egyes régi mesterek, mint Ghirlandajo,
Holbeia, Lawrence mvei után. Tanulmányutakat
is tett elször Olaszországban, majd Észak-Ame.rikában. Az ú. n. impresszionista festk csoportjához tartozik, amennyiben részt vett ezek kiállításain, de mvészete minden iskolától függeteU«nlenül fejldött. Fként a mozdulatok és
tétben a napfényben ragyogó természetet tanula mestermányozó többi impresszionistával
tiégea világítás sajátságos, játékos reflexeinek
megfigyelje. A pályája kezdetén festett néhány
történeti genreképtl eltekintve, kizárólag a modem élet ábrázolásával foglalkozik. Mveinek
tárgyát eleinte leginkább a lóversenyterek és

—

—

különböz munkásmhelyek, utóbb pedig a

szín-

házak, zenés kávéházak, cirkuszok, balletiskolák
és ni öltözk szolgáltatták. Képei, melyek a
hatvanas évek óta mind színes krétával (pasztel)
készültek, óriási árakon kelnek el a mpiacon.
Különösen Amerikába viszik ket. A sok közül
kiválnak Defllé, Avant la départ, Arlequin et
Colombine, Miss Lala au Cirque Femando, Comptoir de coton a la Nouvelle-Orléans, Blanchisseuees, Repassense, Un Café boulevard Montmartre,
Conversation, Intérieur, Femme au tub, ToUette,
Danseuse-étoile, Attente, FamíUe Mante, Le^on
aa foyer, Danseuses roses, Baisser du rideau,
Rópétition de danse, Figurents, Ballet de « Róbert
le DiableD, Musiciens á Torchestre stb. Mint arcképfestö is elsrangú és a rézkarcolás és krajzolás terén szintóh száunoe remekmvet alkotott.
V. ö. Lid)ermarm. D., eine kritische Studie (BerIm 1899, 2. kiad.); Grappe. Edgár D. (u.o., é. n.).
Degaecton, Alexandre, francia hírlapíró, szül.
1867., raegh. Budapesten 1909 ápr. 20. Egy ideig
a párisi Figaro magyar levelezje, majd a budapesti francia fkonzulátus tisztviselje volt, akinek tollából számos hazánkat ismertet cikk jelent meg a francia lapokban.
Degeer, Kari. báró. svéd zoológus, szül. FarBprangban. Svédországban, 1720 febr. 10., megh.
8to(^olmban 1778 márc. 8. J[/mn^-nek tanítványa
olt 1761-ben udvari marsall lett. Különösen a
:

1885). Wiberg. Louis de G. et la colonisation
(Lüttich 1876).
2. D., Louis. báró, svéd író és poütikus, szül.

waUone en Suede

1818 júl. 18. Finspángban, megh. 1896 szept.
24. Hanaskogban. 1855— 58-ig törvényszéki elnök, 1858— 70-ig igazságügyminiszter és az 1866.
törvényerre emelkedett módosított alkotmány
80-ig pedig miniszterelnök és igazatyja, 1875
ságügyi miniszter volt. Több elbeszélés és történeti regény szerzje. Emlékiratai (Minnen) 1892.

—

meg 2 kötetben.
Degeeria (áuat), 1. Hóbplha.

jelentek

Degen (felsöhegyi), 1. Árpád, botanikus, szül.
1866. Pozsonyban. 1884—89-ig Budapesten orvosi
pályára készült és orvos-doktor lett. Botanikával
tanuló kora óta foglalkozott, számos botanikai utazást tett és támogatott. 1896-ban a budapesti vetmagvizsgáló állomás vezetésével és a külföldi állomások tanulmányozásával

bízatott

meg, amelyek

mintájára a budapestit átszervezte. A mezgazdasági termények hamisításának tilahnazásáról szóló
törvénycikk (1895: XLVL) végrehajtó utasításának
a növényi termékekre vonatkozó részének kidolgozását végezte. 1897-ben az állomás vezetje.
1911. igazgatója. 1896 óta a budapesti tudományegyetem magántanára. Botanikai mködése a
vetmagvizsgáló szakmködésen kívül különösen
hazánk és délkeleti Európa flórájának kutatására
terjed ki. Fbb dolgozatai
Bemerkungen über
einige orientalische Pflanzenarten, eddig 67 foly:

tatásban (I— XL. az Öst. botan. Zeitschriftben,
XLI— LXVII. aMagy. Botanikai Lapokban, amely
utóbbinak 1902 óta kiadója és 1905 óta szerkesztje is) Ergebnisse einer botan. Reise nach der
In'sel Saraothrake (Öst. bot. Zeitschr. XLL 1891)
Egy új Ajuga fajról (Budapest, 1896) ; Beitrág
zur Flóra Albaniens und Macedoniens, Dörfler-rel (Denkschr. d. math. natw. Classe d. Akademie d. Wiss., Wien 1897). 1900 óta szerkeszti
a Magyar Füvek Gyjteménye c. herbárium-ki:

adványt (l— VL köt. a M. kir. vetmagvizsgáló
áll. kiadásában). Könyvtára ée herbariimia a magángyjtemények legnagyobbjai közé tartozik.
Több növényt neveztek el róla.
2. D. Gu.tzfáv, az elbbinek atyja, jogtudós, szül.
Pesten 1834 máj. 24., megh. Budapesten 1908
jan. 5. 1861-ben a pozsonyi kir. jogakadémiához
nevezték ki a pohtika és a váltó- s kereskedelmi
jog tanárának. A pozsonyi kir. jogakadémiának
1884. tartott száz éves jubileuma alkalmával 3000
kötetbl álló könyvtárát a jogakadéiuiának ajándékozta és jogászok segélyezésére alapítványt tett,
rovarok tanulmányozásával foglalkozott és nagy 1884 óta több ízben volt képvisel. JelentöÍB szeÍ4»

Degreneráció

872

-

Desrer

repe volt a budapesti szünidei gyermektelep föl- jára Mainz ostromában vett részt (1814). A pálendítósóben. Számos cikke jelent meg a külön- risi béke után mint vezérrnagy kilépett az oszböz jogi lapokban és a következ müveket írta trák hadseregbl és birtokaira vonult.
magyar váltójog (Pest 1865)
magyar váltó3. D.-Schonburg Gusztáv gróf, a ref. egyházkerület V. fgondnoka a Tiszántúl, szül. Tégláson
eljárás (u. 0. 1866) A közjegyzöség (ü. o. 1866)
váltó történelme (u. o. 1870).
1835 máj. 26., mogh. u. o. 1896 szept. 10. A poliDegeneráció (lat., degeneratio) 1. Elfajulás. tikai mozgahnakban 1861 -ti vett részt s a képviDegenerációs-elmélet, Michelis-töl és Snell- selháznak több Ízben volt tagja. A hetvenes évektöl származó, alapjában téves elmélet, mely sze- ben visszavonult birtokára s csak a ref. egyház
rint az összes állatok az embertl mint legmaga- kebelében munkálkodott. Piai: D. Imre gróf,
sabban szervezett állattól származnak degenerár szül. Tégláson 1869 nov. 9. és D. Pál gróf, szül.
lódás útján.
u. 0. 1871 jan. 24., mindketten örökös jogú tagDegenerációs jelek, 1. Elfajulást jelek.
jai a frendiháznak.
De genere (lat.) kifejezéssel okleveleink vala4. D. Hannibál báró, D. 6. legifjabb fia, mint
mely genus-ból (nemzetségbl) való leszármazást bajor tábornagy részt vett a törökök elleni harjelölik 1. Nemzetség.
cokban, késbb velencei szolgálatba lépett s
Degenfeld, régi német nemes család, mely- mintMorea fkapitánya halt meg 1691. Naupliánek sei Aargau svájci kantonból vándoroltak ban. V. ö. Thürheim, Cristoph Martin, Freiherr
be sváb földre, hol 1280. Gmünd város szom- von D. und dessen Söhne (Wien 1881).
5. D.-Schonburg József gróf, ref. fgondnok,
szédságában a D. -birtokot meg várat megvették. Ezen sváb ágnak els képviselje D. Kon- szül. Kolozsvárt 1847. Tanulmányainak elvégzése
rád volt, ki 1360. halt meg. Utóbb, 1600 körül a után egy ideig fogalmazó volt a fóldmívelésügyi
család két ágra oszlott
D. Konrád-tói (megh. minisztériumban, majd szatmárvmegyei birtokán
1600), iUet. fiától, Kristóf Mártm-tól (1. alább) gazdálkodott. 1883— 1901-ig Hajdú vmegyének és
származott a késbbi birodalmi bárói, 1716. pedig Debreczen városának volt fispánja, 1896. pedig
grófi rangra emelt württembergi ág míg a másik a tiszántúli ref. egyházkerület fgondnoka s e miág Konrád bátyjában, Hans Kristóf-han tisztelte nségben utóbb tagja lett a frendiháznak. Bánffy
Dezs báró halála óta (1911) a legidsebb ref.
els sét.
Jelenleg a család 4 ágban virágzik 1. a würt- fgondnok. 1904 ápr. és okt. az egyetemes kontemberg-eybachi ág, melynek feje Alfréd, D.- vent megbízásából két izben is járt Amerikában,
2. a magyar- hogy az ottani magyar ref. egyházakat a házai
Schonburg grófja, szül. 1873. ;
országi V. erdöszádai ág, mely 1810. kapott ma- szervezetekbe illessze,
gyar grófságot. A magyarországi ág két részre
6. D. Kristóf Márton báró, német hadvezér,
oszlott, idsb ág és ifjabb ág, mely utóbbi fiágon szül. 1599. Eybachban, megh. 1653. A harminc
kihalt. Az idsb ág feje Lajos gróf, szül. Kolozs- érés háborúban elbb a császár seregében harcolt Tilly, Wallenstein és Spinola vezérlete alatt,
várt 1843. (1. alább), neje Dessewffy Ilona grófa
Lajos öccse József (szül. 1847), Debreczen vá- 1632. azonhan svéd szolgálatba lépett és Gusztáv
ros és Hajdú vmegye volt fispánja (1. alább), Adolf mellett küzdött Lützennél. 1635-ben XIII.
neje Szüassy Mária (Tisza Kálmán volt minisz- Lajos francia király a külföldi lovasság vezérévé
terelnök D. Józsefnek unokanénjét, Ilonái birta nevezte ki 1645. Velence szolgálatába állott s
mint Dalmácia kormányzója szerencsésen harnül)
3. a ramholzi ág, mely fiúgban kihalt
4. végre a schombergi ág szeniorja Oktáv gróf, colt a török ellen. 1648-ban svábfóldi jószágaira
szül. 1849. Ez ág birtokai Baden hercegségben fe- vonult vissza nyugalomba.
7. D.-Schonburg Lajos gróf, volt fispán, szül.
küsznek. A család történetét magyarul megírta
K. Tóth Kálmán, debreczeni lelkész. Nevezete- 1843 okt. 13. Eleinte nógrádi jószágain visszavonulva élt, 1872. balközép programmal képvisel
sebb tagjai a családnak
lett, utóbb a szabadelv párthoz csatlakozott.
1. D.-Schonhurg Ágost gróf, osztrák táborszernagy, szül. Nagykanizsán 1798 dec. 10., megh. 1887 1895-ig Nógrád vmegye fispánja volt,
Altmünsterben (Gmunden mellett) 1876 dec. 5. késbb örökös jogon tagja a frendiháznak s
Hadi pályáját 1815. kezdte, 1848—49. mint ve- 1904 óta titkos tanácsos.
8.
D. Mária Zsuzsanna Lujza, D. 4.
zérrnagy harcolt Itáliában 1850. a hadügyminisztériumba helyezték át, 1852. pedig az ural- húga, szül. 1636., megh. 1677. Udvarhölgy volt
kodó mellett teljesített szolgálatot. 1859-ben a Károly Lajos pfalzi választófejedelem udvarában,
8-ik hadtest parancsnoka volt Bolognában, majd ki öt nejétl való elválása után morganatikus fea magén tai csata után a velencei partvidék vé- leségévé tette 1657. I. Lipót császár késbb grófdelmével bízták meg. Mint táborszemagy 1860— ni rangra emelte. 14-ik gyermekének születése
írta alá után halt meg.
1864-ig hadügyminiszter volt 1866.
Degenkolb, Heinrkh, német perjogász, Upa nikolsburgi fegyverszünetet.
2. D.-Schonburg Frigyes Kristóf gróf, osz- csei egyetemi tanár, szül. 1832 okt. 25., megh.
trák tábornok, D. 1. atyja, szül. 1769 szept. Lipcsében 1909 szept. 2. Mvei Platzrecht und
30., megh. Ramholzban (Kur-Hessen) 1848 febr. 9. Miete (Berlin 1867) Einlassungszwang und ürRészt vett a francia háborúkban az olasz harc- teilsnorm (Leipzig 1878) Beitráge zum Zivilprotéren 1799. mint rnagy Bosco mellett különö- zess (u. 0. 1905). Másokkal együtt kiadta az Arsen kittintette magát s ezért a Mária Terézia-rend chív für die civilistische Praxis o. gyjteményt.
Deger, Enist, német fest, szül. Bockenemben
lovagkeresztjét érdemelte ki. 1805-ben ezredes
lett s Austerlitznél harcolt ismét vitézül utol- 1809 ápr. 15., megh. 1885 jan. 27. Düsseldorf-
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;
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;
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;
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;
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sült s emiatt lemondott a tanári pályáról. Ellenben fenntartotta összeköttetését némely francia
melyek reprodukciók révén nagyon elterjedtek, szaklappal, különösen a Revue Géographique-kal
a legkiválóbbak nagy freskósorozatai a Rema- és a Revue Historique-kal (Wesselényi Miklósról,
gen melletti St. ApoUinaris templomban (1851. Hunfalvy Pálról), önálló munkái magyar nyelKarllal és Ittenbaehhal ven Franklin élete Mignet után (Budapest 1880)
Mtlller Andreasszal,
együtt) továbbá a Rajna melletti Stolzenfels vár Velence 12 képben (1891); Két hét Székelyföldön, kiadta a Termtud. Társ. Francia nyelven
kápolnájában.
Degerando (esjted: dözseraHdo), 1. Ágost, magyarrá Le déíllé du Bas-Danube depuis Báziás jusqu'á
Szekszárd et ses environs Etude sur
lett francia író, szül. Lyonban 1820. elkel csa- Orsova
Formation
ládból, megh. Drezdában 1849 dec. 8. Parisban les hautes plaines de Transylvanie
megismerkedett Teleki Emma grófnvel, Brun- des Nationalités de la Hongrie.
4. D., Joseph Marié, báró, francia bölcsel, szül.
swick Teréz unokahugával, 1840-ben elvette feleségül s vele eljött Magyarországba, hol a sza- Lyonban 1772 febr. 29., megh.l842nov.l2. Németbadságharcban is részt vett. A Magy. Tud. Aka- országban mint közkatona Masséna seregébe lédémia 1846. tagjává választotta. Számos hazán- pett. I. Napóleon alatt belügyminiszteri ftitkár, a
kat ismertet cikken kivül következ Magyaror- következ régime alatt államtanácsos lett. Nevezeszágra vonatkozó mvei jelentek meg Essai his- tes fllanti-opikus törekvéseirl. Müvei Des signes
et de l'art de penser, considérés dans leurs raptorique sur l'origine des Hongrois (Paris 1844)
La Transylvanie et ses habitants (u. o. 1845, 2 köt., ports mutuels (4 köt.. Paris 1800) De la génénémetül is) L' esprit publique en Hongrie depuis la ration des connaissances (Berlin 1802) Histoire
révolution fran^aise (u. o. 1858, magyar s német comparéo des systémes dephilosophie (3 köt. Paris
nyelven is). Egy nagy munkát is kezdett, mely- 1803 2. kiad. 4 köt. 1822) Le visiteur du pauvi-e
ben egész Magyarországot szándékozott ismertetni, (u. o. 1820 és más izben) Cours normál des inépp úgy mint Erdélyt, de ennek kézirata a stitnteurs primaires (u. o. 1832 stöbb izben) Du
Özvegye, D. perfectionnement morál, ou de l'éducation de
szabadságharc alatt elveszett.
Ágostné, ki utolsó éveit Pálfalván Szatmár vme- soi-méme (2 köt, u. o. 1824) Institutions du droit
gyében töltötte (megh.1893 ápr. 30.), szintén több administratif (2 köt., u. o. 1829 2. kiad., 5 köt.,
müvet irt legnevezetesebb Antonina és Attila 1842—45) De l'éducation des sourds-muets de
els, második, harmadik és negyedik könyve, naissance (2 köt, u. o. 1827) Des progrés de
i^usági iratok, miket számzetésben írt saját és a l'industrie (u. o. 1841) De la bienfaisance pubüque (4 köt, u. o. 1839).
magyar emigránsok gyermekei számára.
Degeröit (ás%-.) a. m. hisingerit (L c).
2. D. Antonina, pedagógus és irón,D.Í.leánya,
Degesztés, 1. Cserzvargaság.
szül. Parisban 1845 febr. 13. A szabadságharc
után anyja Franciaországba menekült. D. ott a
Deggendorf az ugjanily nev kerület székhel^kiválóbb emberek társaságában nevelkedett lye Bajorország alsó-bajor kerületében, a Duna
B többek közt Irányi Dániel is tanára volt. Miután balpartján, vasút mellett, (i9io) 7478 lak., posztótanárni vizsgálatot tett a párisi városházán, szövéssel, sörgyártással, élénk kereskedéssel.
1872. nálunk telepedett le, noha francia rokonai
Degli Armati, /SaZw'no, a szemüveg föltalálója.
Lyonban igazgatói állást akartak neki szerezni, Élt Firenzében a XUI. sz. végén. Még a XVII. sz.8 Budapesten elbb a negylet intézetében, vala- ban olvasható volt a firenzei Maria Maggiore tempmint a kézimunka-ipariskolában tanított. 1876. lomában sírfelirata, mely következképen hanga mveltebb családok leányai számára magán- zik «Qui giace Salvino Degli Armati di Firenze,
kurzusokat nyitott. Mint kiváló pedagógust, aki a inventore degli occhiali. Dio gli perdoni le peccata.
nevelési eszméit tollal is hathatósan terjesztette, MCCCXVn.» (Itt nyugszii DegU Armati Salvino
1880. a kolozsvári felsbb leányiskola igazgató- Firenzébl, a szemüveg föltalálója. Isten bocsássa
jává nevezték ki. Nagy irodalmi munkáságot meg bneit 1317.)
fejtett ki nevelésügyi nagyszámú cikkein kívül
Dego, falu Genova olasz tartományban, a Borírt francia olvasókönyvet, háztartástant, szám- mida balpai-tján, vasút mellett, (iwi) 2288 lak., régi
tant és más müveket. Említendk A munka tör- ersség romjaival. 1794 szept. 21-én és 1796 ápr.
ténetének rövid vázlata (Budapest 1880) Nötan 14-én I. Napóleon itt gyzte le a Colloredo, iUetó(Kolozsvár 1880) JVerefó«ton {1881) Az emberi- leg Argenteau vezérlete alatt álló osztrákokat.
séa jóltevöi {18S7); Gr.Teleki Blanka élete (1892);
De Goeje, Jan, orientalista, 1. Goeje.
Aki másra gondol (1897); Ifjúsági színmvek
Oegoj, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (i9oo) 338
(1897). Azonkívül sokat fordított franciából Jó- horvát-szerb lak. u. p. Pokupsko, u. t. Pisarovina.
kainak A kszív ember fiai c. regényét franciára
Degorgálás (franc, dégorgement), kiseprzée, a
fordította (Paris 1880).
pezsggyártásnál az az eljárás, midn az erjedés
3. D. Attila, író, D. 1. fia, szül. Budapesten befejeztével a dugón összegylt seprt a fejjel
1847., megh. Pálfalván 1897 okt. 12. Antonina lefelé fordított palack nyakából a dugónak óvatestvérével együtt Parisban nevelkedett, letette tos megnyitása által kifecskendezik. Nagyobb
a licenoe-t ée az aggrégation-t (tanári vizsgálatot). gyárakban újabban fagyasztással történik a D.,
1867 óta többször megfordult hazánkban, majd a palackok nyakában lev üledéket és pezsgt
te is telepedett. Ekkor írta önálló kis munkáját megfagyasztják.
így a munka sokkal könnyebb
Kvár vidékérl, melyet Reclus Elysée kérésére 8 nem jár annyi veszteséggel.
franciára is lefordított. Meghívták a kolozsvári
Dégot (franc, ^ted: degú) a. m. undor, dégoüegyetem francia tanszékére, de közben megn- taut, undorító, utálatos.

ban, Berlinben és Olaszországban

Túlközül,

tanult.

nyomó részben vallásos tá^yú festményei
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Degradálás (lat. degradatio) a. m. magasabb (1858) Divatos beteg (1864). Van egy drámája
rangról alacsonyabbra helyezés (katonaságnál); is: Kalandorn, b felv. (1860). Szerkesztette az
lefokozás. L. még EgyMzi büntetések.
Ország-világot 1883— 1885-ig.
Dégrras (franc, moellon,irhazsir), brkenöcs,
Degresszív adó, 1. Progressziv adó.
melyet az irhás br gyártásakor maradék gyanánt
Degresszív fajkeletkezés (növ.). 1. Fajok kenyernek. Az irhás brök kifacsarásával, hidraulikus letkezése.
sajtókkal való kinyomásával állítják el az elsDegu (állat), a perui pelepatkány (Ododon derend D.-t; azazsír pedig, mely a bröknek langyos gus Molina) népies neve hazájában.
meleg hamuzsír oldatokkal való kezelése útján
De Gubematís, Angelo, gr., olasz író, szül. Toriezekbl az oldatokból kiválik, adja a másodrend nóban 1840 ápr. 7. Már 22 éves korában a szanszkrit
D.-t. A valódi D.-n kívül a kereskedelemben el- nyelv tanára lett a firenzei Istituto superioren,
fordulnak oly, szintén D.-nak nevezett zsiradékok, és irodalmi munkássága legértékesebb része is e
melyeket mesterségesen, rendszerint faggyúval, szakma és az összehasonlító mitológia közt oszgyantával, olajsavval stb. kevert különböz hal- lik meg. Irt azonban számos olasz irodalomtörtézsírokból állítanak el. A D. 3-52%— leiöo/o neti és kritikai, valamint néprajzi munkát is e
gyantás anyagot, úgynevezett dégrasképzöt tar- mellett szerzje mintegy 15 drámai mnek, egy
talmaz, amely a halzsír oxidációjának terméke kötet versnek, egy regénynek stb. Jelenleg a róés a halzsírokban részben már készen kép- mai egyetem tanára. 1885-ben Magyarországon
zdve fordul el, részben pedig az irhásbr járt, amely utazásáról La Hongrie politique
készítésénél a halzsímak a brrel való érint- et sociale c. terjedelmes munkát íri. A Magyar
kezésénél keletkezik. Ez a gyantás anyag barna Tud. Akadémiának ós 1893 óta a Kisfaludy-társaszín, elszappanosítható, vízben oldhatatlan, al- ságnak is kültagja. Mitológiai munkái közül legkoholban és éterben oldódik, petróleum-éterben fontosabb aMythologie desplantesc, mely angolul
oldhatatlan.Avíztelenített D. srsége 0-945-0-95Ó is megjelent továbbá Letture sopra la Mitológia
között ingadozik. Az említett gyantás anyag oka Vediea, Manuale di mitológia comparata szanszkriannak, hogy a D. vízzel tejszer folyadékká (emui- tista mimkái közül I primi venti inni di Rigveda
sióvá) keverhet. A D. ennek következtében a br (1865):
Piccola Enciclopedia Indiana, Letterakikészítésére, a beitatásra legalkalmasabb zsíros tura Indiana, Archeológia Indiana, Peregrinazioni
kencs.
indiáné olasz irodalomtörténeti munkái közül
Degré (franc.) a. m. fok, lépcs.
Alessandro Manzoni. Francesco dell'Ongaro, GioDegré Alajos, szépirodalmi író, szül. Llppán, vanni Prati Carteggio dantesco del Dúca di SerTemes vmegyében 1820 jan. 6., megh. Budapes- moneto; színdarabjai közül: a Re Nála c. dráten 1896 nov. 2., atyja, francia emigráns, magyar mai trilógia és a Savltrí c. drámai idill La Serbie
leányt (Eácz Annát) vett nül és Temes vmegye f- et les Serbes (1898) ; L'Argentina, Ricordi e letorvosa volt. D. iskoláit Aradon, Szegeden s a jo- ture (1898) La Roumanie et les Roumains (1898)
got Nagy- Váradon végezte. 1842-ben jurátusnak In Terrasanta (1899) La Bulgarie et les Bulgajött Pestre, s 1843. a pozsonyi országgylésen, res (1899). E csodás terjedelm munkássága melmint királyi táblai jegyz, az ifjúság körében ve- lett még szerkesztett egész csomó szépirodalmi ós
zérszerepet játszott. A szabadságharcot mint hu- tudományos folyóiratot, alapított tudományos
szárfhadnagy és kapitány vitézül küzdötte végig egyesületeket, megírta a Világirodalom történetét
s több sebet is kapott. A fegyverletétel után a békési (18 köt., Hoepli), végül kiadott két nagyszabású
pusztákon s a végvidéken bujdosott, honnét az biograíikus lexikont Dizionario biograüco degh
amnesztia hírére Pestre jött azonban Aradra in- Serittori contemporanei és Dictionnaire intematernáltatott, hol több ideig tartózkodott. Végre a tional des Écrivains du Jour.
fvárosban telepedett le. 1867. aKisfaludy-társaság
De gustibns non est disputandani(lat.l
megválasztotta tagjává. 1870. pedig Pest vraegye a. m. az ízlésrl nem keli vitatkozni.
Vácz kerületének lett országgytílési képviselje.
Degusztácíó (lat.) a. m. próba, pl. borpróba; toIrodalommal 1841. kezdett foglalkozni, írt uti raj- vábbá oly kereskedelmi szerzdés, mellyel a vovö
zokat, irodalmi cikkeket, de fként beszélyeket az árú kipróbálását kiköti ; degusztál, megkóstol.
és regényeket, s néhány vígjátékot. Jelesebb
De Haen-féle só, 1. Pácok.
novellistáink közé tartozott; vidám humora s
Deharbe, Joseph, Jézus társ. atya, a XIX. sz.
könnyed stílusa nagy népszerséget szereztek egyik legkiválóbb katekétája, szül. Strassburgban
neki. A francia szalonregények modorát kö- 1800 ápr. 4., megh. Maria-Laachban 1871 nov. 8.
vette, s az új hang tett is hatást a közönségre. Re- Tanított és hitszónok volt a briegi és freiburgi
gényei JSTéí éu egy ügyvéd életébl (2 köt. 1853); kollégiumban, a lelkipásztorkodástan tanára a luKalandorn (2 köt. 1854); Salvator Bosa {tört. zerni papnevelben. A katekétikai irodalomban
reg,, 3 köt. 1855)
soí^s keze (2 köt. 1856)
Az els helyet foglal el. Katekizmusa, melyet 1847.
Ördög emlékiratai (2 köt. 1860);
számzött adott ki, 5 különböz kiadásban német nyelven
leánya (1865, új kiad. Budapest 1907)
kék vér számtalan kiadást ért és sok nyelvre fordították
nap hse (2 köt. 1870); Itthon (2 köt. le, kitnségénél fogva minden más katekizmust
(1870);
uzsorás (2 köt. 1882) Így van felülmúl. Magyar nyelv fordítását az esztergomi
1877)
jo?/(1887); továbbá: Visszaemlékezéseim (2 köt. zsinat 1858. elfogadta és használatát elrendelte.
1883—1884). Számos kisebb elbeszélést is írt. Ez a fordítás szolgált alapul az 1903. megejtett
Vígjátékai a Nemzeti Színházban kerültek színre. katekizmus-reformnak. Kiváló a katekizmusához
Nevezetesebbek: Iparlovag (1844); Félreismert írt magyarázat is (4 köt., 1857—61, 1904, 3 köt.),
lángész, Bál eltt, alatt, után (1851) Két hatalom amely magyarul is megjelent. V. ö. BucJiberger
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Dehérain
Kii-chenlexikon

A

Érdujhelyi,

;

kai hitoktatás

története.

Dehérain, Pierre Paul, francia növényflziológus és kémikus, szül. Parisban 1830 ápr. 19.,
megh. u. 0. 1902 dac. 7. Egyetemi tanulmányai
befejeztével elbb Frémy laboratóriumában dolgozott (1850), majd 1856. a Chaptal kollégium
kémia tanára lett. Ekkor megjelent L'Emploi
agricole des phosphates (1859) c. munkájában a
szuperfoszfát alkalmazásának feltételeit ismerteti. 1869-ben a grignoni gazdasági tanintézet
tanára, 1872. múzeumi segéd, 1880. a növényíiziológia tanára lett. Értekezéseit Cours de Chimie agricole (1873) c. munkájában, az általa alapított Annales agi'onomiques köteteiben és La
Nutrition de la plaate (1885) c. mvében találhatjuk. A répatermelésre, a term talajra és a trágyázásra vonatkozó vizsgálatai abszolút becsüek.
Általában a kémiának a mezgazdaság terén való
értékesítésében úttör és alapvet munkát végzett.

Dehna, Dahia v. DaMna (a. m. vörös), DélArábiában fekv homoksivatag, amelyet Roba-elKhalinak is hívnak, mintegy 126,700 km- területtel.

A homok, amely 120—180 m. magas réteget

alkot, sziklás talajon nyugszik.
ból,

gyakran bazaltból és néha

Ez az alap gránit-

mészkbl

áll.

A

forróság, a vízhiány, a vakító tény az utazást a
D.-baa rendkívül veszélyessé teszi. Délen a kis
Nefud sivataghoz csatlakozik.V. ö. Palgrave, Une
année de voyage dans 1' Arabie centrale 11. köt. 187.
stb. 1. 1866.

Dehodencq

(ejtsd-.

deodaSk), Alfréd, ft-ancia fest,

Parisban 1822 ápr. 23., megh. u. o. 1882 jan.
3.Cogniet tanítványa. Sokáig tartózkodott Spanyolországban és Észak-Afrikában, festményei tárgyait
is túlnyomórészt az ottani népéletbl merítette.
Nevezetesebb képei Course de taureaux en Espague Bohémiens et Bohémiennes au retour d'une
féte en Andalousie; Exécution d'une juive au
Maroc; Mariée juive a Tanger; Féte juive au
Maroc La Justice du pacha Cliristophe Colomb
arrivant au couvent de la Rabida Arrestation de
Charlotte Corday; Sortie du pacha; Matinéé
d'octobre au Luxembourg Théodore de Banville
arcképe stb. V. ö. Séailles G., A. D. L'homme et

szül.

:

;

:

:

Dehibat, a törökök által 1910-ben követelt, de
a franciák által elfoglalt oázis Timisz K.-i részén, a ghadamesi kereskedelmi út mentén.
Dehio, Georg, német mtörténész, szül. Révaiban 1850 nov. 22. Elbb a müncheni egyetemen a l'artiste (Paris 1910).
történelem magántanára, késbb a strassburgi
De Itodierno die (lat.) a. m. a mai naptól
egyetemen a mvészettörténet rendes tanára lett. kezdve.
Fmvei Hartwich von Stade (1872) Geschichto De Hondt, jezsuita, 1. Canisius.
des Erzbistums Hamburg-Bremen bis zum Ausgang
Dehors (franc, ejtsd: dsór), többnyire csak töbder Mission (1877, 2. köt.) Die Genesis der christ- besszámban a küls, a küls cím.
lichen Basilika (1883)
Die kirchliche Baukunst
Debortatio (lat.) a. m. lebeszélés.
des Abendlandes (Bezolddal együtt; 1884). LegDebortatoriain (lat.) alatt értjük a nzkj.újabban kiadja a Kunstgeschichte in Bildern c. ban azt a tilalmat, amellyel valamely háborúba
nagy vállalatot.
keveredett állam polgárainak az ellenséggel való
Dehli, 1. Delhi.
érintkezését megakadályozni törekszik. L. HáDehmel, Richárd, német költ, szül. 1863 nov. horú.
18. Windisch-Hermsdorfban (Brandenburg) elbb
Dehra, D.-Dun indiai disztriktus székhelye, a
fllozóflát és természettudományokat, utóbb nem- Masszuri hegyek alján, (1900) 32,584 lak., angUkázetgazdaságot tanult, mire néhány évig egy biz- nus, preszbiteriánus és kat. templommal, hindu
tosító társaság titkára volt. Jelenleg csak az iro- és mohamedánus imaházakkal. Hardvarból Szirdalomnak él. Szimbolista lírikus.
mvei Br- murba, továbbá Szaharanpurból Nyugat-Garvalba
lösungen (1891) Aber die Liebe (1893) Lebens- vezet úton feküdvén, jelentékeny a kereskedelme.
blátter (1895) Weib und Welt (1897)
Der Mt- Nyáron itt tartózkodik az Indiai topográfiai hi;

;
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;

:

;

;

F

:

;

;

;

;

mensch (diáma, 1895): Luzifer (táncjáték. 1899); vatal.
Ausgewáhlte Gedichte (1901); Zwei Menschen
Dehra-Dnn, 3090 km* terület disztriktusa
(regfmy románcokban, 1908). Összegyjtött mun- Mirat divíziónak a brit-indiai birodalom ény.
kái 1908 óta jelennek meg. Róla írtak FurcJd tartományában,(i9ii) 184,250 lak. Az egész disztrik(1899), Moeller-Bruck (1900), Bah (1903).
tus 75 km. hosszú, 25
30 km. széles völgy, a HiDehn, Siegfried Wilhelm, német zenetudós, malája elhegyei és az alacsony Szivalik hegyseül. Altonában 1799 febr. 25., megh. 1858 ápr. lánc között határain a Gangesz és Dzsomna folyik.
:

—

;

1823 óta svéd. követségi hivatalnok volt Ber- Az éghajlat az ess évszakban, jul.— szept.-ben
linben vagyonát elveszítvén, Meyerbeer kieszkö- egészségtelen, télen hvös. Az alantabb fekv rézölte, hogy feje lett D. 1842. a porosz kir. könyv- szeken rizs, cukornád, búza, kukorica, pamut,
tár zenoi osztályának, ezóta a Weber Gottfried ala- ópium, a hegylejtkön tea, árpa és zöldség bven
pította Cacilia c. berlini zenei lapot szerkesztette terem. Ismeretesek nagy tigrisei ezek miatt D. az
184«-ig, Irt is bele sokat.
Theoretisch- angol sportsmanek találkozója. Fvárosa Dehra
12.

;

Fmve

;

:

praktiflche Harmonielehre, 1840. (történeti bevorésze értékes); Analyse dreier Fugen aus

let

Bach's wohltemp. Klavior. Hátrahagyott müvét
tanítványa, Scholtz Bernát adta ki átdolgozva a
magyar kormány is kiadatta Az ellenpont tana
;

:

c

12

füzet.

Híres tanítványai

:

Glinka, Kiel,

KuUak, Hoffmann Henrik.

0.).

Deií'ííeyjhelyesebbenda/í^jSzószerinta. m. anyai
ágon való nagybátya. E névvel szólíták meg a
janicsárok parancsnokukat. Az algériai kalózál-

lamban garázdálkodó janicsárok is így címezték
vezérüket. 1710 óta a szultán nem küldött többé
pasát, hanem, magát a D.-t ruházta fel a helyRubin- tartó rangjával. A legtöbb D. erszakos halállal
múlt ki.

alatt (1893. ford. Kereszty István). Kiadványa:
Sammlung álteror Musik (XVI— XVII. Jahrhund.)
stein,

(1.

-

Deianeira
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Deianeira (a név jelentése <tférfiakkal küzdök),
a görögmitológiában Kalydon királyának, Oineusnak és Althaiának leánya. Vadászni szeret, harcias kedv leány. Acheloos folyamisten megkéri
kezét 8 a gytílölt kértl Herakles menti meg, ki
a bikaalakot öltött folyamistent ádáz küzdelemben legyzvén, feleségül veszi D.-t s magával
viszi hazájába, Argolisba. Az úton az Buenos fo:

lyóhoz érnek, hol Nessos kentaur végzi a róvészi
szolgálatot. Az átkelés közben Nessos merényletet követ el D. ellen, mire Herakles nyilával lelövi. A haldokló kentaur a Herakles nyilának
mérgétl áthatott vérébl pár cseppet ad D.-nak,
mondva, hogy evvel férje szerelmét örökre biztosíthatja magának (csak Ovidius Metamorphoses IX. könyvének 132. sora szól Nessos ruhájáról mint szerelmi báj-szerrl). Mikor utóbb D.
féltékeny Jóiéra, kit Herakles foglyul ejtve házába hoz, e méreggel bekeni Herakles ruháját
(Ovidius szerint ráadja a Nessos-ruhát), evvel
Herakles halálát okozza (1. Herakles), mire D.
öngyilkossá lesz. D. történetének leghíresebb feldolgozása Sophokles Trachisi
c. drámája.
Deidameia, 1. Neoptolemos.
Deidesheim, város Eajnai-Pfalz bajor kerületben, a Hardt mellett, (i9io) 2551 lak., szUö- és
gyümölcstermeléssel. A D.-i fehér bor egyike a
legjobb pfalzi boroknak.

nk

Deiíicatio (lat.) a. m. istenítés.
Dei g^atia (lat.) a. m. Isten kegyelmébl.

Az Istentl való függésnek

alázatos vallomásaként használták a püspökök az efezusi zsinaton
(431). A XIII. sz. közepe óta a fpapság Dei et
apostoücae sedis gratia (Isten és az apostoli szék
kegyelmébl) címmel él, a pápától való függés elismeréséül. A világi fejedelmek közül elször
Nagy Károly élt e címmel, mely a középkor folyamán általánossá lett. A XV. századtól kezdve
a világi hatalomra való vonatkozásban oly értelmet nyert, hogy a királyi hatalom közvetetlenül isteni eredet volna és nem a nép akaratából
folyna.

Deilepliila Ochs. (áUat), a zugólepkék (Sphingidae) egyik neme, melyet a rendszerezk egy
része nem választ el a Sphinx nemtl (1. o.).

—

Delnlngrer

360 köiiil Korinthosban született, 291
után Athénben halt meg, hol mint nem teljes jogú
polgár beszédeket készített mások számára, így
Demosthenes ellenségeinek is a Harpalos-féle pörben. Midn Demetrios Poliorketes Athént elfoglalta, politikai villongások miatt 307. az euboiai
Chalkisba menekült, honnan csak 292. térhetett
vissza. Sok beszéde közöl csak a Harpalos perére
vonatkozók maradtak ránk (kiadta Thalheim, Berlin 1887 és Blass, Leipzig 1888), melyek ügyes
szónoknak tüntetik fel, de minden eredetiség és
önállóság híján. V. ö. Blass, Die attische Beredsamkeit (3 köt., Leipzig 1893).
Deinhardstein, Jbteww Ludwig, német színmíró, szül. Bécsben 1794 jún. 21., megh. u. o. 1859
júl. 12. Bgyideig a klassz. íllológia tanára volt Bécsben, de már 1832. a burgszinház aligazgatója lett
(1841-ig). Igen sok drámát írt, melyek inkább
ügyességrl, mint tehetségrl tanúskodnak de a
közönség tetszését e szép nyelv és hálás szerepek
által jellemzett darabok sokáig bírták. Ma leszorultak a színrl. Müvei Dramatische Dichtungen (1816) Theater (1827 és 1833) és Künstlerdramen (1845, 2 köt.). Legjobban tetszettek s legtovább éltek a színen Hans Sachs (1829) ós Garrick in Bristol (1834). Goethét szerepeltette Fürst
und Dichter c. színmüvében, Voltairet Die rote
Schleífe c. ^^vígjátékában. Összegyjtött müvei:
Gesammelte dramatische Werke (1848—57, 7
köt.), Klassiches Theater des Auslandes (1855, i
köt., fordítások v. átdolgozások) Gedichte (1844)
és Brzahlungen und Novellen (1846).
Deinhardt, Kari August, német tengernagy,
szül. Londonban 1842 febr. 2., megh. Wilhelmshafenban 1892 október 4-én. 1856-ban lépett a
porosz tengerészetbe, 1878. mint a «Bismarck» cirkálóhajó parancsnoka, helyreállította a békét a
Samoa-szigeteken és I. MaUetoát királlyá tette.Mínt
ellentengernagy 1888. a cirkálóhajóraj parancsnoka volt és eminségében vezette a keletafrikai
part elzárását, elnyomta a rabszolgakereskedést,
részt vett a német-keletafrikai arab zendülés letörésében, különösen Bagamoyo bevétele által.
1890. altengernagy, 1892. az Északi-tenger tengerészeti állomásának fnöke lett.
Deininger Imre (komorrai), gazdasági író,8zül.
Esztergomban 1844 május 7. Blbb a debreczeni
felsbb gazdasági tanintézethez, 1874. pedig %
utolsó, Kr. e.

;

:

;

:

;

fajai közül kiemelend a D. Euphorbiae
melynek szép tarka hernyója a közönséges
kutyatejen él s a D, Mpenor L., melynek zöld
V. feketés hernyója a szUn él, de nagyobb kárt magyaróvári gazd. akadémiához neveztetett ki
nem okoz. A D. Nerii L. Dél-Európában az olean- tanárnak. Az akadémián az 1878-ik évben felállított vetömagvizsgáló állomásnak els vezederen él.
I>eina validnin Theel. (áiiat), tengermélyi tje volt. 1884 okt. a keszthelyi m. kir. gazdatengeri ugorkafaj (Holothuria), melyre mereven sági tanintézet, 1892. a gödölli korona-uradalom

Hazai
L.,

igazgatójává neveztetett ki, 1899 elejétl fogva
szolgálattételre a földmívelósgyi minisaban, Tapiau közelében ágazik ki a Pregel- tériumhoz rendelték be, hol a ménesbirtokok, uraböl és Labiau mellett ömUk a Kurische-Haffba. dalmak és fürdk osztályának fnökhelyettese
1405-ben a német rendek tették hajózhatóvá. 41 lett. 1894-ben a királyi tanácsosi, 1906. az udvari
keszthelyi
km. hosszú, 2*5 m. mély, a Friedrich-csatomával tanácsosi címet nyerte. Munkái:
is összeköttetésben áll.
Georgicon rövid történeti vázlata (Keszthely
Deimos és Phobos (gör.), a megszemélyesített 1885) Tanulmány a Mza fölött (a keszthelyi
borzalom és ijedelem ílatinul Pallor és Pavor), gazdasági tanintézet tanárai közremködésével,
a görög mitológiában Aresnek, a harc istenének Nagykanizsa 1890); AcZaíoA: kultúrnövényeink törfiai és kíséri.
ténetéhez (u. 0. 1892); Svédországi második
Deinarchos (lat. Dinarchus), a 10 nagy attikai utazásom (Budapest 1892) A magyar mezgazszónok sorában az alexandriai kánon szerint az daság hajai stb. (u. o. 1911).

elálló háti függelékei jellegzetesek.

Deime, csatorna Königsberg porosz tartomány- pedig

A

;

:

;

Deinit,

1.

Robbanó

Deinokrates

(lat.

Daizmus

Deipnon, a régi görögök fétkezése,

szerek.

Dinocrates),

Nt^y Sándor A D.

hírneves építésze, aki Alexandria alapításának a
munkálataiban is részt vett. írott forrásaink egy
kalandos tervérl emlékeznek meg: az Athos
hegyet Nagy Sándor szobrává akarta átalakítani,
mely egyik kezében várost tartott volna, a másikban pedig csészét, melybl a hegy összegylt vizét a tengerbe önti. D.-nek tnlajdonítják ezenkívül az ephesosi Artemis-templom újjáépítését.
De integro 0^^.) a. m. újbóL
Deiokes (médül Dayaukku), Herodotos szerint
a médek els királya (Kr. e. 710—655), kit elször igazságosságaért bírónak választottak, de
lassanként magához ragadta a hatalmat és székhelyül Ekbatanát építette íol maga részére.üralma
szerencsés volt, népe felszabadult az asszír fenhatóeág alól és lassanként nagy hatalomra tett
szórt.

Deiotams, a kisázsiai Galatia tetrarchája, ki
római hadvezéreket
a Mithridates eUen
hathatósan támogatta, s ezért a szenátus neki kilályi címet adott és Kis-Arméniával bvítette hatalmát. Caesar ellenében Pompejust támogatta és
maga is részt vett a pharsalosi csatában, de
azután visszatért országába, hol Phamakes gyakran zaklatta betöréseivel. Midn Caesar él. Pharuakes megfenyítésére indult, D. hozzá csatlakozott így megtarthatta királyi rangját és birtokainak lepiagyobb részét st Caesar egy ideig
vendége volt Lueeiumban. Két év múlva D.-t
egyik unokája, Castor, Rómában megvádolta,
hogy Caesart Lueeiumban meg akarta öLai. Védelmét Cicero vállalta el, kinek beszédére Caesar az
ügyet "elintézettnek vette, D. azonban bosszúból
Castor szüleit megölette. Caesar halála után Antonins nejének, Fulviának nagy pénzösszeget

mköd

;

;

mire nyomban közzétettek egy rendeletet,
hogy D.-nak Caesar végrendelete értelmében ad-

adott

—
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Deintt

;

ebédje.

ideje rendesen estefelé volt.

Deipnoszofista, azaz lakomaszofista volt a
neve a görögöknél annak, ki a társasebéd alatt
okosan és érdekesen mulattatni tudta asztaltársait
D.-k a címe Athenaios ránk maradt müvénekDeir, \.(Deirez-Zor)A közvetlenül a konstantinápolyi belügyminisztériumnak alárendelt Zor
muteezarriflik fvárosa, a szíriai és részben a
mezopotámiai beduinokkal való kereskedelem központja, állítólag 20,000 lak., köztük 1200 keresz2. D., város, 1. Derr.
tény.
Deir el Eamar (a. m. hold-kolostor), jái-ásiszékhely és a drúzok legnagyobb helysége Libanonban, 900 m. magasban, Beiruttól 30 km.-nyire, az
Ued-el-Kadi völgye felett, 8000 lak. Érdekesek

—

terrasszos kertjei, a türelem és kitartás valóságos
csodái. Jövedelmez foglalkozása még az abaje
(arannyal szegélyezett selyemkelme) készítés.
Vele szemben Belt-eddlnnek romjai állanak, ahol
Besir emir, a Libanonnak 30 éven át csaknem
független királya lakott. 1860-ban itt a drúzok
mintegy 1000 keresztény maronitát gjrükoltak le.

Deisidaemonia (gör.-lat.)

a. m. a démonokvaló szent borzalom. L. Holtak tisztelete.
Deisták, L Deizinus.
Deister, erds hegylánc Németországban aWeser és Lelne folyók közt legmagasabb teteje a
Höfeler (403 m.) homokk- és kszénbányákkal.
Deisterhomokk, az alsó kréta-szisztéma wealden emeletébe tartozó homokk. Wealdenhomokkönek is nevezik, az angolok hastiíighomokk-nék.
Deitas (középkori lat.) a. m. istenség.
Deiters, Hermann, német filológus és zenei író,

tól

;

;

szül.

Bonnban 1833

1907 máj.

11.

jún. 27.,

megh. Koblenzben

Elbb jogot, utóbb klasszikus

filoló-

giát tanult, végre egészen a zene elméletére s történetére adta magát. 1848—69-ig gimnáziumi tanár volt Bonnban, utóbb igazgató Conitzban ( 1874),

Posenben (1878), Bonnban (1883), végre figazgató Koblenzben (1885) 1890 óta pedig hivatalnok a porosz kultuszminisztériumban. Filoli^ai
müvei De Hesiodea scuti deseriptione (1858) és
kés vénségében halt meg.
De Hesiodi theogoniae prooemio (1863). Zeneiek
Deiphobe, 1. Sibylla.
Über die Verehrung der Musen bei den Grieehen
Deiphobos, Priamos és Hekábe üa, Hektor (Bonn 1868); De Aristidis Quintiliani doctrinae

ják vissza régi birtokait. Brutust és Cassiust is
támogatta, de a köztársasági párt bukása után
Antonius és Octavianus szívesen fogadták csatlakozását és meghagyták birtokaiban. Kr, e. 40.,

halála után a trójaiak fvezére. Paris halála után
ö lett Heléna férje, a varos elfoglalásakor Menelaos ép ezért orrát, fülét ós karját levágta, mieltt életét végkép kioltotta volna.
Deiphontes, egy törtónehni alappal bíró régi
görög monda szerint Herakles dédunokájának,
Antimachosnak üa. Nül vevón Argos királyának,
a szintén Heraklestl származó Temenosnak leé^
nyát, HjTmethót, annyira megnyerte apósa bizalmát, hogy sógorai a maguk trónöröklésének biztosítására jónak látják atyjukat megölni, nehogy
kizárja ket az örökségbl. A hadsereg segítségével mindamellett sikerül D.-nak a trónt megszerezni s mikor utóbb sógorai mégis elzik
Argosból, az argosi sereg jókora része követi
Epldaurosba. Itt élnek most D. ée felesége. De
sógorai itt sem hagyják nyugton s egy alkalommal elrabolják tle nvérüket D. utánuk ered s
a tusa közben egyik sógora, Phalkes akaratlanul
megöli a teherben járó Hj^rmethót.

t
t

;

:

harmonicaefontibu8(1870) és Das Verháltnis des
Martianus Capella zu Aristides Quintilianus (Posen
Az amerikai Thayer Beethoven1881).
életrajzának átdolgozása (1866— 79,3 köt., újabban kiadta Riemann, Leipzig 1907—1908). Kisebb
dolgozatai: Brahms (1880); Beethoven (1882) ée
számos kritika. Ugyan adta ki tanárának, Jahn
Ottónak kitn Mozart-életrajzát 3. kiadásban
(1889-91, 2. köt).
Deizmns (lat., a deus: isten szóból). A szó magában véve az istenben való hitet jelenti, tehát
ellentétét az ateizmusnak; a közhasaaálat azonban

Fmve

sokkal

:

szkebb

határozottabb jelentést adott
sz.-ban az angol gondolkodásnak azt az irányát nevezték D.-nak, mely
istent nem tagadja ugyan, de tagadja a kinyilatkoztatást, általában az istenrl szóló vallási dogmákat, s istent inkább elvontan, filozófiai értelemben, mint a világtól külön álló valót fogja íol.
Innét vMi, hogy igen különböz irányokat érteneki.

A XVU.

és

s

XVUI.

Dej.

nek

-
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Clarké, a deisták ellenfele, négykülönböztet meg
vannak, kik szerint isten alkotta a világot, de azután nem tördvén vele, magára hagyta mások szerint isten gondoskodik ugyan a világról, de nem forrása az
rajta.

féle deistát

:

;

erkölcsnek ismét mások nem hisznek a jöv életben végül vannak, akik csak a kinyilatkoztatást
vetik el, de nem a természetes vallás igazságait.
A deisták szabadgondolkodók-nak is nevezik magukat, mert mind ellenfelei a pozitív vallásoknak,
s csak amennyiben a természetes vallás nyomait találják bennük, becsülik Méj^ Herbert Edward.Cherbury lordja, pendíti meg ez eszméket közel áll
hozzá Broivne Thomas, a híi'esReligio medici szerzje. Blotmt a bibliai történeteket gúnyolja, ö
egyike az elsknek, kik maguk nevezik magukat
deistáknak. Locke pedig fllozóflai komolyságot és
mélységet ad a D.-nak (The reasonableness of christianity, a kereszténység észszerüsége cím
vében). A XVIII. sz.-ban a D. egy a keresztény
hit tagadásával s ellene való küzdéssel. Shafteshury egyik legfontosabb írója a D.-nak, Toland a
csodák ellen küzd, Collins védi a szabad gondolkodás jogát, innét a «szabad gondoIkodók»-féle
elt:3vezés. Tindal tagadja a kinyilatkoztatás lehetségét szerinte a kereszténység oly régi, mint
a teremtés (Christianity so old as the creation
1730). Morgan a keresztény és zsidó vallás történeti részeiben mindenütt papok csalását látja.
Bolingbroke lord szerint az egyház állami célokat
szolgáló intézmény. MandeviUe híres meséjében
a méhrl az egyházat szatírizálja. iíwwe szkepticizmusában az egész mozgalom betetzését éri. Franciaországban az enciklopédisták még egyházellenesebb értelemben fejlesztik a D.-t, Németországban a fölvilágosítók. Lessing, Mendelssohn a D.hoz hasonló irányban gondolkodtak. V. ö. Lechler,
öeschichte des englischen Deismus Í1841) Pünjer. Geschichte d. christl. Religionsphilosophie der
;

;

;

m-

;

;

Reformatíon (1880).

Dekabristák

és politikai feladatokkal bízta

meg. 1802— 1809-ig

hadügyminiszter volt, 1810. Napóleon grófi méltóságra emelte. 1814-ben XVIII. Lajoshoz szegdött, aki
paiiTé és a politechnikum igazgatójává
tette. 1815-ben ismét Napóleonhoz pártolt, ezért
aztán megfosztották rangjától, de 1819. visszakapta azt.
3. D., Pierre Frangois Aimé Auguste, gróf.
az elbbinek fia, francia tábornok és természettudós, szül. Amiensben 1780 aug. 10., megh. 1845
raárc. 18. Orvosnak készült, de azután katonai
pályára lépett s részt vett a spanyol, orosz és német háborúkban (1808—13); 1815. Napóleon oldala mellett harcolt Waterloonál. 1815
18-ig
számzetésben volt, 1824 pair lett s 1830. ismét
hadi szolgálatba lépett s Belgiumban harcolt a
hollandiak ellen. Hadi szolgálatán kívül különös
elszeretettel tanulmányozta a rovarok életét s

t

—

összeköttetésbe lépve Európa összes szaktudósaival, páratlan gazdag gyjteményt állított össze.
B gyjteménye alapján új rendszerbe foglalta a

rovarokat s számottev nagy munkákat írt. Fbb
mvei Iconographie des coléoptéres d'Burope
(Paris, 1829—36, 5 kötet)
Species générales des
coléoptéres (u. o. 1825—37, 5 köt.)
Histoire naturelle et iconographie des coléoptéres d'Burope
:

:

;

(u. 0.

1828—38).

Dejectio

(lat.)

a.

m.

eltaszítás,

kilökés

;

pl.

valakinek birtokáról való kizése. Az orvostudományban az exkrementumok. s mindaz, arai a be^
tog testét elhagyja.
Dejiciál, kitaszít, kiz.
Déjeuner (franc, ejtsd: dezsöné), a franciáknál
az, amit nálunk tízórainak szokás nevezni, vagyis
a második reggeli. D. á la fourchette, a villásreggeli egy neme, amely tartalmasabb levén, az ebéd
utána nem kö vétkezhetik 12 v. 1 órakor, hanem
csak 3 6 óra között.
Dejokes. 1. Deiokes.
Dejotarus, 1. Deiotarus.
Dejtár, kisk. Nógrád vm. balassagyarmati

—

—

Dej., az állatok latin neve után gróf Dejean j.-ban, (1910) 1739 magyar lak., vasúti állomás,
Pierre Francois Aimé Auguste zoológus (1. o.) posta- ós távíróállomás.
Dejte, kisk. Pozsony vm. nagyszombati j.-ban,
nevének rövidítése.
Dejanira, 1. Deianeira.
(1910) 1216 tót és német lak., postahivatal, u. t.
Déjazet (ejtsd: dézsazé), Virginte Pavline, híres Verbó. Gr. Pálffy-féle haltenyésztés, mfürészfrancia színmvészn, szül. Parisban 1798 aug. 30., malom, 4 malom, iparvasút. Papírgyára 1771—
megh. u. 0. 1875 dee. 1. Legnagyobb sikerét az ú. n. 1885-ig állott fenn. Temetjében románkori kiSJ
nadrágszerepekben aratta. Tagja volt a Vaude- templom 1230-35-bl. Temploma 1612. épült ;J
villenek, a Variótésnek, a Gymnasenak és a Palais igen szép renaissance stíl úrfelmutatója vai
Royalnak, mígnem 1859. átvette a Folies üra- 1663-ból és aranyozott eztistkelyhe 1642-blJ
matiques-ot, amelyet ThéátreDéjazetnek nevezett Hozzátartozik Brdöház vadászkastély, melyet Et^
dödy József gróf kancellár 1774. építtetett lí
el. Csak 1869. vonult vissza.
Dejean (eijtsd: dözsaS), 1. Louis, francia szob- okt. 11—12. Ferenc király és neje is itt tartózko
rász, szül. Parisban 1872. Tanulmányait az École dott a kastélyhoz vadaskert tartozott.
des árts décoratifs-on végezte Ch. Gautier vezeDejnratio (lat.) a. m. esküvel való megéri
tése alatt. Kisméret szobraiban fleg a modem sítés.
De Jure (lat.) a. m. jogilag, ellentéte
párisi nt ábrázolja nagy elevenséggel. Mvei közül megemlítjük az 1902. készült Tétes riantes-ot facto, tényleg.
Dek., tud. állatneveknél Dekay J. B., ame^
és a francia állam által megrendelt Baigneuses
rikai zoológus nevének rövidítése.
cím márvány dombormvet (1906).
Deka (gör.) a. m. tíz. Leginkább összetótelekbettj
2. D., Pierre Frangois Aimé, gróf, francia tábornok, szül. Castelnaudaryban 1749 okt. 6., megh. fordul el a méterrendszer egyesógeinél, pl. dekaParisban 1824 május 12. A forradalmi hadsereg- gramm
10 gramm.
Dekabristák a. m. decemberi emberek, az orosíf
ben 1794. tábornok lett s különösen 1795. tnt ki
a Rajnán való merész átkelésével. A direktórium dekabr (december) szó után, az 1825 dec. 26. 1.f
fontos hadi Miklós cár ellen tervezett felkelésnek részesei.!
bukása után Napóleon híve lett, aki
;

;

=

t
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Az 1814— 15-iki francia háborúkban részt vett
orosz tisztek közül sokan francia forradalmi eszméktl eltelve mentek haza 3 otthon titkos szövetségeket alkottak Oroszország alkotmányos
életének elkészítésére. Két fcsoportban egyesültek az É.-inak székhelye Szent-PéterN'ár volt,
élén Trubetzkoi herceg állott, a D.-iek Kijevben
gyléseztek s vezérük Pesztel ezredes volt. Mikor
í. Sándor cár 1825 dec. 1. Taganrogban meghalt,
a szövetség eléitezettnek látta az idt a cselekvésre. Felhasználta azt a körülményt, hogy az
elhnnyt cár idsebbik öccse, Konstantin nagyherceg lemondott örökösödési jogáról, de errl a nép
mit sem tudott. Azért Konstantint kiáltották ki
cái-nak és Miklóst, aki tényleg elfoglalta a cári
trónt, bitorlónak nyilvánították. 1825 dec. 26. a
megnyert gárdacsapatokkal a téli palota ellen
vonultak, de Miklós cár készen várta kets visszaverte támadásukat ugyanekkor délen is elnyomták a felkelést. A felkelés vezéreit a cár felakasztatta, köztük Pesztel és Muravjev-Aposztol
ezredeseket, azonkívül Rylejev költt, a felkelés
többi 120 részesét pedig Szibériába küldték.V. ö.
Báron Andreas Bsen. Aus den Memoiren eines
nissischen Dekabristen (Leipzig 1874).
:

:

húrozatú gitár, mely
is divatban van.
Vaskos szeki'énnyel, széles markolatú nyakkal,
mint alhangú gitár szerepel.
Dekád, tíz napos idköz, melyet els Lzben a
ííorögök használtak kalendáriumukban, aztán a
rrancia köztársasági naptárba vették fel a hét helyett, miért is az utóbbi naptárt décxidrier-nék is

Dekachord

Dekapolis
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Dekachord

(gör.),

Franciaországban

tiz

még manap

nevezték.

Dekadencia a. m.
Dekadens (észt.), a

hanyatlás, sülyedés.
francia décadence-ból, irodalmi irányzat, mely Parisból terjedt el hanyatlást jelent s alkalmasnak látszott a túlérett, rafünált, betegesen érzékeny s elflnomult ízlés jelölésére, mely a mvészetekben nyilvánul. Eleinte
gúnyszó volt, mellyel a XIX. sz.utolsó negyedében
a naturalizmustól elforduló írókat illették, késbb
komoly elnevezés, melyet a D.-ek, más név alatt
szimbolisták magukra is alkalmaztak. Fképviselik Paul Verlaine és Stéphane Mallarmé. Az
eleinte a Urában mutatkozó fordulat késbb a drámára is kiterjedt s Maeterlincket, Strindberget,
Wilde Oszkárt is D.-eknek nevezgették. Eg>esek
az egész modem költészetet e név alá akarták
vonni, arai természetesen hiba.
:

fokig terjed ny. részét. Bombay kormányzóságban, amelyft K.-en a Madraszterület. Ny.-on az
Arab-tenger határol. D.-nak nevezik. Nagy részét
bazaltos kzetekkel borított mí^as fensík al-

még Kelet- India.
Dékán (gör.), a kat. egyházban valamely kápta-

kotja. L.

lan V. alapítvány élén álló kanonok ; a német protestáns egyházban a. m. szuperintendens az egyetemen vmely kar élén álló tanár : Angliában Deannak nevezik. Dekanátus. a dékán hivatala, méltósága.
:

Dékánfalva (azeltt Dekanovecz), kisk. Zala.
vm. perlaki j.-ban, (i9ii) 863 horvát ós magyar
:

postahivatal, u.
;
kastély.
lak.

t.

Murakirály. Somssich-féle

Dékáni nyelvek. így nevezik azokat a többnyire dravida, tehát nem indogermán eredet
nyelveket, melyeket Dekán lakói, a tamnlok, telnguk, malabárok s mások beszélnek. TávoU rokonságban állnak a mongollal s így a finnugor
nyelvcsaláddal is mutatnak fel közös vonásokat.
L. Indiai nyelvek.
Dékány Mihály, tanár és pedagóg. író. sztiL
1869 aug. 23. Szegeden. Tanulmányait Szegeden,
Kiskxmfélegyházán és Budapesten végezte. 1894.
Nagyhecskerekre az áll. polgári iskolához nevezték ki. de még ugyanaz évben Csáktornyára helyezték át a tanítóképzhöz, 1907. pedig Budapestre, az áll. tanítóképzhöz. Csáktornyán felels
szerkesztje volt a Muraköz c. lapnak ez id
.szerint pedig a Magyar Tanítóképz folyóirat
szerkesztje. Számos kisebb tanügyi cikke jelent
meg szaklapokban mértani és természetrajzi tankönyvein kívül a középiskolai mértantanitáshoz
vezérkönyvet írt Bittenbinder Miklóssal, a népiskolák számára pedig a métermértékek szemléltet gyjteményét állította össze ismertet füzet
;

;

kíséretében.

Dékányos (azeltt Dekányesd),
:

vm. magyarcsékei

j.-ban,

(i»io)

kisk.

500 oláh

Bihar
lak.;

Drágeséke.
Dekapálás, I. Tisztítás.

u. p. és u.

t.

Dekapitáció (lat.) a. m. lefejezés. Mint orvosi
a magzat fejének a törzstl való elválasztása a szülés befejezésére szolgáló mtét, amelyet az anya veszélyben forgása miatt végez-

mtét
;

nek, többnyire elhanyagolt harántfekvós esetében, amikor más módon a szüléét befejezni már

nem

lehet.

Dekapolis

(gör.) a. m. tiz város, tiz szövetséTüedes szám- ges város Palesztinában, melyek közül egy, Skyrendszer.
tiiopolis a Jordán folyótól Ny.-ra. a többi K.-re
Dekaéder (gör.), olyan poliéder, mel.vnek tíz feküdt. A rómaiak autenom városoknak tekintetoldallapja van.
ték, bár Rómától függöttek. E viszonj-t PomDekagón (gör.) a. m. tízszög.
peius alkotta meg, midn Palesztina ügyeit
Dekaügon^is számok, 1. Idomszámok.
rendezte (62. Kr. e.). A lakosság nagyobbrészt
Dekalogos (gör.) a. m. a tízparancsolat.
görögökbl állott, de voltak sémi származásúak
Dekameron (decamerome, tíz napi történet). is. A tíz város területe nem képezett összefügg
Boccaccio 10 részre osztott, 100 novellából álló egészet. Az ide tartozó városok nevei nem mind
hires gyjteményének címe. B felosztást a cím- egészen bizonyosak
bizonyosan ide számítandó
mel együtt több novellaíró átvette, pl. nálunk Jó- Skj-thopolis (ma Bezan), Hippos, Pella (ma Tabakai Mór.
kat-Fahil), ahová a keresztények a zsidó háború
TMíkn(I>eccan. Dekhan, Dhakan). a régi szan- alatt menekültek, Gladara, Philadelphia (ma AmVindhja
Kkrit iratok szerint a
hegységtl D.-re man), Dión valószinülog ide tartozott Canatha
fekv része El-Indiának. Az európaiak ehhez ké- (ma Knath) ÉK. felé a Hauran alján, mely vápest Eló-Indiának aVindhja hegységtl a Komorin- ros egy cohorsot is állított ki a rómaiak rfezére

Dekadikus számrendszer,

1.

;

:
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(cohors Canathenonun), Garasa (Dzserazs), Capitolias (Beit Ras) és Abila (Abil).
Dekasztichon (gör.) a. m. tízsoros sztróta.
Dekasztílosz (gör.), az oszlopcsarnokkal körülvett görög templomok közül amiak a ritkábban
elfordulónak az elnevezése, melynek homlokzatán 10 oszlop volt egy sorban.
Dekatálás (franc. a. m. avatás) a posztóiparban használt gzöltetés. Két módja van, ú. m. a
•fényesít és a bágyasztó avatás, 1. Csinozás.

Dekllnáció

specialiteiten (Delft 1871) ; Millionen studien (u.
0. 1872). Színdarabjai
De bruid daarhoven (tragédia). Több életrajz jelent meg róla G.D.Bus:

:

ken Haret (ten Brinks Hedendagsche Letterkundigen 1885) Meerkerk (Groning 1900) C.
Vosmaer, Ben Zaaier (1874) és Th. Swart Abrahamsz, Euard Douwes D. Eene Ziektegeschiede;

;

(Amsterdam 1888).
D., Thomas, angol drámaíró, szül. Londonban 1570 körül, megh. 1641 körül. Életérl alig
Dekatilsav a. m. kaprinsav (1. o.).
tudunk valamit. Elször Henslowe említi 1598.,
Dekeleia (Decelea), ókori attikai helység, kö- akkor kezdett írni a színpad számára. Igen sorülbelül 22 lan.-nyi távolságban É.-felé Athéntl, a kat és sokfélét dolgozott vidámság, báj, gyenParnesz és Pentelikon hegység között, a mai Ta- gédség jellemzi. Fleg másokkal együtt írta da;

nis

2.

;

toi falu közelében. Mellette vezetett az út Attiká-

ból Beócia felé ; a peloponnesosi háborúban (413)
a spártaiak elfoglalták D.-t, és tábort építettek
közelében, melybl Athént és környékét folyton
nyugtalanították ; ezért a peloponnesosi háború-

nak

utolsó szakát (413—404) D.-i háborúnak is
nevezik.
Deken, Agatha, németalföldi költn, szül. Amstelveen-ben (Amsterdam mellett) 1741 dec. 10.,
megh. Haagban 1804 nov.l4. Különösen vallásos dalok Írásában tnt ki. Müvei Stichtelijke gedichten
(Haag 1775) Bkonomische liedjes (u. o. 1782, 3
köt.); Liederen voor den boerenstand (Leyden
:

;

1804) Liederen voor kinderen (u. o. 1804). Azonkívül Wolf Erzsébettel együtt számos regényt írt:
Historie van Sara Burgerhart (1782)
Historie
van Willem Leevend (1784 85) Brieven van
Ábrahám Blankaart (1787); Historie van Cor;

;

—

;

neüa Wildschut

Dekemes,

(1793) stb.
kerületi szókváros Alsó-Egyiptom-

ban, 5000 lak., a kairó-mansurai
egyik elágazása mentén.

Dekhan,

vasútvonal

Dekán.
Edtuírd Douwes, németalföldi Író,
szül. Amsterdamban 1820 márc. 2., megh. NiederIngelheimban 1887 febr. 19. 1840. Jávában járt,
Dekker,

1.

1.

az ottani hatóságnál 17 évig hivataloskodott ós

megborzadt a benszülöttek könyörtelen kizsarolásától. Mindent elkövetett, hogy ennek véget
vessen, de ahelyett, hogy szavát meghallgatták
elbovolna, szigorúan rendreutasították, mire
csáttatását kérte. Visszatért Hollandiába, hogy
itt eszközölje ki az igazságot a maga és a já-

vaiak számára, de itt sem ért célt. Ekkor megírta Max Havelaar of de koffiveilinoen der Nederlandsche Handelsmaatschappy (Amsterdam
1860) cím erkölcsregényét, melyet Multatuli
sokat szenvedtem) álnév alatt
(lat. multa túli
adott ki. Ebben a regényben tropikus színekkel,
ragyogó stílussal, meleg érzéssel, nagy igazságszeretettel festi az indiai állapotokát. B regény a
XIX. sz.-beli európai irodalom legjobb müvei
közé tartozik és Hollandiában óriási hatást kel-

=

tett.

Egyéb mvei, melyek

Multatuli

szintén

jelentek meg
Indrukken van den dag
Minnebrieven (Amsterdam, 1861, 7 kiad.
n. o. 1881) Ideen (u. o. 1862—77, 7 köt.), D.
életének fmve, magában foglalja többek között Vorstenschool cím drámáját (1875) ós A
kis Walther történetét, mely kétségkívül D.
mködésének fénypontját jelenti Herdrucken (u.
o. 1868) Duizend en eenige hoofdstukken over

nówel
(1860)

:

;

;

;

;

Amely szó I>ek

.
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így Chettle-lel Róbert the Second-et,
Websterrel Sir Thomas Wyattot, Middletonnal
The Roaring Girl-t stb. Legjobb darabja The
Shoemaker's Holiday (1600) c. tragikomédiája
és bájos, regényes vígjátéka Old Fortunatus.
Szatirikus mvei között legjobbak a Ben Jonson
ellen irányuló Satiromastix (1602) a londoni viszonyokat ironizáló Seven Deadly Sins of London (1606): The Bellman of London (1608);

rabjait,

;

The

Hornbook (1609) stb. Átdolgozott régi
így Marlowe Faustusát is. Összes
mveit Shepherd adta ki (1873): »

Gull's

darabokat,

drámai

m-

Miscellaneous works-t Grosart. Válogatott
Rhys tette közzé (Best plays of old dráma

veit

London 1888).
Deklamáció, deklamálás (lat.), szavalás,
noklás; sokszor gúnyosan használják az

tiflts

szó-

el-"

adás álpátoszára értve. Zenei értelemben olyan
mvészet, mely a szavak értelmét s költi intencióit az énekhangok s az azokból keletkezett
dallam-frázisok segítségével még intenzivebben
fejezi ki s ezáltal az értelem hatását még jelentsebbé teszi, mert az ének alapja a szó és a hang,
melyek a legszorosabban összefüggnek egymással.
Deklamátor (lat.), szavaló mvész.
Deklaráció, 1. Declaratio és Árúbevallás.
Deklaránsok, a cseh tartománygyülésnek az
a 81 tagja, kik 1868 aug. 22. az ú. n. Declaratíon-t aláírták, melyben a cseh közjogot érvényesnek és fennállónak ismerték el, míg aa
1867-iki birodalmi közjogi alaptörvények ellen
óvást emeltek. A Declarationt Rieger szerkesztette. A morva tartománygylés cseh tagjai 186S
aug. 25. hasonló nyilatkozatot írtak alá. A cseh
lés német többsége azonés a morva tartomány
ban a Declaration fölött napirendre tért.
Deklasszifikálás, a vasúti árúforgalomban aa

gy

az eljárás, midn némely magasabb díjtétel alá
es árút (1. Díjszabás) olcsóbb díjtétel szerint
szállítandó árúosztályba helyeznek át; aszemélyzónadij szabásnál pedig, amidn valamely magasabb (drágább) zónaövbe tartozó két állomást ala-

csonyabb (olcsóbb) zónaövbe osztanak be.
Deklináció (lat. declinatio), az asztronómiában az égitestek helyének meghatározására szolgáló egyik adat, ú. n. koordináta, mely megadja
a csillag szögtávolságát az ég egyenlítjétl.
0"-tól 90«-ig számítják az ekvátortól É.-ra és
D.-re (hasonlóan a földrajzi szélességhez). Mérésére a meridiánkör szolgál (1. Asztronómiai
D.
szerek). Mágneses D., 1. Földmágnességnyelvtani értelemben, 1. Ragozás.

m-
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DeUinációkör v. órakör, az asztronómiában
oly legnagyobb kör, mely átmegy az ég sarkain.
Az a D., amely ezenkívül valamely hely zenitjén
(tetpontján) is átmegy, annak a helynek a meridiánja V. délköre.
Deklinatorixim, mszer, melynek segítségével
a mágneses deklinációt lehet meghatározni. L.
Földmágnesség.
Deklinográf, deklinométer

,

Fuesztöl (Berlin)

készített eszköz csillagok deklináció-különbségó-

nek grafikus meghatározására. Két acéltü közül
az egyik a mikrométer mozgatható fonalával, a
másik a mozdulatlan okulárral van kapcsolatban.
A megflgj'elés pUlanatában papírszalag nyomatik a tkhöz a papírba nyomott jelek távolsága
adja a keresett deklináció-különbséget.
;

Dekoktum,

1.

Decodum.

Dekolorálás, 1. Decoloratio.
Dekoloriméter, a csontszén színtelenítését jelz
készülék, nagyrészt cukorgj'árakban használják.
Dekomponálni v. deb/mponálódni. 1. Decompositio.

—

Delaborde

válva, önálló jogidisciplináválesz.Ezen elnevezéssel szemben a világi jogtanárait a leges után legistáknak nevezték. Az elnevezés alapja a Gratian
Decretuma, mert ez képezi a tudományos feldolgozás és tanítás alapját ezen D.-knál. D.-k Paucapalea, Rolandus Bandinelli. a késbbi ül. Sándor pápa, Rufinus. Toumai-i István, Johannes Paventinus, Simon deBísiano, Pisai Huguccio, Sicardus.
Dekurzió a. m. lefelé folyás ; a folyók útja.
:

Dekurziv kamatoztatás a. m. utólagos kamatoztatás, vagyis a kamatoztatásnak az a módja,
melynél a kamat a kamatozási idtartam lejárata után fizetend. Ennek ellentéte az anticipativ azaz elleges kamatozás. L, Kamatszámítás.
Dekusszált levélállás (növ.), 1. Levélállás.
Del., a nyomdászatban rövidítése a latin dele
(töröld) V. deleatur (töröltessék) szónak, korrektú-

rákon a görög o V. német * bettialakkal is jelölik.
Rézmetszetek alatt D. a. m. delineavit (rajzolta).
Del., Delaware (áUam) nevének rövidítése.
Del., természetrajzi nevek mellett Delile Alire
Raffeneau francia botanikus (1778—1850) montpeUieri tanár nevének rövidítése. Mvei Mémoi-

Dekomptálás, 1. Décompte.
Dekoráció (lat.), 1. Decoratio.
Dekoratív (lat.) a. m. díszít, ékesít (mvé- res botaniques extraits

:

de la descríption de
az építészetben a szerkezeti (konstruktív) l'Égypte (Paris 1813) ; Flore d'Égypte (u. o. 1824).
szet)
edemnek eúentéte ; a festészetben csak a küls
Dél, az a pillanat, mikor a Nap középpontja
színhatásra alapított eljárás, a formák határo- átmegy a megfigyelési hely délkörén, amikor tezott hangsúlyozása nélktü.
hát a horizon felett való legnagyobb magasságát
Dekorrekcionalizáció, 1. Korrekcionalizáció. elérL Két-két átmenete közti id azonban nem
Dekort (franc, décourt v. abattement, ang. de- egészen egyenl az év minden szakában. A középdudion V. abatement. oL diffalco), az a levonás, dél oly képzelt Nap átmenetét adja, melynél az átmelyet a számla értékébl különböz címen le- menetek folyvást egyenl idközökben következvon a vev. A levonás történhetik azért, mert a nek be. A valódi és közép-dél különbsége az
vev készpénzzel fizet, akkor a D. egyértelm a ú. n. idegyenlítés, mely legfeljebb 16 percre rúg.
-skontó-ysA. (1. o.), v. azért, mert az árú minség v. A dél idópUlí^natának meghatározására szolgál
mennyiség teldntetben nem megfelel s ekkor a az átmeneti mszer v. passage-cs, mely a délkör
síkjában felállítva, egyenesen szolgáltatja a Nap
áúlyhiány v. értékhiány fejében számítják le.
Dekórum, 1. Decorum.
két szélének átmeneti idejébl a delet. Igen jó
Dekreditálni, 1. Diszkreditálni.
módszer a dél meghatározására a felelkez maDekrepitáció, ásványoknál, 1. Pattogzás.
gasságok módszere. Egyenl idkkel a dél eltt
Dekrepitus fiat.) a. m. kiélt, kivénült.
és a dél után a Nap egyenl magassággal bír
Dekreszcencia (leapadó-^). Hauy a kristályok ha tehát az idket feljegyezzük, melyekben a
keletkezését úgy magyarázta, hogy sok, bizonyos Nap a dél eltt és a dél után ugyanazon (különben
alakú, egymás közt tökéletesen egyforma részecs- nagyságára nézve közömbös) magasságot eléri,
kékbl állanak össze, akár a téglák áz épület falává. akkor igen csekély javításoktól eltekintve, a két
Az egyforma részecskéknek más-másnemú egy- idó közepese a valódi dél pillanata, mely az idmásra helyezdése adja a különböz kristály alako- egyenlítés hozzáadásával az óráinkkal közvetlekat. Az egyes kristályok keletkezésénél szerinte nül összehasonlítható középid szerint vett delet
mindig elbb az alapaia,< képzdik és ennek oly- szolgáltatja. Az asztronómiai idszámításnál a dél
fonna növesztésébl. iU. apasztásából származnak képezi a nap kezdetét, imien kiindulólag 2-í-ig
vele egyféle szimmetriájú kristályok, hogy majd a olvassuk az órákat, míg a polgári életben a napot
lapok, majd az élek, majd a csúcsok irányában he- éjfélkor kezdjük és kétszer 12 órát számítunk. A
lyezkednek e! a további részecskék másképea, nap délutáni óráiban mindkét számítás megegyemint az alapalakon. A részecskéknek ezen más- zik, míg valamely nap éjjeli 12-n túl terjed
forma elholyezdésénél megtörténik az, hogy az órája polgárilag véve már a következ napi kelet
általuk alkotott rétegek hosszúságban és szélesség- déleltti órájához tartozik (március 6-ika 20 óra
ben mindig fokozatosan kevesebb részecskéket 50 perc: polgári számítás szerint március 7-ike
tartalmaznak így állhat el az új alak az alap- déleltti 8 óra 50 perc).
Dél továbbá azon világalakokból. A részecskék számának ezt a fokoza- táj is. mely a déU pont szomszédságában fekszik.
kri.^tály
tos csökkenését a
képzésében nevezte
De la Beche, angol geológus, l. Beche.
Hauy D.-nak. V. ö. Schmidt. A kristálytan törDe la Boe. 1. Sylvius.
ténete (Budapest 1911).
Delaborde iejtaá: döubord), 1. Alexandre Louis
Dekretista, másként kanonista a neve a kánon Joseph, marquis, D. 4. fia, francia államférfi és
joggal foglalkozó tanároknak s glosszátoroknak a mtörténész, szül. Parisban 1774 szept. 15., megh.
;

Í

—

:
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nekült és az osztrák seregben harcolt hazája ellen.
campoformiói béke után hazatért, ezután pedig beutazta Hollandiát, Angliát, Spanyolországot
és Itáliát, mindenütt a memlékeket tanulmányozva. 1822 óta többször volt a képvisel-kamara tagja 3 kitnt szabadelv és szellemes szónoklataival. A júUusi forradalomban is élénk
részt vett s 1834— 41-ig ismét képvisel volt.
Fbb müvei: Itinéraire descriptifde l'Espagne
(Paris 1808, 5 köt.) Les monuments de la Francé,
classés chronologiquement (u. o. 1815
36, 2 köt.).
2. D., Henri, lÁcomte, francia mvészeti Író és
fest, szül. Rennesben 1811 máj. 2., megh. 1899
máj. 18. Delaroche Faulnak volt tanítványa, de
festményeinél maradandóbb értéke van irodalmi
mveinek. Különösen kiemelendk: Ingres, sa
vie, ses travaux (1870)
Le cabinet des éstampes
de la Bibliothéque nationale (1875) La gravure
en ItaUe avant Marc-Antoine (1883) Gérard Éde-

A

;

—

;

:

;

Delacroix

A

lemzetes egyéneket ábrázolt.
klasszicisták ezentúl elkeseredetten üldözték, de a fiatal, a romanticizmusért rajongó nemzedék lelkesedve csatlakozott hozzá. 1825-ben hosszabb ideig Londonban
tartózkodott s belemerült a nagy angol költk,

Shakespeare.Byron.ScottWalter.meg Goethe szellemébe 1826. megfesti a bebörtönzött Tasso megrendít képét, 1827. Marino Faliero dogé kivégzését és Sardanapal halálát, a lüttichi püspök
meggyilkolását (1830), Scott Quentin Durward-ja
nyomán knyomatu képsorozatokban pompásan
illusztrálja GoetheFaustját és Götzét, Shakespeare
Hamletjét. D. már ekkor is kolorista volt neki
a szín volt minden. Még inkább azzá lett, mikor
1832. elkísérvén azt a küldöttséget, melyet Lajos
Fülöp király a marokkói szultánhoz menesztett,
megismerte a Keletet. 1834-ben festette Algériai
;

;

:

háremét, ezt a páratlan ragyogású, elbvöl képet,
(Louvre), a Marokkói zsidó lakodalmat, a Tangeri konvulzionáriusokat, Konstantinápoly bevé-

(1886); Marc-Antoine Raimondi (1887);
L'Académie des beaux-arts depuis la f ondation de telét a keresztesek által (szintén a Louvreban
l'Institut de Francé (1891).
1.
a képmellékletet). A keleti motívumok ezen3. D., Jean Benjámin, 1. Laborde.
túl nagy szerepet játszanak a francia festészet4. D., Jean Joseph, franc, bankár, szül. Jaccaban ben. 1835-bon Thiers közbenjárására reábízták a.
(Spanyolország) l724.,megh. Parisban 1794 ápr. 18. Bourbon-palota kífestését. Az egyik teremben az
Kereskedelmi vállalataival nagy vagyont szer- Igazság, a Háború, a Földmívelés és az Ipar allezett s XV. Lajos udvari bankárja és Choiseul bi- góriái alakjait festette meg, mindegyiket az életzalmasa lett. Az amerikai szabadságharc kitörése- bl vett egy-egy jelenettel magyarázva, utóbb a
kor pénzügyileg ö segítette a francia kormányt, könyvtárteremben az emberi mveldés fejldését
hogy az Rochambeau alatt segítséget küldhetett a bibliai és klasszikus ókorban ábrázolta. E gy éb moaz amerikaiaknak. A rémuralom idején gazdag- numentáüs müveit a Luxembourg-palota könyvsága miatt a forradalmi törvényszék halálra ítélte tártermében (Dante és Vergilius az ó-kor hsei
és kivégeztette.
és költi között) és a Louvre ApoUón-csarnokábaii
5. D., Léon, marquis, francia archeológus és (Apollón diadala a Python fölött) festette a vnvm
utazó, J). 1. fia, szül. Parisban 1807 jún. 12., Saint Sulpice-templomban 1853 és 1861 kvizütt
megh. 1869 márc. 25. 1825-ben Keleten utazott, (víaszfestékkel) festett képei közül leghatalmiv-ar!mirl Voyage dans l'Arabie Pétrée (Paris, 1830— iDak a Lucifer bukása és Hóliodóros kiüzctér:^;''.
1833) c. mvével számolt be. 1828-ban a francia Mindezen monumentális feladatok megoldásánál
követség titkíira volt Rómában, 1831. Londonban nem az antikizáló iskolát, hanem Rubenst, Paolo
linck

;

Talleyrand titkára lett. 1841-ben képviselnek, Veronesét, Tiziant és Giulio Romanoí követte,
1842. az akadémia tagjának is megválasztották. persze, egyénisége teljes megóvásával. Nála az
1848-ban a Louvre re, 1856. a levéltárak figaz- idealizmus nem a formákban, hanem a fölfogásban
Histoire de nyilatkozik. Egészen új, modem fólfogásuak valgatója, 1868. szenátor lett. Mvei
Voyage en lásos és klasszikus tárgyú íüggképei is, a költi,
la gravure en maniere nire (1839)
Orient, Asie Mineure et Syrie (1837—62, 2. köt.); legmélyebb fájdalomtól áthatott Krisztus a sírban
Le palais Mazarin (1847) Les ducs de Bourgogne (oltárkép a párisi Saint Denis du Sacrement-temp(1849— öl, 2 köt., nincs befejezve); Le Parthénon lomban), Jézus a Genezáreth taván, a háborgó
(1854, nincs befejezve) Athénes aux XV., XVI. elem hatalmas ábrázolásával, Trajanus igazságet XVII. siécles (1855, 2 köt.) Les archives de la szolgáltatása (1840) és Medea (1838, Lille).D. rondkívüi sokoldalú és termékeny fest volt. Gyönge
Francé (1867).
Delacroix (ejtsd: döiakroa), LJ^M^é/ie, francia fest, egészsége dacára mintegy 2000 képet festett és
az ú. n. romantikus képírás fömestere, szül. Cha- ezek közt nincs egy sem, mely hatalmas^ igazán
renton St. Maurice-ban Paris mellett 1799 ápr 26., festi tehetségének bélyegét magán nem hordaná.
megh. Parisban 1863 aug. 13. Guórin tanítványa Annyi támadás után D. rendkívüli jelentségét
volt, igazi mesterei azonban Rubens, Veronese ma már senki sem tagadja. Altalánosságban
és ifjan elhalt zseniális kortársa, Géricault vol- tartják a XIX. sz. legjelentékenyebb festjének.
nyomdokain halad,
tak. Kezdettl fogva belátván, hogy a David-fóle A francia képírás ma is az
klasszicizmus túlhaladott álláspont, kisebb kísérle- különösen Cézannera és az ú. n. neoimpresszionistek után 1822. a párisi Salonban korszakot alkotó tákra volt nagy hatással. De a tollnak is nagy
festménnyel lépett föl Dante és Vergilius a Phle- mestere volt, amit fleg a Revue des deux mongiás bárkáján (Louvre). Már ez az els festménye, des-ban megjelent tanulmányai és bírálatai, tomelyben oly határozottan szakított a klasszicisták vábbá a halála után három kötetben kiadott
hagyományos felfogásával és színezési módjával, Napló-ja (Journal d'Eugéne Delacroix, Paris
roppant föltnést keltett, még inkább a Kioszi 1893— 95) bizonyítanak. Parisban a Luxembourgmészárlás (1824, Louvre), melyen Rubens igazi kertben 1890. szobrot állítottak neki. V.ö. Moreau,
tanítványaként nem ideális típusokat, hanem jel- B. D. et son oeuvre (Paris 1873) Chesneau E.
:

;

;

;
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L'oeuvre compléte d'E. D. commenté par (u. o.
1885); Dargenty G., E. D., par iui mérne (u. o.
1885J; Toumeux, E. D. devant ses contemporains,
Veron, B. D. (1887). Ujabban
etc. (u. 0. 1886)
német nyelven Mauclair, E. D. (Berlin, óv n.)
2. D; Henri Edmond, 1. Gross.
De La«t, Jan Jac., flamand író, 1. Laet.
Delafossit (ásv.), rézvasoxid, apró kristályos
lemezekben, fémes fény grafltszínü. Lelhelye
Bkaterinenburg (Szibéria).
Délafrikai angol társulat (British South African Company, másként (S. A. Chartered Gompany, azaz kiváltságos társulat). Rhodes Cecil (Lo.)
kezdeményezésére angol és foktartományi tke;

:

le az Indiai-óceán felé. Délen hámegkülönböztethet lépcsfok van, az
elsnek darabjai a Roggeveld, Nieuwveld, Kondeveld, Kompasz-hegység és a Stromberg, ez a sor
a Draken-hegységhez csatlakozik. Nevezik a
veldek lépcsfokának, igen zord vidék. A második Zwarteberg néven keletre kijön a tenger
partjára és elbukkannak a kepfonnáció rétegei. Végül a harmadik Langeberg, Quateniquas,
Langekloof nevek alatt ismeretes. Szép, tágas
platókat zárnak közre, amelyeken földmíverés,
marha- és állattenyésztés folyik. A nyugati
perem lépcsi szét vannak szórva, a sza-bályosSiig hiányzik. A lapos tetej, táblaszer hegye-

sen ereszkedik

rom

jól

pénzesekbl 1889. alakult társaság, melynek célja ket a folyók eróziója szaggatta daraboki'a. Feljelenség a sok ú. n. kloof, kanyonszerü,
Dél-Afrika bensziilötteivel kereskedelmi összekött^téíbe lépni, bels Afrika természeti kincseit szk szakadék, továbbá a szabályos felépítés
kiaknázni ós birtokot szerezni. A társulat szék- lépcss kopók, amelyek olyan helyen keletkezhelye Buluvajóban il. Transzvál) van. Tevé- tek, ahol a homokköveket eruptivus kzet hatja
kenységét fleg a becsuánok (Rhodesia, 1. o.), a át. Az egész felföld vízben nagyon szegény legmasoni és matabelei és manika négerek földjére nagyobb folyói az Atlanti-óceánba öml Orange
terjesztette ki, Anglia fenhatóságának és saját a Vaallal, és az Indiai-óceánba szakadó Limpopo,
politikai jogainak kölcsönös elismerése meUett. és ezeknek mellékvizei. Ezeket részben a számAz egész területen legfontosabb a matabele-nége- talan vízesés, részben a csekély vízmennyiség
rek földje Buluvajo fvárossal. A társulat a föld- teszi hajózhatatlanná. A D. részben beleesik a
mvelés és baromtenyésztés elmozdításán kívül magas légnyomás zónájába, itt találjuk a Kalanagy gondot fordít különösen az aranybányá- hári sivatagot, legdélibb csúcsán télen a nyugati
szatra, aminek következtében tökéje kb. 10 év szelek hatása érzik, amikor a magas légnyomású
alatt 1 millió font sterlinaröl 5 millióra (23 mil- zóna északra vándorol. Ktüönben a kMma zord,
lió 940,000 K-ról 119 milli 700,000 K-ra) emel- st a magasabb platókon hó is esik. Növényzete
kedett, kiadásai azonban jóval meghaladják ezen nagyon endemikus, különösen a hagymás növéösszeget. A D. számos missziótelepet és kereske- nyek uralkodnak. A termesztett növények, külödelmi gócpontot létesített, különösen a következ nösen a cukornád, nagy fontosságra jutott, mert
helyeken: Buluvajo, Salisbury, Táti, Emhlangen, e tekintetben D. igen szegény volt. (Állatvilágát
ümbatíjin, Hopefountain és Inschangana. A keres- 1. Afrika.) snépei a hottentották és busmanok,
kedelem és közlekedés megkönnyítésére szolgál bevándoroltak a búrok, angolok, németek, porszámos posta és vasút, mint amilyen a Kim- tugálok. Földjén angol, német és portugál birberley— Buluvajo— Salisbury közti Mafekingen tokok vannak.
át (926 m.), továbbá a Beira Salisbury közti
Délafrikai háború, 1. Nagy-Britannia.
(1737 m.). A D. történetére vonatkozólag l. FokDélafrikai köztársaság, 1884— 1900-ig hivataföld. Rhodes, Rhodesia, Transzvál cikkeket. los neve Transzvál (1. o.) köztársaságnak DélV. ö. J2. Churchill, Men, mines and animals in Afrikában.
South Africa (London 1892); J. JB/T/cí'.Impressions
Délairikai Unió v. Szövetség (Union of Soidh
of South Africa(u. o. 1897, németül Hammer 1900); Africa). A brit birtokok (ú, m. Fokfóld és Natal)
C. Péters, lm Goldland des Altertums (Mfln- 8 Transzvál. valamint Orarye szabad államoknak
chen 1902).
a háború utáni gazdasági egyesülését 1909 aug.

tn

;

—

Délairikai feliöld, geológia, klima, történet
és gazdasági jelentség tekintetében Afrikának
teljesen különálló része, amelyet a Limpopo és
Kunene torkolatát összeköt vonal mentén választhatunk el. Geológiailag három rétegesoportot különböztethetünk meg, 1. az archaikus formáció, hajdani felgyúródött hegység romja,

19-én az angol alsóház törvényjavaslata alapján
követte a politikai egyesülés és 1910 május 31-én
az említett négy államnak Jóreménység-fok (Cap
of Good-Hope) és Oranje-Szabadállam (OranjePree-State) néven Nagy-Britannia fhatósága alatt

egy állammá alakulása.

Az egyes államok

amely már

teljesen le van kopva ; 2. erre telepedevon- és karbonkori tengeri üledékes k-

területe a

következ

717,388 km2

PokfiSld

dik a
N»tal
93,676
zetek tömege, az ú. n. cap-íkep)f'ormáci ; a 3.
Onuije
„. 185,800
Transivál
304,913
szárazföldi lerakodás, diasz, permi és triaszkori
Ossaesen
1.241,177
rétegekkel, ez a karroo (karrú), ez utóbbi, mint
felszíni jelenség, az elbbieket takarja. Ezek
A lakosság eloszlása így alakul
azért fontosak, mert az itt-ott elbukkanó arLakossága
chaikus rétegek dús arany tartalmuk kai tnnek
Ai állsraok
osszon
fel, a karrú homokköveiben pedig gyémánt található, így gazdasági jelentségük van. Me- Pokfdld ._
2.608,500
1.206,386
denoeezerüleg közepe felé mélyebb, itt van a Natal ...
Oranje ...
387,315
Kalahári sivatag, míg szélein felmagasodik ; ke- Transivál
1.347,227

„

I

leti

pereme a Draken-hegység

(1.

o.),

lépcszete-

Ouseaen

5.449,428

.

•
•

km'-

Ebbl
fehér

610,680
91,443
142,679
289,962
1.134,754
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A Pokföld lakosságának adatai az 1907 dec.
31-iki népszámlálás, Natalé az 1908-iM és Oranjeé,

Delambre

ügyi Fischer, tartományügyi Herzog tábornok
igazságügyi O'Grady Gubbins, tároanélküli és
Moor, ipar- és kereskedelemügyi miniszterek. V.
;

;

;

valamintTranszváléazl904-iki népszámlálás ada-

F. Wemer, The native races of British Central
Africa (London 1906) E. áe Bevty, La Rodesia
(1907) R. H. Brand, The Union of South Africa
(Oxford 1909) G. Mc Gall Theall, History and
ethnography of Africa South of the Zambesi (új
kiad. 1—3. köt., 1908— 1910) LeíZerer, Die Entr
wickelung dor südafrikanisehen Union auf verkehrspolitifccJier Grundlage (Leipzig 1910).
Delagoa-öböl v. Lourengo Marques-öhöl, DélAfrika K.-i partján, a portugál Mozambik gyarmat legfontosabb kikötje K.-rl az Elefánt-szigetek védelmezik. Környékén sok a mocsár, emiatt
a láznak és a csecselégynek hazáj a,de mivel Transzválnak egyetlen kereskedelmi kikötje, a portugálok már a XV. sz.-ban itt ügynökséget ala-

taiból vétettek,

ö.

A

Délafrikai Unió kormányzata a király által
kinevezett fökormányzóból, felels miniszterimnból (az els miniszter Botha), szenátusból és népképviseletböl áll. Az ötventagú szenátusnak 8—8
tagját az egyes államok küldik ki, míg a többit
az els tíz évben a kormányzó nevezi ki. A képviselháznak 121 tagja van, ezek közül 51-et Fokföld, 17-et Natal, 17-et Oranje és 36-ot Transzvál
választ. Választási jogsuk a nem fehéreknek csak
a Pokföldön van, ezt a kedvezményt azonban
a brit állampolgársághoz kötötték képviselnek
is csupán európai származású brit állampolgárok választhatók.
A parlamenti ülésszak öt évre terjed. Pénz- és
adóügyekben a képviselház határoz, anélkül,
hogy a szenátusnak jogában állana rajta változtatni. Véleménykülönbség esetén a kormányzó
mindkét kamarát összehívhatja s ekkor az abszolút többség határoz. A kormányzóság Pretoriában,
a parlament Pokvárosban, a legfelsbb bíróság
(ez eltt a holland nyelv egyenjogú az angollal)

;

;

;

;

;

;

pedig Bloemfonteinben szókel.
A parlamenti pártok az 1910-iki választások
után így oszlottak meg: 67 kormánypárti, 37
unionista, 13 független natali és 4 munkáspárti.
Az egyenes adók felett az egyes államok, az
általános adók és a vasutak felett a Szövetség
intézkedik. A Délafrikai Unió a territoriális mintára most szervezi hadseregét. Az egyes tartományok kormányzósági székhelyei ezek: Fokföldé Captovm (Fokváros) Natalé Pieter-Mauritzburg Oranje-é Bloemfontein ós Transzválé
:

:

;

;

—
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Pretoria.

pítottak. L.

még Lourengo Marques.

Delagrange

(ejtsd: döiagraSzs),
Léon, francia
szobrász, szül. Orléansban 1872 márc. 13., megh.
1910 jan. 4. Barriasnak volt tanítványa. Említend mvei A templomos lovag Szerelem és
ifjúság (kopenhágai múzeum); Firenzei apród;
A breviárium stb. 1907-ben aviatikus lett, mint
ilyen Európaszerte nagy hfrnévre tett szert és
Pauban repülverseny alkalmával szerencsé tlo
nül járva halt meg.
De la Graviére, francia tengerész ós történet:

író,

1.

;

Jurien.

Delaherche

(ejtsd; döiáers), Auguste, egyike "a
legjelentékenyebb újabb francia keramikusoknak, 1887 óta általánosan ismert részint japán
minták utáu dolgozik s díszedényeket készít köcserépböl lángolt mázzal (gres flammés), melyben
a rézoxid nagy szerepet játszik. A díszítés teljesen kolorisztikus díszít motívumok nélkül. V. ö.
;

Az egyes tartományok élén a fkormányzó által
5 évre kinevezett adminisztrátor áll. A három

Borrmann, Modemé Keramik

benszülött territórium, ú. m. Bászutoföld, Szváziföld és Becsuánfóld, egyelre mint önálló koronagyarmatok a High Commissioner vezetése alatt
maradnak. Ugyanígy egyelre az Unión kívül áll

Delalain, párisi
család. Ne veze tes tagj ai

Délaissement

(Leipzig 1902).

Abandon.
nyomdász- és könyvkeresked
(fr.), 1.

:

McoZa.s Auguste, az ala-

pító 1764. Fia

Jacques Auguste (1774—1852), aki
megvette a Barbou-féle nyomdát és kiadványait.
Rhodesia is, amely felett a kormányjogokat a Legnevezetesebb Auguste Henri Jules (1810—
High Commissioner vezetésével a Chartered Com- 1877) a könyvkereskedk és nyomdászok körének
pany gyakorolja. Bizonyos késbb megállapítandó alapítója és egyestiletök elnöke. Mvei Légisiafeltótelekkel idvel mind a négy terület a Szövet- tion de la propriété littéraire et artistique (1858);
:

Législation fran^aise et belge de la propr. artis-

séghez csatlakozhatik.

A

Nagy-Britannia és Írország királya V. tique et littéraire (1854); Recueil des conventions
des droits de propr. litt. et artistique (1866)
öyörgy által 1910 szép. 17. a Délafrikai Uniónak
adományozott címer hasított és hullámvonallal Historique de la propr. des brevets d'imprimeurs
megosztott paizs. Az els mezben jobbkezére (1869) stb. Üzletét Henri Marieés Paul Adolphe
támaszkodó s baljában ezüst horgonyt tartó n- nev flai folytatják.
Delambre (ejtsd: döiambr), Jean Baptiste Joseph,
alak látható (Fokföld) la második aranymezben
két fekete vádló fut egymás mellett (Natal) a francia csillagász, szül. Amiensban 1749 szept. 19.,
harmadik aranymezben szabadon lebeg pázsiton megh. Parisban 1822 aug. 19. 1795-ben a Bureau
természetes színekben narancsfa áll (Oranje) és des Longitudes tagja, 1807. a Collége de France-on
végül a negyedik zöld mezben ezüst pompázó az aszfronómia tanára. D. legnevezetesebb mve
farmerkocsi az egykori Transzvált jelképezi. A az 1792—99. Rhodeztól Dünkirchenig végzett fokDélafrikai Unió történelmére vonatkozólag meg- mérés. E fokmérésrl beszámol nagy mvében
jegyezzük, hogy els kormányának tagjai Botha Base du systeme métrique décimal ou Mesure de
elnöksége alatt (egyszersmind földmívelésügyi l'arc du méridien compris entre les paralléles de
min.)
Smnts tábornok, belügy, bánya- és honvé- Dunkerque et Barcelone (Paris 1806-1810, 3 köt.).
delemügyi Sauer, vasút- és kikötügyi Molan, Egyéb müvei Astronomie théorique et pratique
.

.

.

;

;

:

;

;

:

D. P. de VilUers Graeff, köz- (Paris 1814, 3 köt.) és Histoire de l'astronomie
munka-, posta- és távirdaügyi H. C. Hull, pénz- ancienne (Ib. 1817, 2 köt.). D. a Jupiternek, Ura-

közoktatásügyi

;

;

—
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nusnak, Satttmusnak, Napnak és a Jupiter-hol- güktl megfosztva ereszkednek le az Andok
daknak tábláit is kiadta.
iS ny. lejtire tÉ. -Chile és Peru sivatagai) s ugyanDél-Amerika (térképeit 1. Amerika), a három így a csendes-óceáni mérsékelt zóna uralkodó
'-^

Közép-Amerikával (1. o.) a ny. szele szárazságot és sivatagot teremt túl
keskeny panamai földszoros által függ össze. az Andokon (Patagónia). Az Andokti K.-re a
Éghajlatát, növény- és állatvilágát, gazdasági és forró égöv Argentína é. határáig nyúlik. Brapolitikai viszonyait stb. tekint\'e önálló földrész züia legdélibb része, Uruguay, Argentína mérséa Karibi-tenger kelt éghajlatú. A Csendes-óceáni part\-idék É.-on,
(1. J.íW^nAa^. Észak-Amerikától
és a Mexikói-öböl (a Földközi-tengernél nagyobb 40 d. sz.-ig trópusi. Innen a 30" d. sz.-ig estlen,
vízterület) választja el. Keleti (atlanti) partjai sivatagos (oka az Andokon kívül a hideg perui
Afrikát 3000 km-nyire közelítik meg (Pemam- tengeráram). A d. sz. 30. és 40. foka között (Délhuco— Dakar), de a két kontinens déli csúcsa kö- Chile) szubtrópusi vidék terül el, bséges téli eszött 87 hossz, fok a távolság. Njnjgati (csendes- zéssel ettl délre (a csaknem egész éven át tartó
óceáni) partjait Ausztrália k. partjaitól 135 hossz, ny. és dny. szelek miatt) a föld egyik legessebb
fok (kb. 10,000 km.) választja el. Legdélibb pontja vidéke kezddik, áthatolhatatlan serdkkel. A
a Hoom-fok, d. sz. db° 59' legészakibb a Punta horizontális kUma-zónákon kívül a trópusi D.-ban
•Gallinas, Goajtra-félszigeten (Colombia), é. sz. szembeötl a magassági zónák jelentsége, és
12" 24'. Xy.-on és K.-en széls pontjai
a Punta pedig 1. a forró föld (tierra caliente), ahol még
Parina (Peru), ny. h. 81 « 19' és a Branco-fok Bra- páhnák díszlenek 2. a mérsékelt (tierra temailiában, ny. h. 34" 46'. É.— d. irányban tehát plada), kávé- és banánaültetvényekkel 3. a hideg
68|, ny.— k. irányban ie^o-ra terjed (kb. 7600 és (tierra fria) 4. a fátlan zóna (É.-on paramo,
délen puna a neve) 5. az örök hó régiója. A hó5200 km.). Területe 17-8 millió km«.
Partjai kevéssé tagozottak sa dél-chüei Qordos, határ a földrajzi szélesség és a csapadékmennyiközé esik. Glecserek
szigetekkel övezett partok kivételével egyenes ség szerint 900 és 5800
vonalnak. A félszigetek száma kevés ezek is je- az egyenlít vidékén is vannak, de legtöbb s legnagj'obb Dél-Chüeben, amelyet valamikor összelentéktelenek Goajira, Paraguaná, Pária É.-on
Praia de Pemambuco, San Josó DK.-en Bruns- függ jégtakaró borított. A paramo (vagy puna)
wick D.-en Taytao DNy.-on. Szigetei a száraz- zónájában a hegji betegség egy fajtája, a soroche,
föld közelében Asxmción, Trinidad E.-on Mara jó, alacsonyabb vidékeken a dizentéria szokott elSao Sebastiao, Santa Catharina K.-en és DK.-en fordulni. A nedves és forró lapályok rettegett be& Tzföld (1. 0.) és Dél-Chüe szigetei (1. Chile) tegsége a malária és a^ sárgaláz.
délen ós DNy.-on. D.-hoz tartoznak még a GaláNövényzete (1. még az egj^es államoknál) álpagos szigetek, San Ambrosio, San Félix, Jüan talában trópusi, de a földrajzi szélesség, a tenger
Femandez, Sala-y-Gomez, Waihu a Csendes- f. magasság és a nedvesség szerint igen eltér jelóceánban Sao Paulo, Femando Noronha, Trini- leg. É.-on az ess és forró Colombia (1. 0.) buja
dad-szigetek az Atlanti-óceánban. Nagyobb öblei
trópusi növényzet. Az Orinoco llano-i típusos
j& Maracaibo, Golfo de Pária É.-on
az Amazo- szavanna-vidék. Ettl délre az Amazonas gaznas torkolata, a Bahiai-öböl, a Lagoa dos Pátos, a dag serdi (1. Selvas ; Hylaea) pompáznak,
La Plata torkolata, Bahia Blanca, Golfo de San délebbre a Matto Grosso (1. 0.) erdségei, ameJtfatias, de San Jorge, Bahia Grandé ÉK.-en és lyekhez K. fell a száraz Catinga-erdk (1. o.) és
DK.-en Golfo de Penas, de Corcovado, de Cha- a brazíliai campos fátlan, füves térségei csatla-cao, Coronel, Baia de Secura, Guayaquil Ny.-on. koznak. A Matto Grossotól dóh-e a Gran Chaeo
Felszínét tekintve 3 nagy vidékre osztható
terül el (erdk, pálmaligetek, nádas, f), még
1. A Gujánára és üruguayra is kiterjed si bra- délebbre a La Plata pampái (legelk) és Patagónia
zíliai röghegység (K.-en) (1. Brazüia, III. köt., köves fensíkjai. A csendes-óceáni partvidék nö707. 1.). 2. A D. egész hosszán végigvonuló Cor- vényzetében még nagyobb az eltérés a trópusitól
dillera de los Andes fiatalkorú emptivus láncolata a szubantarktikus flóráig. A bab valószínleg
^y.-on), (1. Andok). 3. Az elbbi kett között elte- Peruban, a burgonya a Chonos-szigeteken és
xülö óriási harmadkori síks^, az Orinoco, Amazo- Chile középhegyvidékén honos és vadon terem.
Jias és La Plata hordalékaival feltöltött egj'kori tenÁllatvilágát tekintve D. Közép-Amerikával
ger. Vízszintes kiterjedés szerint az Andok heery- együtt az ú. n. neotrópusi régiót alkotja, amelyet
xendszere mintegy 19, Gujána és Brazília hegj'- a sokféleség és egyes másutt igen elterjedt fajok
vidéke 37, a síkságok, a Patagoniai fensíkícal hiánya egyaránt jellemez. Az emlsök 8 családja
-együtt 12 millió km*-t foglalnak el. Utóbbiból az él, amely másutt ismeretlen (majmok, öves állat,
Amazonas lapályára esik 71, a La Platáéra (Pata- hangyász, vérszívó denevér stb.), viszont más
goniával)'3-3, az Orinocoóra 09 millió km* a családok itt hiányoznak (Mustelidae, Viverridae).
többi kisebb síkságok közt oszlik meg. A vízvá- A ló- félék nem honosak
a kérdzk közül csak
lasztók többnyire alacsonyak, úgy, hogy ess id- a másutt hiányzó teveszer láma (llama) találszakban a folyamvidékek egymással kapcsolatban ható meg. Madarai közül 23 család tisztán neoállanak (1. az egj'es folyókról szóló cikkeket).
trópusi. A kígyók 16 családja van képviselve
Éghajlaia. D. nagyobb
é. és középs
(Boa, stb.). A halaknak több faja él az Amazonaslésze a trópusi és a szubtrópusi, kisebb
déli
ban, mint amennyi faj az Atlanti-óceánban ismeiésze a mérsékelt, st (egészen délen) a szuban- retes. A rovarok száma rendkívüli. A hangya,
itarktikus égöv alá tartozik. Az Andok feltn szúnyog, bolha néha valóságos csapássá válik.
Jklimatikus válaszfalat alkotnak. Az Atlanti-óceán Általában a D.-ban honos állatfajok Ví része
ifelöl jöv dk. passzátszelek minden nedvessé- D.-ra (részben Közép-Amerikára) szorítkozik.
déli kontinens egj'ike.
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;
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Lakosság (1, Amerikai népfajok, Amerikai
öskulturák, az egyes népcsaládok és államok címszavait). D. slakóit eddigi ismereteink alapján
a következ nópcsaládokra osztjuk 1. Trópusi
törzsek : a) tupi b) gez c) karaib d) nu-aruak
e) guaikurú f) matako g) maszkoi. 1. Déli törzsek: a) pampas-indiánus (puhelcse) ; fe^patagon
(tehuelcse) c) arankán
d) tzíöldi. 3. Andesi
kultúrtörzsek : a) aimará b) keesna (kvecsua),
c) csibcsa. Az slakókat a spanyol és portugál^bevándorlás mindegyre beljebb szorította az serdkbe és a hegyek közé. 1505 óta a bányák ós az
ültetvények munkájára négereket telepítettek le,
akik a legutóbbi idkig rabszolgasorban éltek
D.-ban. Az olaszok és németek a XIX. sz. eleje
óta vándoroltak be a XIX. sz. közepén megindult a maláji és indiai népek és kínaiak bevándorlása. Ma D. összes lakosságának mintegy
150/0-a indiánus, lOVo-a néger, 250/o-a fehér,
O°/o-a vegyesvérü.
D. politikai fejldését 1. Amerika és az egyes
államok címszavai alatt. A D.-i államok területét, népességét és népsrségét az alábbi kimutatás tünteti fel (az adatok Justus Perthes TaschenAtlas-ából [Gotha, 1911] vétettek)
:

;

;

;

;

;

;

;

;

Területe

Lakos-

kmJ

sága

Nép-

srség
kmí-re

1

Brazília
BoliTia

-

Paraguay

Uruguay
Argentína
Chile

Peru
Ecuador
Colombia
Venezuela
Brit-Gnjána
HollanduB-Gujána
Francia-Gnjána_
Falkland-szigetek

.„

(brit)
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20.515,000
2.267,900
715,800
1.094,700
6.805,700
3.254,000
4.559,500
1.272,000
4.320,000
2.685,600
304,500
87,100
39,100
3,600

2-4
1-8
2-8
6-1
2-4
4-3
4-0
4-1
3-6
2-8
1-3
0-7
0-5
0-2

17.824,930 47.924,600

2-7

8.550,000
1.226,600
253,100
178,700
2.806,400
758,200
1.137,000
307,250
1.206,200
942,300
234,380
129,100
78,900
16,800

Delarey

Darwin, Geological observations on the Volcanic Islanda
and parts of South America, London 1876; Evans, Prom.
Peru to the Plate, overland, London 1889 Fountain, The
Great mountains and forests of South America, London
és New York 1902; Steinen, Brazília slakói között (ford,
dr. Bátky Zsigmond. A M. Földrajzi Társasig könyvtára),.
Budapest 1912 Porter, Progress of nations
The Soutb
American serles (eddig megj. L The ten republics, Londott
Perl, Durch die ürwálder Südamerikas, Berlin
1911)
1903; Martin, Through flve Republics, London 1905; Kárger, Landwirtschaft u. Kolonisation im spanischen Amerika, Leipzig 1901
Heinemann és Meyer, Handels- und
Wirtschattgeographie von Südamerika,
Braunschweig
1906; Deberle, Histoire de l'Amérique du Sud, 3. kiad.
Paris 1898 History of South America, hy an American,
London 1899; Dawson, The South American Bepubliis,
London 1903—05 Akers, History of South America, 1854
;

;

:

;

;

;

;

1904,

London

1904.

Délamerikai Cordillerák,

1.

Andok.

Delamettrie, francia íilozófus, 1. Lamettrie.
Delamotte-féle aranycseppek, 1. Arany-

;

Az állam neve

—

tinktura.

Delaplanche

döiapians),

(ejtsd:

Eugéne, francia

szobrász, szül. Parisban 1836 febr. 28., megh.
1891 jan. 11. Duretnek volt tanítványa, 1864 óta
Rómában tanult. Mvei közül, melyek a XIX. sz.
2. felében uralkodó realisztikus-dekoratív irány

termékei, kiemelendk

mek

(1868, marseillei
esés után (1870, Paris,

Teknsbékán ül gyérmúzeum) Éva a bnbe-

:

;

Musée du Luxembourg)
zene Auber szobra a párisi operaházban, szobrok a párisi Palais du Trocadéro és Hotel de Vill»
számára.
Delaporte (ejtsd: döiaport), Michel, francia színmíró, szül. Parisban 1806 szept., megh. u. o,
1872 szept. 30. Festnek készült, de szembaja
miatt átpártolt az irodalomhoz. 1835 óta írt
nagyszámú vaudevillejei közül fleg Cabrioa
(1841) La femme de ménage (1851) Toinette et
son carabinier (1856) tetszettek. Sokat irt másokkal, fleg Varinnel szövetkezve is ; kettejük müvei Un Hercule et une jolie femme (1861); 1 ;í
dameaux giroflées; Madame Pot-au-feu (1869) sth.

A

;

;

;

:

Delard (ejtsd:

áeiár), Joseph-Eugéne, francia ü'ó,
a Puy-l'Evéque melletti Cayrou kastélyban
1858. Jogot tanult, de kizárólag az irodalomnak
él. Több regényt írt, melyekben fleg a vidéki
életet rajzolja. Ilyenek: Le joug (1889); Le sülön
Ames simples (novellák) stb. Színmvei
(1895)
közül megemlítendk L'intruse, La cage (1904)^
és La rivale (1907, Kistemaeckersszel együtt)
nálunk iselöadta 1907.aNemzeti Színház Huszár
Imre fordításában A vetélytárs címen.
Delarey, Jakobus Herklaas, búr tábornok,
sztü. Oranje köztársaságban 1847 okt. 22. 1893ban tagja lett a Délafrikai-köztársaság (Transzvál) els tanácsának s kezdetben a búr és angol,
érdekek kiegyenlítósén fáradozott. Mikor a háború kitört, D. tábornok lett és Fokföld ÉK.-i
részébe tört késbb Cronje alatt harcolt. Majd.
ismét önálló vezér lett s 1900 júl. 11. BadeiiPowell tábornok egy hadosztályát elfogta. A gu
rilla-háborúban Botha fvezér segédje és a koi
mány tagja lett. Mint ilyen Nyugat-Transzválbau
mködött és több gyzelmet aratott az angolokon
(1901—1902); legfényesebb haditette Methuen
lord elfogása volt Klerksdorp mellett 1902 márc.
7., D. azonban a sebesült lordot szabadon bocsátotta. E lovagias tette nagyban hozzájárult a bék»
végleges megkötéséhez (máj. 31.). A béke meg-

szül.

D. gazdasági viszonyait 1. az egyes államokLegfontosabb kiviteli cikkek kávé, kakaó,
cukor, gyapot, dohány, paraguay-tea, kaucsuk,
búza juh- és marhahús, brök, él állatok ; salétrom (Chile), ezüst, arany, platina, gyémánt, réz,
higany, kén, ón stb. D. gazdasági jelentsége
évrl-évre óriási mértékben emelkedik. Az európai és északamerikai tke egyre áramlik a nagyjövj kontinens felé. A tervbe vett pan-amerikai
vasút közvetlen kapcsolatot fog teremteni ÉszakAmerikával. Az Andokon át már is készen van a
vasút a két óceán (Argentína és Chile) között s legközelebb megkezdik egy második transzkontinentális vonal építését. Fölmerült a terv, hogy
Tangerbl Marokkón át Dakarig vagy Bathurstig
(Szenegambia) nemzetközi vonalat építenek Afrikában a D.-ba irányuló forgalom gyorsítására.
(Dakar— Pernambuco hajón 3 nap lenne). D. fölfedezésének történetét 1. Amerika.
nál.

:

;

Irodahm.{h. még Amerika; Amerikai öskulturák; Andok;
és az egyes államok címszavait) Sievers, SUd- und Mittelamerika, 2. Aufl., Leipzig u. Wien, 1903 Cliild,-Le8 RépubChnrch South
liques Hispano-Américaines, Paris 1891
America, London 1901 Fremont és Orr, The East Coast of
South America, Washington 1899 Herbertson, Central and
Bouth America with the West Indies, London 1902 Ray,
The West Coast ot South America, Washington 1891
;

;

;

;

;

;

;

;

,-

;

i

í
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kötése után D. Bothával és De Wet-tel Európába
indult, hogy a búrok részére segélyadományokat

gyjtsön.
De la Rive (eátsd: deiariv), Auguste Arthur, svájci
fizikus, sz.m. Genfben 1801 okt. 9., megh. 1873
nov. 27. A genfi akadémián a fizika tanára volt
Különösen az elektromosságra és mágnességre vonatkozó kísérleteket végzett, de fontos kutatásokat
tett a gázok htanának terén is. Megvizsgálta a
földkéreg hmérsékletét és érdekes megfigyeléseket tett az északi fényre nézve a galvanoplasztikának is az kísérletei vetették meg az alapját.
;

Számos értekezésén kívül említend

:

Traité de

réleetricité théorique et appliquée (Paris

1858. 3 köt.)

1854—

müve.

c.

döiaros), Paul (tulajdonkép:
Hippolyte), francia történeti fest^, szül. Parisban
1797 júl. 17., megh. u. o. 1856 nov. 4. Watelet,
ut^ibb Gros tanítványa. Els sikereit 1827. kiállított két festményével (Duranti parlamenti elnök
meggyilkolása, Erzsébet királyné halála) aratta.
Ettl kezdve egész tömegét alkotta a történelmi
festményeknek, melyek többnyire elég hatásosak,
bár nem nagyszerek és nem is mindig valószínek. Ilyenek: Richelieu foglyaival aRhOne-on
A beteg Mazarin a kártyaasztalnál CromweU I.
Károly koporsójánál IV. Eduárd gyermekei a
Towerben; Jane Grey a vérpadon Guise Henrik
herceg meggyilkolása. Olaszországi tanuhnányútjának (1834) és Ingresnek a hatása látszik meg

Delaroche

(ejtsd:

;

;

;

a párisi mvészeti akadémia azon termének félkör falára festett nagy falfestményén, melyben
a díjakat szokás kiosztani. E képén a középkor

mvészeinek

és újkor. legkiválóbb

gjlilekezetét

mutatja be. Nejének lialálán érzett fájdalma szomorú, lirai hangulatú vallásos képek festésére
indította ; ilyenek Mária hazatér a Golgotháról
Mária a kereszt lábánál ; Krisztus temetése Jézus
az olajfák hegyén; A vértanú leány, stb. Késbbi
történelmi festményei is mind rendkívül komolyak, így a francia forradalom történetébl és
Napóleon életébl Mária Antónia a halálos ítélet kihirdetése után A girondiak a börtönben
Napóleon értesül Fontainebleauban a szövetségesek bevonulásáról Parisba, stb. D. arcképei (Napóleon, Thiers, Guizot, stb.) fölületesek és kevéssé
jellemzk. D. volt a francia akadémikus történelmi festészet feje, ö képviselte a középutat a
romantikus és klasszicista irány között. Festmé:

;

:

;

;

—

Delaunay

ván-elembl álló battériájával és D. Müller Hugó
a gázelektromos kisülésekre vonatkozó vizsgálatokat végeztek. Ezekrl szól On the phenomena

mve

of the electric discharge (1881) c.
; Researches on solar physics e. alatt a Balfour Stewarttel és Loewy-vel a kievi obszervatóriumon tett
megfigyeléseit tette közzé.
Delasalle (ejtsd.- döiazaU), Angéle, francia festn,
szül. Parisban 1870 körül. J, P. Laurens, Benjámin Constant, Jules Lefebvre tanítványa. Nevezetesebb képei
Retour de la chasse Soir á
:

;

Parc de Greenwich Sur la Tamise
Pont-Nenf Matinéé brumeuse a Paris Répás,
továbbá számos sikerült arcképe Grandé Mére,
Benjámin Constant fest képmása stb.
De La SaUe, 1. La Salle.
Dél asszonya (Mittagsfrau, Mütagsgespetist,
Mittagsdaemon a német mitológiában, Daemonium meridianum vagy Meridiana a régi latin
néphitben), rosszakaratú démon, ki dél idején a
mezn alvó földmíveseket rossz álmokkal ijeszti,
fogas kérdéseket intéz hozzájuk s ha ezekre nem
tudnak felelni, megfojtja ket. Az ó-testamentumban is nyoma van ilyféle démonban való hitnek,
a «páni félelems (1. o.) a régi görögök képzeletvilágában képvisel hasonló alakulást s a középkori kereszténység babonája is remegett a D.-tól.
A szláv nép között ma is él e babona, melynek
alapját nyilván az okozza, hogy a földmíves a
déli forróságban nyugtalanul alszik.
Delatio (lat), 1. az örökség megnyílása, vagyis
az örökösödés lehetsége, melynél fogva az erre
törvényileg v. végrendeletileg meghívott személySaint- Cloud

;

;

;

;

:

nek jo^ag lehetvé válik az örökösödés. A megnyílás következtében végrendeleti vagy törvényi
alapon (a római jog csak ezt a két alapot ismeri),
lehetséges a megszerzés (aquisítio),elutasítás (repudixtio), vagy elhalasztás (omissio hereditatis). De
a megnyílt örökség (hereditas delata) a meghívottnak még nem vagyona, tehát a meg nem
szerzés nem elidegenítés.
2. D., a büntetper-

—

ben annyi mint bnvádi

feljelentés.

Delator (lat.), feljelent, <fe/"<?rre igétl; fleg
olyan ügyek feljelentését jelenti, melyek konflskációval jártak, a D. tehát vagyonelkobzási esetnek
haszonlesésbl való feljelentje. Különösen a lex
Papia Poppaea adott rügyet az önz vádaskodásra, melyre Tacitus oly kemény ítéletet mond.
A melyik D. a javak negyedét kapta, annak neve

nyeirl nagymennyiség rézmetszetet készítettek, quadruplator.
amelyek rendklvllli népszerséget biztosítottak
Delaftas (lat), az, akinek a perben az eskü felnevének. V. ö. Runts Rees, Paul D. (London 1880)
ajánltatott (iusiurandum in iure delatum). A régi
Rosenberg, Geschichte der modemen Kunst, I. perjog szerint a hitelügyletekbl támadt perekköt. (2. kiad. Leipzig 1893).
ben (certa credita pecunia) és más három kisebb
De la Rue, Warren, angol természettudós, szül. kérdésben az eskü sziikségképeni, mert az alpeGnemsey-n 1815 jan. 18., megh. 1889 ápr. 19. res (D.) esküdni vagy fizetni tartozik.
Londonban. Atyjának kártyagyárába ós papírDelatyn, község Galícia Nadwoma nev ker.
kereskedésébe lépett, 8 a szlnespapir és levél- kapitányságában, a Pruth mellett, annak terméboríték gyártáshoz gépeket is szerkesztett, de szeti szépségekben bvelked fels völgyében,
emellett kémiai kísérletekkel is foglalkozott. (1910) 7854 lak., kincstári sófözéssel és sóhivatal1852-tl kettscsillag megfigyeléseket végzett lal, terpentin-, mész- és szappankészítéssel. Sós
Canonburyban (London), 1857. Cranfordban (Midd- fürdje nevezetes.
leeex) csillagdát épített s a csillagászati fotografáDelannay (eiíted: döióné), 1. Charles Eugéne,
lás terén fényes eredményeket ért el (az 1860-iki francia matematikus és csillagász, szül. 1816
ie^es napfogyatkozás fotográfiái). 1874-ben fizikai ápr. 9. Lusignyben, 1872 aug 5. Cherbourgnál
laboratóriumot állított föl, melynek 11,000 gal- csónakázás közben vízbe fúlt. 1841—48-ig a

—
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Sorbonne-on Biot-t helyettesítette a csillagászatezután az Bcole Polytechnique-on a felsbb
mechanika tanára lett. 1862-ben a Bureau des
longitudes tagja, 1872-ben a párisi obszervaThéorie de la lune
tórium igazgatója.
1860—67, 2 köt.). Egyéb mvei Cours élémentaire d'astronomie (1873, 7. kiad. Paris 1884);
Traité de mécanique rationelle (1856, 7. kiadás
Paris 1883). V. ö. Tliévenot, Biographie de C. B.
D. (Paris 1878).
2. D., Elie, francia fest, szül. Nantesban 1828
jún. 12., megh. 1891 szept. 4. Flandrinnak ésLamothenak volt tanítványa. Többnyire történeti és
vallásos tárgyú képeket festett. A párisi Musée du
ból,

Fmve

:

:

Luxembourgban láthatók

:

Az apostolok

áldozása

Nessus halála
(1865) A pestis Rómában (1869)
(1870) és Diana (1872). Nagyobb szabású dekoratív festményeket készített a párisi St. Trinité
templom, operaház ós Pantheon belsejében.
3. D., Gábrielé, szard tábornok és miniszter;

;

Delaval

estlen sivatag

csak a hegyek közelében hull
Állandó folyója csupán a
Murray, a többi ér csak egyes idszakokban
hord vizet számos tava, mint az Eyre, Torrens,
Gairdner, Frome stb. sóstó környékük sivatag.
De az Eyre-tó körül sok forrás fakad, amely a
növényi tenyészetet lehetvé teszi, ezenkívül
újabb idben számos artézi-kút fúrásával igye;

_

elegend csapadék.
;

;

keznek nagyobb földterületeket

termképessé
Mount Lofty és Flinders hegyláncok alkotó kzetei a pala, homokk, mészk a kopár
Gawler hegyláncé, a Gairdner-tótól D.-re, gránit.

tenni.

A

;

Éghajlata forró és száraz, de általában egészséges. Adelaideban januárban 46'8" meleget is mértek augusztusban a hmérséklet leszáll 0"-ig is.
Az állat- és növényvilág körülbelül ugyanaz,
amely Ausztrália többi részében él. Népessége
gyér 1908. volt 392,431, ebbl 209,294 férfl és
183,137 n. Adelaíde fvárosnak 1907. 178,300
lakosa volt. Bevándorlás évenkint 17—18,000;
ezzel szemben azonban a kivándorlás is majd;

;

Savoyában 1786., megh. 1850 febr.
Genova parancsnoka és Szardínia sziget alki- nem lépést tart, 1907. 12,114, 1908. 17,041.
rálya volt, amikor II. Viktor Emánuel mindjárt Az állam ólén a Nagy-Britanniától kinevezett
trónralépte után miniszterelnökké és külügy- kormányzó áll, aki mellett hét miniszter vezeti
elnök, szül.
27.

miniszterré nevezte ki (1849 márc. 27). D. az
osztrákokkal folyt békealkudozásokban erélyesen
védte Piemont jogait, de reakciós törekvései miatt
heves támadásoknak volt kitéve ós kénytelen
volt lemondani (1849 máj. 7).
4. D., Louis Arzéné, kiváló francia színész,
szül. Parisban 1826 márc. 21., megh. Versaillesban
1903 szept. 22-én.61 éves koráig nagy sikerrel játszotta Musset, Augier, Sandeau, Pailleron stb.
darabjaiban a fiatal szerelmeseket a Comédie Fran9aise színpadán, amelynek 1850— 1887-ig egyik
legjelesebb tagja volt.

'DéLsMne(Delaulne,DeLaune, ejtsi: döióH), EH
enne, francia rézmetsz és ötvös, szül. Parisban
1519., megh. 1583. Parisban, Augsburgban és
Strassburgban dolgozott. Különösen a korabeli
olasz és fontainebleauí mesterek voltak mintái.
Többnyire allegóriái ábrázolásokat, díszltményeket, groteszkeket, ötvösök számára való mintákat
metszett.

Dél-Ausztrália, a brit-ausztráliai államszövetség egyik állama, az ausztráliai kontinens
közepét foglalja el, határai D.-rl az Indiaióceán, É.-on a Timor-tenger, Ny.-on a 129" k.
délkörön Nyugat- Ausztrália, K.-en a 141" k. és
138 k. délkörön Victoria, Uj-Dél-WalesésQueensland államok. Két részbl áll, D,-en a voltaképeni Dél-Ausztráliából, amelynek területe 984,330
km=, 8 a 26" d. sz.-ig terjed, s az ettl É.-ra
,

es

Északi territorium-hól, amelynek

területe

1.356,130 km«. A voltaképeni D.-nak földségóbe
két mély tengeröböl hatol be a Spencergolf és
St. Vincent-golf amelyek a York-félszigetet fogják körül ; az Encounter-bai, amelybe a Murray
folyó torkol, sekély tengeröböl. A St. Vincentgolf eltt a nagy Kenguru-sziget fekszik. A Jervis-f októl kezdve É. felé a Mount Lofty hegylánc
vonul, ehhez csatlakozik a Flinders- hegylánc
:

,

(legmagasabb emelkedése a Mount Remarkable,
969 m.). ÉNy.-i határán jelentékenyebb magaslat
vonul, amely a Mount Woodroffe-ban (1370 m.)
tetözödik. Az ország legnagyobb része majdnem

A felsház 24 tagból áll, akiket 12
évre választanak, az alsóház három-három óvro
választott 54 képviselbl. A vallás gyakorlata
szabad, noha a lakosság kevés kivétellel protestáns állami segélyt azonban egyik felekezet sem
kap. Az iskolakötelezettség általános Adelaideben van angol mintára szervezett egyetem, továbbá 4 kollégium és 609 elemi iskola. Az állam
bevétele volt 1909. 3.551,189 font st., kiadása
3.259,417 font st. A bevitel volt 1908. 1341 hajón
3.049,494 tonna, kivitel 1333 hajón 3.056,654
tárgyai gyapjú, búza, liszt, réz.
tonna. A kivitel
Búza aftermók, 1908. termett 20.720,000 bushel,
amelybl 17 millió állt a kivitel rendelkezésére.
Erd kevés van jelentékenyebbek az olajfaültetvények. Az állattenyésztésben els szerepe van
a juhnak. 1907-ben volt 206,633 ló, 325,774
szarvasmarha, 6.624,941 juh; az B.-i temtoriumon ezenkívül 17,814 ló, 354,371 szarvasmarha, ellenben csak 36,276 juh. Gyapjút 1906.
terményei
146,000 bált vittek ki. A bányászat
a réz, vasérc és só. Újabban a York-félszigeten
foszfát-telepre és petróleumra bukkantak. Az ipar
emelkedben van 1906. 990 ipartelep ós gyár
volt, amelyek 20,067 kerest foglalkoztattak.
Ipari cikkekbl kivitel volt 11.933,171 font st.,
bevitel 9.702,264 font st. A vasutak hossza volt
1908. 3527 km., távíró 9717 km. Postahivatala
706 van. Kereskedelmi hajóinak száma 101 gzös
és 207 vitorlás. V. ö. Golquhoun, The renascence
of South Australia (1900) Langdon, Parsons and
Holtze, The Northern Territory of South Australia (Adelaíde 1901) Paton, South Australian
Handbook (1906). L. még Ausztrália.
Delaval (ejtsd: döiavai), Pierrc Louis, francia
történeti fest, szül. Parisban 1790 ápr. 27., megh.
u. 0. 1870. Girodet tanítványa. Nevezetesebb képei Sainte Clotilde exhortant Clovis á embrasser
au
la réligion chrétienne Serment de Charles
sacre; Sainte Cécile recevant de Sainte Geneviéve
r habit de son ordre Jésus et la femme adultére
Adoration de Jésus Vierge avec l'enfant Chia kormányt.

;

;

f

;

f

;

;

;

:

X

;

;

;

;

—

Delavar
nois prenant le frais sur une terrasse
:

E versei elbb kéziratban köröztetmajd 1818. Messéniennes c. nyomtatásban is

sán kesereg.

megjelentek s írójuknak a Bérangerével vetekv
népszerséget szereztek. További pályáján fleg drámáival aratott múló sikereket, melyek Racine és Victor Hugó sajátságos keverékei, telve
helyzetekkel, rikító színekkel és lehetetlen jellemekkel. Aránylag a legjobbak : Les vépres sieillennes (1819) Louis XI (1832) Les enfants d'Édouard (1833) c. tragédiái és Don Jüan
d'Autriche (1835) c. vígjátéka. Összes mveit legutóbb Didót adta ki (1885, 4 köt.). Magyarul megjelent: Népszerség, vlgj. 5 felv. (Buda 1843).
V.ö. Vuacímix, C. D., étude biographique et littéraire (Le Havre 1894) ; R. Wetzig, Studie über
die Tragödien C. D.-s (Leipzig 1901).
2. D., Gennain, az elbbinek bátyja, fitmcia író,

megkapó

;

szül.
'

Givemayben 1790

;

febr. 1.,

r

továbbá pontja (É.-on) 85 m. ÉgJwjlata általában enyhe.
Középhmérséklete 12-8**, jókora szélsségekkel.
A csapadék bséges; viharok gj^akoriak. Déli
részén a Cypress Swamp maláriás mocsárvidék.
Partjai lagunásak, kevés jó kikötvel (Wilmington, Lewes, New Castle). Folyói nagyobbrészt a

;

képmásai Huber, Prince de Condé, Maréchal de
Dalmatie stb. Mveit többnyire a vidéki francia
templomok és muzeumok órzik.
Delavar (lenni lenape). a keleti algonkin törzs
egjik pusztuló ágaÉszak-Amerikában,Texasban és
Kansas vidékén az indiánus territóriumon. Hajdanta a Delaware völgyében és aHattoras-f okig húzódó tengerparton lakott. Egykor hatalmas népszövetséged alkotott, melyhez a mohikánok is tartoztak. Számuk jelenleg alig 1000 lélek. V.ö.BnHÍOH,
The Lenape and theirlegends (Philadelphia 1885).
Delavigne (ejtsd: diavíny), 1. CastMitV, francia
költ, szül. Havreban 1793 ápr. 4., megh. Lyonban 18i3 dec. 11. Hlmevót a klasszikus hagyományok útján járó költeményeivel vetette meg,
melyekben!. Napóleon és a francia « gloire* bukátek,

Delaware Rive
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megh. Montmo-

rencyban 1868 nov. 30. Vaudevilleket s Seribe- bel
operaszövegeket írt. Tlük való Meyerbeer Ördög
Róbert c. operájának szövege is, melyet magyarra
Asztalos fordított (Bpest 1872), valamint a Porticii
néma és a Hugenották szövegkönyve.

Delavrancea (ejtsd: déiávráncsá), Sarhu Stefaromán politikus, színm- és novellaíró, szül.

nescu,

1858. Bukarestben, 1911 jan. óta román közmunkaügj'i miniszter. Nevezetesebb novellái
Trubadúrul, Sultanica, Liniste,Veduvele; Parazitii
(Bukurest 1893) c. kötetét a román tud. akadémia
nagy jutalommal tüntette ki. Drámái : Apus de
soare, Viforul, Lueeafarul, a román nemzet történelmébl merített tárgyak, melyekkel nagy hatást ért el, mint színdarabok azonban gyönge szerkezetek. D. mvei csodaszép román nyelven vaunak megírva s ez magyarázza nagy hatásukat.
Néhány novellája magj'ar fordításban is megjelent

D.-be ömlenek nem hajózhatók. Lakossága (i9io)
202,322 (l/g része néger). Földmwel állam. Fterményei kukorica, búza, gyümölcs, paradicsom,
burgonya. Állattenyésztése nem jelentékeny (tejgazdaságok). Az osztrigafogás és halászat számottev. Bányái 1908-ban 1*9, gyárai (br, vasúti
kocsi, gép, hajó, vas, papiros, szesz, kötött árúk
stb.) 206 millió
érték árút produkáltak. A vasutak hossza 1908-ban 2000 km. ebbl 1400 km.
villamos. Wilmtngtonból New Yorkba rendszeres
hajójáratok vannak. A közoktatás kötelez és ingyenes. (A színes lakosság számára külön iskolák
Doverben mezgazdasági kollégium.) A népiskolai
tanítók száma 1908-ban 897, a tanulóké 39,546.
Húsz középiskolában 1908-ban 82 tanár, 1860 tanuló; a newarki D. Collegeben (fiskola) 23 tanár,
184 hallgató. Fbb vallásfelekezetek: a metodista, r. k., presbiteriánus, anglikán és baptista.
A törvényhozás a 17 tagú szenátus és a 35 tagú
képviselház kezében van. A kongresszusba 2
szenátort és 1 képviselt küld. Az elnökválasztáson 1 szavazata van. Fvárosa : Dover, (i9oo)
3329 lak. Egyetlen nagyobb városa Wilmington,
(1910) 87,411 lak. D. 3 eountyra oszlik: Kent, New
Castle és Sussex (székhelyeik: Dover, Wilmington
Georgetown). Az államadósság (1908-ban
és
4.085,000 K. Hadereje : egy gyalogezred nemzetrség, 40 tiszttel és
emberrel.— Története.D.
slakói a lenni lenape (1. Delavar) törzshöz tartoztak. A legels fehér telepet a hollandusok alapították 1623. Az 1638. letelepült svédeket (Uj-Svédország) a hollandusok 1655. kiszorították. 1683-ban
angol gyarmattá vált s 1775-ig Pennsylvaniához
tartozott. Ettl fogva önálló állam. Az EgyesültÁllamok alkotmányát az elsk között (1787 dec. 3.)
ismerte el. 1861-ben az Észak táborában küzdött.
V. ö. F. Vincent, A History of the State of D.
(Philadelphia 1870) ; Constitution of D. adopted in
;

:

K

;

3l

Convention June 4., 1897 (Dover 1907).
2. D., város Ohio északamerikai államban, Columbustól É.-ra. Vasúti csomópont. Egyetemi
székhely (Ohio Wesleyan üniversity). Gyóg3rforrása, gyáripara ós kereskedelme említésreméltó.
Lakossága (i9oo) 7940.
Delaware Bay (esjtsd: —bé), öböl az EgyesültÁllamok atlanti-óceáni partján. New Jersey államot választja el Delawaretl. Beléje ömlik
Jancsó Benedek és Alexics György tollából.
É.-ról a Delaware River. Hossza 65, szélessége
I>elaw«ra, direkt term amerikai szUfajta, 40 km.; bejáratánál (a Cape May és a Cape
meiya.Vitis labrusca s európai szöll kereszte- Henlopen között) 24 km. Legnagyobb mélysége
zésébl származott. A talajban nagyon válogatós, 18 m. Hajóforgalma Philadelphia, Chester és
csak mélyréteg laza, kevés mésztartalmú talaj- Wilmington kikötibl New York felé jelentékeny.

ban

díszlik,

de fllloxera-ellenállóképessége

még

az ilyen kedvez viszonyok között sem kielégít.
Delaware (^M- deiever), i.a 13 legrégibb áíZam
egyike az északamerikai Egyesült-ÁÜamokban,
az Atlanti-óceán partján. Határai : É.-on Pennsylvania, K.-en a D. River 0- o.) és a D. Bay (1. o.).
D.en és Ny.-on Maryland. Területe 5309 km*.
Átlagos tengerfelettí magassága l, legmagasabb

Delaware River (De la Warr lordról, aki 1610.
erre hajózott), folyó az Egyesit- Államokban. A
Castkill Mountains Ny.-i lejtjén, New York államban ered két ága, a Ny.-i (Mohawk) és a K.-i
(Popacton) Hancocknál egyesül. Idáig általában
;

Ny.-nak, ettl fogva délnek tart s a Delaware

Bay-be torkollik. Hossza kb. 650 km. vízgyjtje
31,000 km-. Esése jelentékeny. Legalsó sellje
;

-

Delboeuf

idáig hajózható. Óceáni hajók
Trentonnál van
csak Philadelphiáig hatolnak fel. Csatornák kötik
össze a Raritan és a Hudson folyóval. Mellékfolyói
a Lehigh és Schuylkill. V. ö. Hoff, Two Hundred
Miles on the D. (Trenton 1893).
Delboeuf (ejtsd: deiböf), Josepk, francia filozófus,
szül. Liégebenl831 szept 30., megh. Bonnban 1896
aug. 13. Több helyen volt tanár, legutóbb születési
helyén. 1885 óta különösen a hipnotizmus tanulmá;

•nyozásával foglalkozott. Munkái Essai de logique
scientiflque (Lüttich 1865) La psychologie conune
science naturelle(Bruxellesl876); Questionsdephilosophie et de science (Lütt. 1883—90, 5 köt.) La
matiére brute et la matiére vivante (u. o. 1887)
L'hypnotisme et la liberté des représentations publiques (u. o. 1888); Le magnetisme animale
(Bruxelle8l889) Magnétiseurs et médecins (Paris
1890) ; L'hypnotisme devant les Chambres belges
:

;

;

;

(u. 0.

1892).

Dél-Brabant, Belgium egyik tartománya, 1.
Brabant.
Delbrück, 1. Bertold, német nyelvész, szül.
Putbusban 1842 júl. 26. Jenában 1870 óta egyetemi tanár.
munkái Syntaktische Forschungen (Halle 1871—1888, 5 köt.) Das altindische
Verbum aus den Hymnen des Rigveda, seinem
Bau nach dargestellt (1874); Vedische Chrestomathie mit Anmerkungen und Glossen (1874)
Einleitung in das Sprachstudium (5. kiadás

F

:

;

1908, angolul 1882). Az utóbbi munka az összehasonlító nyelvészet fejldésének és föladatainak
tárgyilagos és tanulságos ismertetése.Legnagyobb
müve : Vergleichende Syntax der indogerm. Sprachen, L köt, 1893, a Brugmann és D. által kiadott Grundriss der vergl. Grammatik d. indog.

Sprachen
2. Z).,

c.

III— V. része.
német történetíró,

vállalat

Ham,

szül.

Bergen-

ben, Rügen szigetén 1848 nov. 11. Miután az
1870-iki hadjáratot végig küzdötte, Valdemár herceg nevelje lett, mely állásában a hercegnek haláláig (1879) maradt. 1881-ben a berlini egyetemen
magántanár, 1885. pedig rendkívüU tanár lett.
1882— 85-ig tagja volt a porosz képviselháznak,
1884— 90-ig pedig a német birodalmi gylésnek,
ahol a szabad-konzervatív vagyis birodalmi párthoz csatlakozott.
munkái Lében des Feld-

Fbb

:

marschaUs Grafen Neithardt von Gneísenau, mely
tulajdonképen Pertz G. J. munkájának folytatása (Berlin 1880, 4 és 5, kötet) Die römische
Manipulartaktik (1883); Die Perserkriege und
Burgunderkriege (1886) Die Strategie des Pe;

;

rikies erláutert durch die Strategie Friedrichs

Grossen (1890) Friedrich II., Napóleon I. und
Moltke. Áltere u. neuere Strategie (1892) Der
Ursprung des Krieges von 1870 és Die MilitarVorlage (Berlin 1893) Friedrich d. Grosse u. der
7-jahrige Krieg (1896) Geschichte der Kriegskunst ím Rahmen der politischen Geschichte (2 köt.
1900 s. k., újabb kiadásban is megjelent) Brinnerungen, Aufsatze, Reden (3. kiad. 1906) Die
Schlacht lm Teutoburger Wald (1910). Ö szerkeszti az évenkint megjelen Europaischer Geschichtskalender-t és 1883 óta a Preussische Jahrd,

;

;

;

;

;

;

bücher c. folyóiratot.
3. D., Klemens, porosz politikus,
19. Halléban.

szül.

1856 jan.

A tisztviseli pályára lépett s 1896

—
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Delcassö

—

1902-ig Danzig fpolgármestere volt, 1902 05-ig
Nyugat-Poroszország tartományi elnöke, 1907.
kereskedelmi miniszterré nevezték ki, 1909 júl.
14. pedig birodalmi belügyi államtitkárrá (a kancellárrá kinevezett

Bethmann-Hollweg

helyébe).

D., Martin Rudolf, porosz államférfiú, szül.
Berlinben 1817 ápr. 16., megh. 1903 febr. 1. u. o.
FiaJD. Johann Friedrich Gottliebnek, aki 1830mint
superintendens és titkos tanácsos halt meg. 1837.
porosz államszolgálatba lépett és 1842. a pénzügyminisztériumba került. 1844-ben áthelyezték a
kereskedelmi minisztériumba, ahol egy szakosztály vezetje lett. Ez idtl fogva óriási tevékenységet fejtett ki és nagy sikereket aratott az
egyes német államokkal kötött vámszerzödésekkel. 1853-ban a déU német áUamokat nyerte meg
a porosz vámszövetség számára. 1866 óta D.
Bismarcknak mintegy jobb keze volt a kereskedelmi politika terén. A kancellár D.-tl867. a
kancellári hivatal elnökévé, 1868. pedig porosz
miniszterré neveztette ki. Ez id óta D. Bismarck
helyettese is volt a szövetségtanácsban, valamint
a birodalmi gylésen is. Az 1870— 71-ikl háború
befejezése után D. a német birodalom megalapítása körül szerzett érdemei elismeréséül 200 ezer
tallémyi dotációt kapott. Nemzetgazdasági tekintetben azonban a kancellár és D, között lassanlassan eUentét támadt, miért is D. beadta lemondását (1876 jún. 1.). 1878-ban megválasztották a birodalmi gylésbe, ahol szakértelemmel küzdött az
új vámtarifa, de különösen az új védvámpolitika"
ellen, de erlködése kárba veszett. Nagyfontosságú
Lebenserinnerungen c. emlékiratai csak halála
után jelentek meg (Leipzig 1905, 2 köt.).
5. D., Max Emil Július, német gazdasági
kémikus, szül. Bergenben (Rügen) 1850 jún. 16.
Greifswaldban és Berlinben tanult. 1874-ben szervezte a német szeszgyárosok egyesületének szeszkisérleti állomását, majd a berlini ipari akadémián
mködött s 1881. tanár lett az új kir. mezgazdaságifiskolán s ennek kapcsolatában rendezte be
8 vezette az Inst. fíir Gárungsgewerbe osztályát.
1898 óta D. a berlini gazd. fiskola szkebb tanári
testületének tagja. 1897-ben titkos tanácsosi méltósággal tüntették ki.Irodalmi munkái MaerckerD., Handbuch der Spiritusfabrikation (9. kiad.)
D.-Schrohe, Hefe, Garung u. Fáulnis D.-SchönD.
féld, System der natürlichen Hef ereizucht
Struve, Beitráge zur Geschichte des Bieres. Ezeken kívül kiadta a Wochenschrift f ür Brauerei és
Zeitschrift für Spiritusindustire c. szaklapokat.
A szakmájához tartozó mezgazdasági iparok törvényeinek megalkotásában, a szeszgyárosok szindikátusának megalakításában és a szesznek ipari
felhasználását célzó mozgalmakban D. szintén te4.

:

;

;

vékenyen közremködött.
Delcassé, TMophile, francia hírlapíró s politikus, szül. Pamiersban 1852 márc, 1. Ismeretessé
tette nevét a Républíque fran^aise és a Paris
hasábjain közzétett cikkeivel, melyekben a külügyi politika esélyeit mérlegelte. 1889-ben Faixben köztársasági programm alapján megválasztották képviselnek. 1893-ban helyettes államtitkár lett a gyarmatügyí minisztériumban és mint
ilyen több ízben felszólalt a Franciaország ós
Sziám között felmerült viszály ügyében, s ennek

—

Délces

sikeres befejezésében is közremködött. 1898-ban
Brisson kabinetjében átvette a ktüügyminiszteri
tárcát, melyet a Dapuy-,Waldeck-Rousseau-, Combes- éa Rouvier-kabinetben is megtartott. 1899
aug. Szent-Péterváron tett látogatást, ahol a cár

kitüntetéssel fogadta.

Mindenképen arra töreke-

hogy francia-orosz-osztrák-magyar szövetséget hozzon létre és e célból magyar politikusokkal is, köztük ügron Gáborral tárgyalt. (V. ö.
Bimler, Titkos alkudozások a francia külügyminiszter és a magyar politikusok közt, Ugrón Gábor
leveleivel, 1901, francia nyelven is.) 1904-ben D.
egyezséget kötött Angliával, mely szerint Franciaország elismeri Anglia protektorátusát Egyiptomban, Anglia pedig Franciaországét Marokkóban. Mindezek sértették Németország érdekeit,
annál is inkább, mert a Marokkóra vonatkozó
jegyzéket nem tette hivatalos formában közzé.
Azonkívül 1905 ápr. 25. a szocialista és nacionalista párt is heves támadást intézett D. eUen.
Szemére vetették, hogy az orosz flotta kikötését
megengedte, miáltal Franciaországnak Japán
iránti semlegességét veszélyeztette. D. ezek után
jún. 7. lemondott. 1911-ben a Monis- és Caillaux-,
1912. pedig a Poincaré-kabinetben a tengerészeti
miniszteri tárcát vállalta el.
Délceg, régente általában szilaj t, s mint fónóv
dett,

.

ménest

is jelentett,

Delcredere
m.

ma

m. büszke

tartású.
(ol.,eatsd: delkredere),SZÓSZerÍQta.
a.

azaz a hitelért való jótállás. Eszerint
a meghatalmazott (fleg bizományos), aki árúkat
hitelbe elad, kezességet vállal azért, hogy adósa
fizetni fog, ill. az elvállalt kötelezettségének eleget fog tenni. Természetes, hogy az adós fizetésképtelensége esetében a bizományos tartozik az
összeget a megbízónak megtéríteni. Ezért az elvállalt felelsségért jogában van a bizományosnak eladószámlái után
amennyiben az eladás
hitelre történt
D.-proviziót vagy egyszeren
D.-t felszámítani. Ez rendesen o/o-okban van megadva 8 átlag a bizományi jutalék V* V? része
között váltakozik. Kereskedelmi törvényünk a
376—377. §-aiban intézkedik e kérdésre nézve és
megállapítja, hogy a bizományos a vele szerzd
hitelért,

—

—

—

—
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Delegráci(>

Déldxinavidéki h. é. vasút, 1. a Baja-zombor2. a Hegyes-feketehegy-palánkai h. é.
vasutak egyesülésébl keletkezett 19097ben. Az
1. kiindul Bajáról, ahol csatlakozik a MÁV. Szabadka újdombóvári vonalához és Bács-Bodrog
vmegyében DK.-re Regczéig, ahol csatlakozik
a Halas-bácsalmás-rigyiczai h. é. vasút s onnan
Zomborba, ahol csatlakozik a MÁV. szabadka
dáljai vonalához, a Zombor-óbecsei h. é. vasúthoz
és a Ferencz-csatornához tovább Hódságra, hol
csatlakozik a Szabadka-gombos-palánkai h. érd.
vasút, onnan Szépligetre, ahol beágazik a 2. vonalba tovább pedig Újvidékig terjed 145 km.-re,
ahol csatlakozik a MÁV. budapest— zimonyi vonalával, a Bács-Bodrogváimegyei Egyesült h. é.
vasutakkal és a Duna-hajózással. Engedélyeztetett 90 évre 1894 júl. 27., megnyílt 1895 szept.
14. legnagyobb emelkedése 6^00 ^^ ívek legkisebb sugara 250 m., építési tke 8.200,000 K.
A 2. kiindul Kishegyes-Bácsfeketehegyrl, ahol
csatlakozik a MÁV. budapest zimonyi vonalával
és onnan Bács-Bodrog vmegye területén DNy.-ra
Kulára, hol csatlakozik a Zombor-óbecsei h. érd.
vasút és a Ferencz-csatoma, onnan Szépligetre,
hol beágazik az 1. vonalba és innen pedig Palánkáig terjed 55'5 km.-re. Engedélyeztetett 90 évre
1896 jan. 2., megnyílt 1896 nov. 4. legnagyobb
emelkedése 5°/oo, az ívek legkisebb sugara 250
m. építési tke 3.820,000 K. Az egyesültvasutak
újvidéki és

—

;

;

;

—

-

—

;

;

összes kiterjedése 2005 km., befektetett tke
11.980,000 K, elsbbségi részvény 10.345,000 K.

Üzemét a MÁV. vezeti.
Delean Péter, bolgár

Deleatar,

1.

Dd.

cár,

1.

Deljan.

és Korrektura.

Delebpálma

(nSv.), 1. Borassus.
Delécluze (ejtsd: döiékiüa), Etienne Jean,franciA
fest és író, szül. Parisban 1781., megh. 1863.
Gros tanítványa volt. 1816-ban abbahagyta a festést és elbb a Lycée firangais, utóbb a Moniteur,
majd a Journal des Débats mvészeti kritikusa
lett.
Önállóan megjelent mvei: Précis d'un

de peinture (1827); Florence et ses vicissitudes (1837, 2 köt.) ; Léopold Róbert (1838)
Grégoire Vll, Saint Francois d'Assise et Saint

traité

fél fizetési V. egyéb kötelezettségeiért egyenes Thomas d'Acqrüno (1844, 2 köt.) Louis Dávid,
adósként felelsséggel tartozik, ha azt elvállalta, son école et son temps (1855) Souvenirs de soiV. ha a felelsség
a saját üzlete helyén diva- xante annóes (1862) szépirodalmi mvei közül
tozó kereskedelmi szokásnál fogva terheli, de ez Justine de Liron (1832) stb.
esetben ezért külön díjat követelhet.
Deledda, Grazia, olasz írón, szül. 1875. NuoDelcredere-biztosítás, 1. Biztosítás.
roban. 1900-ban Madesani hadügyminiszteriumi
Dél csillaga, egyike a híres gyémántoknak s titkárhoz ment férjhez, akivel Rómában él. Rea legnagyobb, melyet eddig Braziliában találtak. gényei, melyeknek színhelye többnj'ire szülhelye
Nyersen 254*/;; karát súlyos volt, most csiszolva Szardínia, híressé tették nevét Olaszországban.
I25V2 karátos. 1853. találta eg5' szegény néger Nevezetesebbek a következk: Anime oneste^
asszony Minas Geraes tartományban, a Bagagom (1896) Ehas Portolú(1900) ; Génére (1904) I gikörnyéki g>-émántbányák egyikében. Els gaz- nochi della vita (1905) L'Bdera (1908) La Giusdája 60.000 K-ért adta el, nemsokára rá 600,000 tizia (1905, e két utóbbi németül is megjelent) 11
K-t fizettek érte. Coster amszterdami gyémánt- tesoro (1896) La Via del male (1897 ós 1906)
csiszolójában köszörülték és jelenleg egy indiai Le teutazioni (1898) II vecchio della Montagna
rajah tulajdona. Értékét 3.200,000 K-ra becsülik. (1899); Dopo il divorzio (1901) stb.
Kissé hosszúkás, kerek brilliáns, két határmérete
Delegáció (lat.), a római jogban a kötelemújítása karima síkjában 35 és 29 mm., magassága 19 nak
novatio
az a neme, amelynél az eddigi
mm. Nem tiszta fehér, hanem kissé a rózsaszín- adós maga helyett más adóst állít, s a hitelez az
vörösbe játszik. Kifogástalan szépség.
új adóst a régi helyett vele kötött stipuláció ál^
Dél-Dakota, az északamerikai Egyesült- Álla- tal elfogadja. Perjogban a D. a. m. biróküldés (1. o.
mok egyik állama. L. South Dakota.
és Bíróság kijelölése).
;

;

t

;

;

;

;

;

;

;

;

—

—

Delegáció

39á

-

Qelelés

D. közjogunkban, Magyarország és Ausztria egyik országgylésének nyelvén tanácskozik é&
közös ügyeinek tárgyalására kiküldött ország- hozza határozatait az egymással váltandó üzegylési bizottság. Az 1867. XII. t.-c, (Auszti'iában netekhez azonban hiteles fordítás is melléklend.
az 1867 december 27-iki törvény) szerint u. i, Együttes ülésben pedig az elnök saját D.-jának
egyrészt a magyar országgylés választ kebelé- nyelvén teszi föl a kérdést és a másik D. jegybl 60 tagot és pedig 40-et a képviselk, 20-at a zje ugyancsak a saját D.-jának nyelvén ismétli.
frendek közül, másrészt
felsége többi orszá- A D. egyez v. közös szavazással hozott határogainak birodalmi gylése szintén választ 60 tagot, zatai, amennyiben fejedelmi jóváhagyás alá tar40-et a képviselk közül, 20-at az urakházából. toznak,
felségéhez felterjesztetnek és megerA választás egy évre, illetve egy ülésszakra szól, sítés után kötelez ervel bírnak. De e határozade a tagok újra választhatók. Az esetben pedig, tokat
felsége a magyar országgylésnek a
ha
felsége valamelyik országgylést felosz- magyar minisztérium által adja tudtára és Malatná, ennek delegációja is feloszlik, s az üj or- gyarországot illetleg ugyancsak e minisztérium
szággylés újra választ. B bizottságok azonban, hajtja végre. A közös költségekbl Magyarora nevezett magyar törvény világos kijelentése szágra es rész is a magyar országgylés elé terszerint, nem alkotnak valamely magasabb biro- jesztend évi budgetbe fölvétetik, csakhogy itt
dalmi tanácsot, közös, vagy központi parlamentet, már vitatás tárgya nem lehet.
hanem a két országgylést képviselik s a két álDelegál (lat.) a. m. kiküld, megbíz, kirendel,
lam egyez akaratából, a közös ügyek körül kü- meghatalmaz delegált, megbízott, kiküldött.
Delegatio (lat., olaszul Delegazione), neve
lönben az országgylést megillet jogokat, mint
delegált jogot gyakorolják, de utasításhoz kötve a régebbi egyházi állam egyes tartományainak,
nincsenek. Azért is hatáskörükbe csak az tarto- amelyek delegátus kormányzása alatt állottak.
zik, amit a törvény, mint közös ügyet határozot- Ha a kormányzó bíbornok volt, legátusnak és tartan oda utal. így a külügy, részben a hadügy és tományát legationak nevezték. L. még Apostoli
az ezekre vonatkozó pénzügy. Feladatuknak kü- delegátus és Delegáció.
Delegátus a. m. megbízott, kiküldött ; a delelönösen fontos része a közös költségvetésnek
megállapítása, továbbá a D.-k joga a közös mi- gáció (1. 0.) tagja.
De lege ferenda (lat.) a. m. a meghozandó
nisztériumot felelsségre vonni, vád alá helyezni
s a fölöttük ítél bíróságot megalakítani. A D.- törvény szempontjából, jogi kérdésnek célszerkat tanácskozásra évenkmt
felsége hívja össze ségi szempontból megítélése olyan irányban,
arra a helyre, ahol az idben tartózkodik, tényleg ahogy azt törvényben szabályozni kellene; de
azonban felváltva Budapesten és Bécsben ülésez- lege lata a. m. meghozott törvény szempontjából.
Delehaye (ejtsd döiöé), Hyppolit, egyházi író,
nek. Elnököt mindegyik saját kebelébl külön
választ, valamint egyéb hivatalos személyzetet, jézustársasági atya, boUandista, szül. Antwerpenmegállapítják az ügyrendet és bár egy helyen, ben 1859 aug 19. 1891 óta Brüsszelben él és tagja
Les versions grecde mindig külön-külön tanácskoznak. Határoza- a BoUandistáknak. Pö
taikat az összes tagok abszolút szótöbbségével ques des aetes des martyrs persans (Paris 1905)
hozzák és egymással írásban közlik vélemény- Les lógendes hagiogr. (Bruxelles 1906, 2. köt.,
különbség esetében pedig írott üzenetekkel töre- ném. Kempten 1907. Van angol, olasz ford. is)
kednek közös megállapodásra jutni. Ha ez há- Les légendes grecques des Saints militairs (1909)
romszori üzenetváltással nem sikerühie, mind- Syntaxarium eccl. Constantinople (1902); Bibi.
egyik bizottság jogosult a másikat felszólítani, hagiogr. graeca (1909) az Acta Sanctor.-ban tle
hogy a kérdést együttes ülésben szavazással van Acta S. Wolfgangi Nov. T. II. Syntaxarium
döntsék el. Együttes ülés azonban kizárólag csak C. P. Munkatársa az Analecta Boll.-nak.
Delej, 1. Mágnes.
szavazásra tartható s ebben a bizottság elnökei
Delejes, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban, (igio)
váltakozva ehiökölnek, els esetre a sorshúzás
dönt, jegyzi pedig a bizottságok jegyzi. Érvé- 62 horvát lak., u, p Miksavár, u. t. Csáktornya.
Delejes kúra, 1. Magnetikus kúra.
nyes határozat akkor hozható, ha mindegyik D.Delej tü, 1. Irányt.
nak legalább kétharmada jelen van és csak abDelektál (lat.), gyönyörködtet, élvez délektászolút szótöbbséggel. Mivel pedig Magyarország
és Ausztria által a közösügyekre vonatkozólag dú, gyönyörség, élvezet.
Delelés, 1. a legel jószágnak déli idben kút
alapul elfogadott paritás a szavazásnál a legfontosabb
az esetben, ha egyik bizottságból egy v, mellett vagy árnyas helyen való pihenése.
2. D., kulmináció, az asztronómiában valatöbb tag hiányzik, a másik tartozik tagjainak
számát leszállítani olyképen, hogy szavazásnál a mely csillag átmenete a délkörön. Fels és alsó
az els a merikét bizottság tagjainak száma egyenl legyen. A D.-t szokás megkülönböztetni
közös minisztérium elterjesztéseit mindegyik diánnak a pólustól délre, utóbbi északra fekv feléD.-nál kiüön-külön teszi, de a D.-k is bírnak ha- ben történik. A fels D. minden csillagnál, az alsó
táskörükben kezdeményezési joggal a közös mi- ellenben csupán a sarkkörüli csillagoknál észlelnisztériumhoz kérdéseket intézhetnek, felvilágo- het. A csillagok a fels D.-kor érik el legnagyobb
sítást kérhetnek s a közös miniszternek jogá- magasságukat.melyet déli magasságnak szokás neban áll, söthafelszólíttatik, köteles is úgy az egyik, vezni megfigyelése kitn eszköz a megfigyelési
mint a másik bizottság eltt megjelenni és szó- hely geográfiai szélességének meghatározására,
val, vagy írásban nyilatkozni. A D. tagjai szá- mert a csillag déli magassága (H) nem egyéb, mint
a csillag
mára az országgylési tagot megillet mentelmi az aequator magassága a horizon felett
jog van biztosítva. A D. nyelvét illetleg, mind- magassága az aequator felett, azaz a deklináció
;

;

:

;

mve

:

;

;

;

;

:

;

;

;
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(S). Az aequator-magasság ellenben a geográfiai
szélesség (ts) QO^-hoz való kiegészítje. Innen a fon90'>
5» Diely a geográfiai
tos képlet H
9
szélesség legpontosabb és legeg^'szerübb ismeretéhez vezet. Áz égitestek D.-ét a meridián-csövei
vagy a passage-csövel szokás megfigyelni, részint
az id, részint a megfigyelési hely és az égitestek

Delessert (ejtsd: döiesszér), Benjámin, báró, párisi
bankár és gj'áros, szül. Lyonban 1773 febr. 14.,
megh. Parisban 1847 márc. 1. Atyja üzletét 1795.
vette át s oly nagy érdemeket szerzett a francia
ipar felvirágoztatása körül, hogy Napóleon
a
becsületrenddel tüntette ki. 18f7— 38-ig a képviselkamara tagja volt s a szabadelv csoporthoz

helyzetének pontos meghatározása céljából. Két
csillag D.-i idejének különbsége egyszersmind
a csillagok rektaszeenzió-különbsége. Egy és
ugyanazon csillag két különböz megfigyelési
helyén való D.-ének helji idkülönbsége a két
helynek idben kifejezett hosszkülönbsége.
Delémont (ejtsd: dóiemón, ném. Delsherg), az
ngyanily nev járás székhelye Bern svájci kantonban a Somé partján, 436 m. magasban elterül termékeny völgyben, vasút mellett, (i9io)
6197 lak. Vas- és gépipari központ. 1749-ben újraépített kastélya egj'kor a baseli ptispök nyári
lakóhelye volt.
Delén, Dirk van, hollandi fest, szül. Heusdenben 1605 körül., megh. 1671 máj. 16. Hals Frans
befolyása alatt tanult. 1626-ban Arnemuydéban

tartozott.

Többnyire pompás barokk stílusú
oszlopcsarnokokat, díszkerté ket,templomokat festett, beszélget, mulató, néha történeti vonatkozású csoportokkal, melyeket gyakran Hals Dirk,
Codde, Palamedes stb. festettek. Legkiválóbb
mvei a bécsi udvari múzeumban, a párisi Louvreban, a lülei múzeumban, az antwerpeni múzeumban, abraunschweigi képtárban és a szentpétervári
Ermitageban láthatók.
Delényes (azeltt: Delinyest), kisk. KrassóSzörény vm. resiczai j-ban, (i9io) 1152 oláh lak.,
postahivatal és telefonállomás. Határában kSzénbányák vannak az osztr.-magy. állam vasúttársaság birtokában. Közelében római castnmi

kezett. Hazánkban fkép az Alacsony-Tátra C^'irág-

telepedett

nyomai

— +

=

:'

le.

láthatók.

Delescloze (ejud döiékuu), Louis Charles, tcdcaaidí
kommunista, szíü. Dretixben 1809 okt. 20., elesett Parisban 1871 máj. 28. Mint radikális irányú újságíró tnt fel elször a februári forradalom után La Révolution démocratique et la
:

;

Liberté répubUcaine c. lapot alapította. Izgató
cikkei miatt fogságra, pénzbirságra, majd deportációraitélték, de ez utóbbi büntetés ell Angliába
menekült. 1853-ban visszatért Parisba, de ismételt
izgatásai miatt Cayennebe deportálták, ahonnan
csak 1859. tért vissza. Szenvedéseit De Paris a

Cayenne

c.

munkájában

írta

meg

(1867).

A

má-

sodik császárság bukása után elérkezettnek látta
az idt, hogy kommunisztikus terveit megvalósítsa. Kétszer is támasztott felkelést a nemzeti
védelem kormánya ellen, de sikertelenül. 1871
márc. 18. végre a kommunista felkelés után tagja
lett a Commune végrehajtó bizottságának s csakhamar elnöke a jólét-bizottságnak. Mint ilyen elszánt eréllyel és kegj'etlenséggel védte Parist a
versaillesi kormány csapatai ellen. Mikor látta,
hogy a Commune bukása elkerülhetetlen, javasolta máj. 20., hogy Paris összes középületeit
gyújtsák fel és a kezeseket löjjék agjon. Mikor
aztán máj. 28. a versaillesi csapatok a koromunisták utolsó erödítvényét is elfoglalták, D. a Rue
i'Angoulémeben torlaszt emeltetett s ott bevárva
az ellenséget, öt golyótól találva elesett.

t

Nagy barátja volt a tudománynak és
mvészeteknek. Az ö költségén jelent meg az
Icones seleetae plantarum c. díszmimka, mely 5
kötetben 500 rézmetszetü képet tartalmaz (Paris
1820, 39). Nagy érdemeket szerzett azonkívül a
közjótékonyság terén takarékpénztárak és szegényházak alapításával s irodalmi mvei is e célt
szolgálták Des avantages de la caisse d'épargne
et de prévoyance (1835)
Guide du bonheur
:

;

(1839—1855. 4 kiadásban).
Delessit (ásv.), a leptokloritok sorába tartozik,
sok vasat tartalmaz, ezért vasMoritnak is hívják.
Élénken zöld szín, finoman pikkelyes s rostos
halmazokban található melafir-mandolakövek és
elváltozott porflrok üregeiben, ahol mint a kzetalkotó szilikátásványok mállási terméke keletke-

a Kis-Kárpátok stb. melaflrkzeteiben.
Külföldön Oberstein, Zwiekau, Thüringia, Csehország stb.
Déf-északi-csatoma, 71 km. hosszú csatorna
Hannover porosz tartományban. Nordhornnál
hagyja el az Ems-Vechte-csatomát, Hollandia határa közelében vonul el Rhedeig, ahol a RhedeBellingwoldi-csatornával egyesül. A tzeg-területek Aizeinek levezetése céljából készült.
Deléte, Idsk. Sáros vm. sirokai j.-ban, (i9io>
143 tót lak. u. p. Jemye, u. t. Kisszeben.
Delfi (gör. Delphoi, lat. Delphi), Fokisz régi gö-

völgy),

:

;

rögtartománynak városa, mely Apollon-szentélyérl és annak jóslóhelyérl volt híres. A Pamassos
hegység déli lejtjén fekszik a Pleistos (maXeropotami) folyó völgj^szakadéka fölött 570 m. magasságban a tenger szine felett. Legkönnyebben
elérhet a Korinthosi-öböl Itea nev kikötjébl,
amelytl 2Vs órányira fekszik ÉK. iránybii. D.
alapítása a mondák ködébe vész, a VU. sz.-ban
Kr. e. már a görögségnek nemzeti szentélye az
els szent háborúban (590. Kr. e.)az amflktionok
(1. 0.) szövetsége kivívja D. függetlenségét Krisa
:

:

városával szemben, azontúl önálló állam az amfiktionok védelme alatt. A gyzelem emlékére alapítják a pythiai játékokat, melyeket 582 óta
n^y évenként szoktak megülni. A perzsa háborúk kezdetén D. állásfoglalása ingatag, a salamisi és plataiai csaták után a görögség nemzeti
ügj'ének szolgálatába szegdik, tekintélye nttönn, a városra tör perzsa csapatokat, a monda
szerint, Apollón személyes közbenjöttével visszaveri. Mikor a fokisziak 357 táján megsértik D.
területét, kitör a UI. szent háború és makedoni
Fülöp alkalmat nyert a beavatkozásra, mely Görögország függetlenségének végét vonta maga
után. Fülöp az amflktionok tanácsában a maga és
utódai számára megkapja a fokisziaknak két szavazatát. 300— 189-ig Kr. e. az aitoliaknak volt
vezet befolyásuk D.-ben, az vitézségüknek köszönhet a gallusok 279. D. ellen intézett támadásának visszaverése. A pydnai csata után Róma

D. ura sokat szenvedett Kr. e. 90 táján barbár betöréstl, szentélyét Sulla is megrabolta (86).
A római császárok alatt elszegényedik D., kincseit megdézsmálja Nero. Hadrianus korában ismét fólvirágzik a szentély, aztán bekövetkezik a
végleges hanyatlás. Theodosius császár (379—395)
betillga a pogány kultuszt D.-ben, melynek neve
a Kr.u. V. sz.-ban teljesen eltnik. Maradványait
1892—1901. a franciák tárták föl Homolle Th.
vezetése alatt, akiknek az ásatások megkezdése
eltt a szentély helyén fölépült görög Kasztri
falut kellett lerombolniok ós a szomszédban újból
fölépíteniök. A szent kerület kb. 180 m. hosszú,
130 m. széles, falaktól körülzárt területet foglalt el,
mely három terasszosan egymás felett emelked
részbl áll. Bejárata a dny.-i sarokban van ott
veszi kezdetét a szentélyen ény.-i, majd hirtelen
fordulással ék.-i irányban végigvezet szent út.
ennek alsó részét kétoldalt a görög történelem
nagy eseményeit megörökít emlékmüvek díszítették, melyekbl azonban már csak a talapzatok
vannak meg. Azután a különböz görög államoktól emelt kincsesházak következnek, melyek közül a bellük fennmaradt szobrászati maradványok
miatt különösen a sikyoni, knidosi, siphnosi és
athéni kincsesházak nevezetesek az utóbbit antik
részeibl újra fölépítették a franciák. Szomszédeágában következik a naxosiak fogadalmi ajándéka: ión oszlop, melynek fejezetén archaikus
szíinx-szobor állott, majd Paionios olympiai Nikefizobrának magas, háromszöglet pilléren emelked mása ezután meg a templomterrasz támasztófalához építve az athéniek ión oszlopsoros csarnoka. A szent kerület középs részét ApoUonnak
több Ízben újraépített temploma foglalja el, oldalain 6, ill. 15 dór oszloptól szegélyezett (58 m.
hosszú, 23 m. széles) peripteros, melynek elcsarnokát a hét bölcsnek tulajdonított jeles mondások
(köztük a Gnothi szánton Ismerd meg magad !) díszítették és melynek hajója megett egy kis teremben, az adytonban trónolt a jósló papn, a Pythia.
A tövéig elpusztult templom bejárati oldala eltt
fölállított emlékek közül megemlítend: aplataiai
lel;

•

—
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;

;
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:

gyzelem zsákmányából

emelt, öVg m. magas,
alkotott
bronzoszlop, tetején egy arany háromlábbal, valamint Apollón Sitalkasnak óriási szobra. A legmagasabb terrasz ny.-i sarkában van a színház, eltte
volt fölállítva Lysippos és Leochares nagy bronzcsoportja, mely Nagy Sándort vadászat közben
ábrázolta a K.-i részen a knidosiak leschéjének
maradványai láthatók, egy oszlopos udvarral biró
csarnok, melynek falait Polygnotos híres képei
(Az alvilág és Trója pusztulása) díszítették a leschétl délre fekszik Daochosnak emléke, melynek
szobrai közül az Agiast ábrázoló Lysippos egyik
másolatának bizonyult. E mellett mint fontos szobrászati leletek említendk a kocsivezetöt
ábrázoló remek bronzszobor (az V. sz. végérl),
két archaikus Apollón, valamint a kincsesházakról való szobrászati müvek, melyek az ión mvészet fejldésére vetnek élénk világot. A nagy
számban elkerült föliratok közül érdekesek az
athéniek kincsesházának falára vésett hymmisok,
mert a szöveg fölé írt kóták (kb. 125. Kr. e.) a
görög zene történetének szempontjából kiváló

három egymásba fonódó kígyó testébl

;

;

mve

:

Delfii Jóshely

fontosságúak.

A

szent

kerületen kívül, attól

ENy.-ra fekszik a Stadion, K.-re pedig Kasztalia
forrása, melynek vizét a szentélybe zarándoklók
tisztulásukra használták. A völgy felé terjedt el
D. városa, melyek maradványait jórészben szintén már földerítették a franciák. Összes ásatásaik
eredményeit a Homolle-tól szerkesztett Fouilles
de Delphes c. munka közli (Paris, 1902 óta). V. ö.
Friíscn, Delphi, die Orakelstatte des Apollón
(Gütersloh 1 908) Liickenbach, Olympia und Delphi
(München 1904); Pauly-Wissowa, Real-Bncyk;

lopádie IV. köt. 2517—2700.
Delfii jóshely, az ókornak leghimevesebb jósló
helye. A görög monda szerint Apollón alapította,
Krisa közelében egy sziklatetözeten megölvén az
ott
Pytho sárkányt, papokat pedig maga
hozott azzal, hogy delíln alakjában krétai hajósok
hajóját Krisa felé vivé, majd isten alakjába átváltozva meghagyta nekik, hogy Delphinios néven
oltárt emeljenek tiszteletére és szentélyének rei
legyenek. D. kezdetben Gaia (a Föld) istenség

rköd

.

orákuluma volt. Az Apollon-templomaditona (szentélye) hasadék fölé volt építve, melybl hideg, kábító

gz

párolgott ki. Kr.

e.

548. a régi

leégett, az amílktionok költségén

templom

azonban újból

dór stílusban, sokkal szebben felépítették. A hasadék fölött, melybe a Kassotis vize szakadt le, szokott ülni a jóslás alkalmával nagy aranyozott triposzon (háronilábason) a gözpáráktól elkábult,
hipnotikus állapotban lév papn, a Pythia, egy
éltesebb, jobb családból való, feddhetetlen szz, ki
a jóslás napján elször tisztulásoknak vetette magát alá s azután felékesítve, a szentélybe ment,
elbb a Kassotis vizébl ivott, az ApoUonnak
szentelt babérfából leveleket rágcsált,

hogy

igaz-

mondó legyen s azután a triposzra ülve, a kábító
gzöknek tette ki magát. Mellette állott a profétész, ki a papnnek a kérdéseket adta s feleleteit hexameterekbe szedte, de néha egyszer prózában tudatta a jóshelyhez járulókkal. A triposz
eltt volt egy fehér hegyes k, a földnek köldöke,
mint hitték, a földnek középpontja. Itt találkozott
a monda szerint a két saskesely, melyek egyikét
K.-röl, másikát Ny.-ról eresztette útnak Zeus. Eredetileg minden esztendben csak egyszer, a Bysios
havában (tavasszal) jósolt a Pythia, késbb azonban havonként; annyit fordultak hozzá, hogy állandóan két papn váltotta fel egymást s egy harmadik kisegít is volt mindig közelben. Papok is,

papnk és jóslattudakolók is meg voltak gyzdve róla, hogy a kábult (szerintük ihlett) állapotban mondott szavakat az istenség mondatja a
Pythiával. Szándékos csalásról azért nem igen
tud a történelem. A papok mindenkép úgy segítettek magukon, hogy a Pythia szavait rejtélyes,

kétértelm formába

öltöztették.

A

jóslásnál fon-

tosabb a D. azon mködése, melyet a hozzá tanácsért folyamodó államok és hatalmas emberek
irányítása által gyakorolt, amikor is a görögség
egészének hasznát tartotta feleleteinél irányadónak. Lykurgos, Solon és Kleisthenes alkotmányváltoztatásuknak a D. helyesl ítéletével adtak
tekintélyt polgártársaik eltt. Nagy befolyása
volt a gyarmatosítás terén. Ahol csak alkalom
nyílt, nemesítleg hatott az erkölcs tekintetében
Foucart, Mémoire
is. V. ö. Götte (Leipzig 1839)
;

—
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sur les roines et l'Iiistoire de D. (Archives des missions scientiflques 1865); Mommsen, Delphica
<1878).

Delfin

(áuat), 1.

Delfinfélék.

Delfin, csillagkép az ég É.-i felén, a Sas és
Pegasus között, 31 szabad szemmel látható csillagai. A mitosz szerint az a D., amely Ariont
sértetlenül \'irte a tengeren kereszttíl.
Deltiniélék, a cetek (Getacea) rendjébe, a fogas cetek (Odontoceti) alrendjébe tartozó cetcso-

—

Delflnfr*

rákokra és kagylókra meg csigákra vaigen falánk. A D. az skorban kedvelt
állat volt, sót ma sem nagj'on üldözik, bár húsa
lakra,

dászik

;

meglehets Ízletes. Régebben máját, zsírját és
hamvát gyógyszerül használták.
b) Barna delfinek (Phocaena), három él fajjal. Leggyakoribb a barna delfin (Phocaena communis Cuv.), l' 3 m. hosszú; háta feketésbarna vagy fekete, zöldes vagy kékes szín-

—

ben játszó, hasa fehér, úszói kicsinyek, fogainak

száma 20—24. Az Atlanti óceánban s az Európa
körüli tengerekben tenyészik, gyakran a folyókba
is felvonul, legfképen halakkal táplálkozik. Renják. Az idetartozó nemek és fajok középnagysá- desen nagy csoportokba verdik össze és nagy
guak V. kicsinyek, nyulánktestüek, kis fejük a mennyiségben fogják, mert szalonnájából halzsírt
törzstói nincs elkülönítve. Állkapcsaik csrszerüen készítenek. Régebben húsát is ették s a rómaiak
tagjait a mai rendszerezk két
családba a folyami delfinek (Platanistidae) és
az igazi delfinek (Delphinidae) családjába osztport,

melynek
:

megnjTiltak, v. mindenütt, v. pedig csak bizonyos abból kolbászt készítettek.
részeiken egyforma, kúpszer fogakkal fegj^erc)
Gömböly fej delfinek (Glohicephalus)
fogai hezeítek. Fecskendónyllásuk csak egy van, félhold- egyetlen fajjal feje nagy és kerek
forma és keresztben fekszik. Uszószámyaik kicsi- gyesek, számuk mindegyik állkapocsban 8 12.
nyek. A magas északtól az egyenlitóig minden A gömbölyüfejü delfin (Glohicephalus melas
tengerben találhatók, st még a folyókban és TraiU.) 5—7 m. hosszú háta fényl fekete, melltavakban is elfordulnak. Nagyobb csoportokban úszóján szívforma fehér folt látható, amely szavándorolhatnak. Igen ügyesen és sebesen úsznak, lagszerüen az alfeUg nyúlik meg, hasa szürkésnem óvatosak, falánkok, ragadozó természetek. fekete. Az északi tengereket lakja, de GibralTáplálékuk kagylókból, csigákból, rákokból s tárig is levándorol. Társaságban él, halakat, kagymás apróbb tengeri állatokból kerül ki, de üzóbe lókat és csigákat eszik. Az északi lakókra nézve
veszik a cetet is. Egjnnás irányában igen barát- igen fontos állat, húsát és szalonnáját nyersen,
ságosak, de ha valamelyikük elpusztul, azonnal besózva és szárítva eszik, zsírja igen értékes.
felfalják. A nstény tlz hónap múlva fladzik, rend) Eardszámyú delfinek (Orca). Legfeltnbb
desen egyet vagy kettt. Fiai sokáig szopnak. jellemvonásuk hatalmasan m^;nyult, egyenesen
Anyai szeretetük igen nagj-. Igen lassan nnek, fölfelé álló hátüszójuk. Két él és 2 kihalt fajuk
de aztán nagj- kort érnek el. Legveszedelmesebb ismeretes majdnem minden tengerben elforellenségeik a család egyes nemei egymásnak.
dulnak. A kardszárnyú delfin (Orca gladiátor
1. Folyami delfinek (Platanistidae), 75 fajjal, Bonnaterre) átlagos hossza 5
6 méter, de 9 m.
melyek közül 72 kihalt, 3 él. Inia (Inia geoff- hosszura is megnhet háta fekete, hasa fehér,
royensis Blainv.), 2—3 m. hosszú fels teste farka fekete, nagyon kis szemei mögött hosszúhaiványkókes, hasoldala vöröses, olykor feketés
kás fehér folt van, a hátúszója mögött gyakran
Dél-Amerikának majdnem minden folyójában ho- szennyeskék vagy bíborszín folt jelenik meg. Az
nos a 10. és 17. szélességi fokok között, különösen északi Atlanti-óceánban otthonos, de az Északigyakori az Amazonban és az Orinokóban húsa tengerben is megfordul. Nagyobb halakra és delkemény a bensztüöttek nem bántják, mert sze- finekre vadászik, st még a grönlandi cetet is ferintük az Inia elejtése bajt okoz.
Gangesi del- nyegeti.
fin (Platanista gangetica Lebeck), 2 m. hosszú
A szürke kardszámjná delfin (Orca griseus
teste karcsú, arcorra hosszú, vékony csrt for- Cuv.) csak félakkora, mint az elbbi háta kékesmál fels teste szürkésfekete, hasa szürkés- fekete, hasa szennyesfehér; fogainak száma
7.
fehér; Délkelet-Ázsia folyamaiban él; húsát Hazája az Atlanti-óceán. Vadászata igen nehéz
eszik, zsírját sokra becsülik és orvosságnak is és veszélyes s e mellett kevés hasznot hajt. Már
használják a benszülöttek.
a régiek mint veszedelmes rablót ismerték.
2. Igazi delfinek (Delphinidae), 80 fajjal köe) Fehér delfinek (Delphinapterus), egy élö
pülök öé éló és 16 kihalt. Nevezetesebbek a) Del- és négy kihalt fajjal. A fehér delfin (D. leucas
finek (Delphinm). Fejük csrszerüen megnyúlt, Pali.) 4—6 m. hosszú hátúszója nincs egészen
rendesen kétszer olyan hosszú, mint az agykopo- egyszín sárgásfehér, fiatal korában azonban barnya állkapcsaikban számos, kúpforma fog van, nás vagy kékesszürke. Az északi tengereket lakja,
hátuk közepén hátúszó emelkedik, kormány- társaságban él, nagy vándorutakat tesz, de a parúszójuk aránylag nagy és fólholdforma. Nógj' tok közelében tartózkodik. Kis halakat eszik, de
kihalt faj ismeretes. Gyakoribbak
•él ée
fogyaszt rákokat, kagylókat és csigákat is. Húsa
A közönséges D. (D. delphis h.), 2— 2b m, és szalonnája ízletes. Húsát télire teszik el. A
nagyra n, háta sötét feketésszürke, zöldesbe ját- cetek társaságát szereti s azok eltt úszkál.
szó, hasa vakító fehér, oldalain ritkán foltozott.
f) Kárválok (Monodon). :^y él fajuk ismeFecskend nyílása a szemek között fekszik. Az retes. L. Nárvál.
északi félteke tengereit lakja, de a folyamokba is
Delfinin, delphinin, Cs,H4gN0T, a Delphinium
felhatol. Leggyakrabban 6— 10-es csoportokba ve- Staphisagria növény magvaiban elforduló alrdik össze, de néha nagj'obb csoportok is kerül- kaloida. Tisztán elállítva színtelen, rombos krisnek egybe. A hajót körülúszkálja, majd alámerül, tályok vízben úgyszólván oldhatatlan, szesz ós
majd felszökik s ilyenkor vízsugarat lövel ki. Ha- éter oldja. Oldatában az alkaloidák általános
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kémlöszerei csapadékot okoznak. Tömény kénsavban sárgásbarna színnel oldódik, az oldat
utóbb vörösessé, majd ibolyaszinüvé válik. Ers
méreg. A Delphinium Staphisagria magvai továbbá a D.-nel valószínleg izomer ddfizin és a
delfinoidin (C^aH^gNoO^) alkaloidákat is tartal-

Delhi>

az Északi-tengerhez vezet ós ezt Harlingennél
éri el.

Delga, helység mintegy 12,000 lak., Egyiptom
Siut (Mudireh) tartományának Detrut kerületében.

Delgada, 1. Fonta- Delgada.
Delgado, alacsony, messzirl alig észrevehet
hegyfok Afrika K.-i részén Mozambik portugál
mazzák.
Delfinlt (ásv.), egy epidot-fajta, mely a Dau- gyarmat és német Kelet-Afrika közt az é. sz. 10**
24' alatt. D. fok a Tongi-öbölnek B.-i pontja,
phiné-ben fordul el.
Delfinsav a. m. valóriánsav.
amelynek déli oldala a Mionge-sziget. É.-ra tle a
Deli shaven, régebben a délhollandi tartomány Rovuma torkollik. A hegyfok köri elterül vivárosa, 1886 óta Rotterdam egyik városrésze.
dék a Cabo-D. kerület, közel 7000 lak., fvárosa
Delit, város Dél-Hollandia németalföldi tarto-

Ibo az Oirimea-szigetek egyikén.

mányban, 16 km-nyire Rotterdamtól, vasút és a
Dél-Georgia (South Georgia), szubantarktikus
csatornázott Schie folyó partján, a mely a Maastor- sziget az Atlanti-óceán d. részében, a Tüzföldtl
kolat É.-i ágával köti össze, (i9io) 34,191 lak., egy- K.-re (d. sz. 54" ny. h. 37"). Területe 4075 km2.
kor jelentékeny fayence-gyártással, amely hanyat- 3000 m.-ig emelked gyrt hegység, hatalmas jéglása után újra fölvirágzóban van, puskagyártással árakkal (1. Sarkvidék). Bálnavadász-telep és meés golyóöntéssel; politechnikummal. D. hajdani teorológiai állomás. Évi középhmérséklet -}- 1-4''.
Már Amerigo Vespucci említi (?) 1501., de elvára helyén gyönyör ültetvények állanak. Jelentékenyebb épületei az 1838. restaurált városház snek (valószínleg) Antonio de la Roché kötött
(Stadhuis) nevezetes homlokzattal és lépcsházzal, ki rajta (1675) s utóbb a spanyol Léon hajó (1756).
a régi gót templom, ferde toronnyal, Tromp, Heyn Cook nevezte el (1775) South Georgiának (azadmirálisoknak és Leeuwenhoeknak, a város szü- eltt San Pedro volt). Azóta brit birtok. 1909 óta
löttének síremlékeivel az új templom 90 m. ma- közigazgatásilag a Falkland-szigetekhez tartozik.
gas toronnyal, híres harangjátékkal, a nassau-oráDelhaes István, festmvész, szlQ. Pesten
niai család sírboltjával és Orániai Vilmos már- 1848., megh. Bécsben 1901 ápr. havában. 18 éves
vány mauzóleumával, továbbá Hugó Grotius sír- korában külföldre került s élete végóig Bécsjával, akinek 1886. bronz emléket is állítottak a ben maradt. Festményeinél nagyobb hírt szerzett
kaszárnya egykori herceglak, amelyben 1 584 júl. magának becses régiséggyüj töményével, amelyet
10. 1. orániai Vilmost Gerhard Boldizsár leltte. mintegy 250,000 K értékben végrendeletileg a
Delfti fayence, Delft-ben a XVI. sz. óta bizo- magyar országos muzeumoknak hagyományozott.
nyosan, de lehet, hogy már jóval régebben ké- A gazdag éremgyüjtemény, a fegyverek és régi
szítettek agyagedényeket; az els jellegzetes sisakok sorozata a Nemzeti Múzeumba került, a
fayence-ok azonban csak a XVI. sz. végén jöt- Szépmvészeti Múzeumba a metszetgyüjtemény,
tek létre. A gyár a XVII. sz.-ban fellendült ós amelyben különösen Dtlrer- ós Rembrandt-féle
mintegy száz éven keresztül a gyártás igen sok- metszetek válnak ki, s egy nagyméret festménye
oldalú és kiterjedt volt, a virágzás tetpontját a is Bécs meghódol Mátyás királynak. Az IparD. 1680— 1740-ig élte, mikor is tányérok, tálak, mvészeti Múzeumba került a hagyaték iparm;
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;
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díszedények és szobrocskák mellett japán mintára bútorokat, bútormintákat, st madárkalitkákat és hegedket is készítettek. A D.-ipar történetét három nagy korszakra lehet osztani. Az els
1650-ig tart, ennek a készítményei kék alapra kékkel vannak gazdagon festve, a rendelkezéskre
álló egész felületet elborítják a csataképek vagy
genrejelenetek, de mindig alakos ábrázolások. A
második korszak munkálkodása abban merül ki,
hogy keletázsiai porcellánt utánoz, míg a harmadik alatt, mely 1710 körül kezddik, a készítmények oly sokoldalúak és oly különbözk, hogy
általánosat nem is igen lehet róluk mondani. Az
összes D.-ra jellemz, ho^ cserepe rendszerint
sárgás és cseng, máza élénk és fényes, s díszítése rendesen kék. V. ö. Blümlein, Delft u. seine

Fayencen (Hamburg 1899).
Delfti irányzat, modern szinezésbeli sajátosság a könyvnyomtatásban. Egyetlen sztn szerepel benne kétféle árnyalatban (pl. sötétkék ábrázolás, világoskék tónus). Nevét a delfti (Hol:

landia) fayence-készítményekrl vette.
Delfzijl (ejtsd: deifszaji), megersített város Gröningen németalföldi tartom^yban, a Doílart nyugati partján, vasút mellett, (igio) 8568 lak., halászattal. D.-nál kezddik a hosszú csatorna (105
km.), amely a Dollartból Leeuwardenen keresztül

vészeti része.
Delhi (Dehli),

1. a brit-indiai birodalom Pandzsab fkormányzóságának egyik divíziója, 40,221
km2 területtel, (i9oi) 4.587^062 lak., 7 disztriktusra oszlik.
2. D., az ugyanily nev divízió és disztriktusfvárosa, 1911 óta pedig Brit-India fvárosa, 252*
m. magasban a Dzsumma jobbpartján, több vasúti vonal találkozójánál, (i9oi) 208,385 lak., több'
mint a fele hindu, 80,000 mohamedán, 300O

A modem város, amelyet alapítójáról
Sah-Dzsihanabadnak hívnak, szabályosan épült,
széles utcákból áUó és 11 km. kerületben, falak
veszik körül,amelyeken 11 kapu vezet át. A futca,
a Csandni-Csok, kelet-nyugati irányban átszeli
a várost, ebben vannak legnagyobb számmal elhelyezve a bazárok, amelyekben ékszereket, sálokat, arannyal v. ezüsttel áttört kelméket, cizelált
bútorokat árusítanak. D. ffontosságát kereskedelme adja meg, melyet a hajózható Dzsumna és
vasúti vonalak mozdítanak el. A régi császári
palota, pompás márványépületek, mecsetek, fürdk és termek (a legkiválóbb a divan-i-khasz,
magánfogadó terem) halmaza, a város K.-i végében, a Dzsumna partján áll, de 1857 óta düledez
félben van, újabban restaurálják. A városban magában van még a Kala-Maszdzsid v. fekete mecset
dzsain.
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a hindu templomok jelentéktelenek. Az ersségtl délre van egy nagy kaszárnya, négy keresztény templom, a kormányzó palotája, múzeum és

—

Délibáb

tottak a D. elnevezéshez és

mint a hagj-omány

bátorságukat ópiumevéssel is élesztették.
Deü, 1. (Delhi, Dihli, Dhüli, Dli), Timorkönyvtár, továbbá archeológiai intézet. D.-nek nak, a portugálok birtokában lev Szunda-szigetiegtöbb mremeke azonban az újabb várostól délre nek fölidye az É.-i parton, egészségtelen vidéken,
fekv, 126 km^! terület sikságon van, ahol a leg- a DK.-i monszunok idejében könnyen hozzáférkülönbözbb idkbl származó, csodásnál csodá- het kikötvel.
2. D.figy Ms ínaláj állam székhelye Szumátrasabb épületeket, illetleg ezek romjait találhatni.
A legrégibb indiai legendák Madhanti, Haszti- sziget B.-i felében, a k. parton, a Szoengo v. D.
napnra és Indrapeszta nev városokat emleget- folyó torkolata közelében. Labuan D.-nek is hívnek, amelyek a modem D. helyén áUottak. A ják. A D.-i szultánság, körülbelül 1500 km- terüMahabharata hsei közt van egy Judichtera, aki a lettel, fképen borsot, muszkatdiót, dohányt és
XV. sz.-ban Kr. e. Indrapeszta uralkodója volt. A szantálfát terem. 1873 óta a szultán a németalfölmitikus kort elhagyva 57. Kr. e. Dilu hindu ural- diek fenhatósága alatt áll.
Delia, 1. Déloszi ünnepek.
kodó a régi Indrapeszta romjain új várost alapított,
Déli Andok, 1. Andok.
mely 317. Kr. u. Dhava királynak, a ma is látható
Déli Apenninek, 1. Apenninek.
híres vasoszlop készíttetjének székhelye volt.
Délibáb vagy déli haba, a légtükrözés egyik
Az ezután elhagj-ott D.-t Anang Pal radzsa 736. a
Tomara birodalonmak tette székhelyévé (v. ö. neme, melyet Imzánkban az Alföldön és másutt
Lassen, Indische Alterthumskunde Hl. kötet és oly síkságokon észlelnek, melyek a Nap hevít
{Junningham, Archeologieal Survey Eeport for hatása következtében ersen felmelegednek. Ilyen1862—63. Journal of the Asiatic Soc. of Bengal kor a legalsó légrétegek rendes srségi álla1864; supplement). 1193-ban a panipati csata után, pota megváltozik, a srség felfelé rohamosan
amelyben a hindu függetlenség és PirthiRadzs, növekedik és egy földi tárgyról jöv fénysugár
az utolsó brahmin császár is elesett, D.-t Kutab- folytonos törés és közbe egyszeri teljes visszaveOudin, Mohammed Sahab-Oudin Ghori hadvezére rdés után homorú görbét fut be és akkor érkezik
hódítja meg. Kutab császárrá levén, D.-t tette ter- a szemhez, mely az utolsó törés irányában a tárgy
jedelmes birtokainak fvárosává és ezt , vala- alatt annak fordított képét látja. A földön álló
mint utódai, Altamach és Ala-Eddin számos mvé- ember vízszintes irányban nézve víztükröt lát,
szi becs épíílettel gazdagították. 1321-ben Toglak, melybl földi tárgyak kiemelkednek és melyben
egy új dinasztia megalapítója, néhány km.-nyire azok tükrözdnek. A látszólagos vízfelület az ég
K. felé építette székhelyét 1325. III. Firuz pedig tükörképe. A jelenség olyan, mintha fehéres árnya régi Indrapeszta helyére tett« azt át. 1397-ben a képek kékes párázatban mozognának. A képek
vad Timur rommá döntötte. 15 évvel késbben körvonalai nem élesek, hanem reszketk, elmosóDaolat Lodi kiemeli a várost romjaiból és ismét dottak és azokhoz hasonlók,melyeket gyengén hulícsászári székhellyé teszi
1554. Humajun, Babér- lámzó vízfelületen látni szoktunk. Tengeren is
nak, az els nagjTnogulnak fia költözködik belé, de tapasztalható ugyanez a jelenség, ahol meleg
utódai ismét elhagjgák; 1631. Sah Dzsehan uralma áramlatok a levegt alul felmelegítik. A légtükalatt azonban ismét császári székhellyé lesz. 1739. rözésnek van egy másik neme is, mikor a képet
a perzsa Nadír sah, 1756. az afgánok és 1758. a a tárgy fölött látjuk ez hideg tengereken fordul
mahrattok pusztítják el és ez utóbbiak 1806-ig el, ahol az alsó hideg légrétegek legalul nagyon
névleg urai is maradnak. Ezen ismételt pusztítá- srek és a srség felfelé rohamosan csökken.
sok a várost régi fényébl kivetkztették. 1806 Ez esetben a fénysugár domború görbét ír le és a
óta D. angol birtok; a mohamedánus indiaiak szem, pl. a látóhatár alatt lev hajó árbocai fölött
azonban ennek dacára mindig fvárosuknak te- a hajónak fordított képét látja (a németeknélJSTímkintették. 1857-ben a szipahik föllázadván s a 90 mung). A légtükrözés harmadik esetében a kép
éves BahaduT radzsát uralkodójuknak kikiáltván, oldalt jelenik meg és ez akkor áll be, midn az
fölkelésük fhelyévé D.-t tették. Nicholson angol egyenl
rétegek egymással nem párvogenerális csak hosszú ostrom és véres harcok nalasak. A fata morgánánál rendszerint több
után tudta 1857 szept. 20. ismét visszafoglalni. folyamat mködik közre, úgy hogy e jelenségek
1877-ben itt volt a fényes durbar, amelyen lord Lyt- sokféleképen egybevetdnek. Igazi hazája Alsóton indiai alkirály elnöklete alatt Victoria angol Egyiptom, Arábia, a Szaharái sivatag, ahol egész
királynt India császámjévé kikiáltották. 1902. mondakör fzdik ezen optikai tüneményhez
újra fényes durbar alkalmával koronázták meg (arab neve szehráb). Dél-Olaszországban sem
Vn. Eduárd angol királyt indiai császárrá, majd szokatlan, Szicília partjain, a messzinai szoros1911. V, Györgj'öt. Ez uttóbbi talán a legfényeseb- ban néha városokat, erdségeket és egyéb tájakat
bek egyike volt. A város ez alkalommal újra a brit- a levegben lebegve látnak és a kép folyton válindiai császárság fvárosává lett Kalkutta helyett. tozik (Leccében neve mtdate, azaz változó képek,
3. D., 1. Ddi.
Apuliában lavandaja, mosón). V. ö. Pemter,
Oelhi-Benle, 1. Aleppo-fakadék.
Meteorologische Optik.
Dél-Hollandia, tartomány, 1. Hollandia.
A mondavilágban róla két mesés történet ismeDeli, török szó, eredeti jelentése a. m. rült, vak- retes, melyek egyikében a D. az alföldi Pusztának a
mer, bolond, hs összefüggnek vele a magyar lánya, a Tenger testvére, s a Szél meg a Nap ver/)., dalia szóalakok. Régebben egy önkéntes lo- sengnek szerelmeért. A D. a Napot szereti s a Szél
vassági csapat elnevezése volt. Élükön a D. hasi ell menekül. A másik szerint D. a Puszta és a Tenállott. Yalószinüleg vakmer bátorságok révén ju- ger leánya, kinek kegyére a Nap és a Felleg áhitartja,
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toznak, de a D. ebben a mondában is a Napot
szereti. Tompa népregéi között a 28. a Csörsz
mondájával hozza kapcsolatba a D.-ot, ki itt

Eádnak, a longobárdok királyának a leánya s
Csörsz avar király kedvese. Ugyancsak Tompánál
a 46. (A sirató) regében is mondai vonásokkal
színezve szerepel a D. Mennyi mindezen regékben
az eredeti népies hagyomány, az még nincs kiderítve. V. ö. Ipolyi, Magy. Myth. 90.
Délibáb, 1. szépirodalmi s divatlap, a Nemzeti
Színház közlönye szerkesztette s kiadta tolnai
gróf Festetics Leó megjelent Budapesten hetenként egyszer, 1853 január 2-tól 1854 március

—

Deliciae

sok szépség rejlik. A nevezetesebbek Le roi
radit(1873); Jean de NiveUe (1880, a legérté-

is

:

Lakmé (1883) és Kassya (1893). Egyéb
müvei dalok (Quinze mélodies), karénekek, egy

kesebb),
:

(Orfeusz halála, 1877).

lírai jelenet

La

tradition

(Hagyomány) c. prológ a Bouffes Parisiennes meg-

nyitására, ballet-betétek Adam Corsaire c. operájához és Hugó V. Le roi s'amuse c. drámájához.
D. hangszerelte Offenbach hátrahagyott romantikus operáját Hoffmann meséit (1881).
Budapesten színre került tle Pétaud király udvara
(1873);Coppélia, az üvegszem hölgy (1877); Sylvia
Diana nimfája (1878); A király mondta (1879 és
végéig. A lap tulajdonképeni szerkesztje s f- 1898); Jean de Nivelle (1881) A chatou-i kastély
munkatársa Jókai Mór volt, kinek Charívari c. (1885) Lakmé (1887). Budapesten személyesen
tarka képei s Kedves atyafiak c. regénye e lapban is megfordult s a magyar vendégszeretet viszonjelentek meg legkiválóbb íróink s költink mind zására Parisban 1879. ünnepélyt rendezett Szeged
munkatársai voltak.
2. Z)., szépirodalmi s di- javára.
vatlap, szerkesztette s kiadta Friebeisz István;
Deliblát, nagyk. Temes vmegye kubini j.-ban,
megjelent hetenként egyszer Budapesten 1855 jú- (1910) 4720 oláh, szerb, német és magyar lak., hi3. D., szép- telszövetkezet, gzmalom, téglavet, csendrrs.,
nius 17-tl, megsznt 1858 végén.

—

:

;

:

;

;

;

;

—

—

irodalmi s divatlap, szerkesztették 1877 ápril 6-tól
Dengi János, 1878 ápril 5-töl gróf Csáky Alfonz
1879 ápr. 4-ig, mikor a lap megsznt, hetenként

vasúti állomás, posta, távíró- és telefonállomás.

egyszer jelent meg Debreczenben.
Délibábos nyelvészek, azok a nyelvészek, kik
biztos nyelvtudományi módszer hiján a képzelet
délibábjait követik. Ilyenek voltak régibb nyelvészeink közül azok, kik nyelvnket csakis a héber
nyelvbl vélték magyarázhatni; leghirhedtebb
képviseljük Otrokocsi Fóris Ferenc a XVII.
sz.-ban. Ide tartozik a történetíró Horvát István,
ki még a bibliai neveket is mai nyelvünkbl magyarázgatta továbbá Kassai József, ki szótárában igen sok becses népnyelvi anyagot gyjtött
össze, de szófejt módszere egészen délibábos.
Delibácionális eljárás, az az eljárás, amellyel
a belföldi bíróság megvizsgálja, hogy az a külföldi ítélet, amelynek belföldön végrehajtását kérik, megfelel-e az e részben fennálló szabályoknak. L. Végrehajtása külföldi ítéletnek.
Delibál (török), bódító méz, melyet a méhek
a Kis-Ázsiában elforduló Daphne pontica nedvé-

magyarországi lunnoksivatag (Bielo brdo, Aggef
romanorum), Temes vmegye Nagykárolyfalva.Te-

;

bl

készítenek.

Deliberáció (lat.) tanácskozás, megfontolás.
Deliberál (lat.), a. m. hozzászól, megíbntol.

Deliberante Roma Saguntum perit
(lat.) a. m. míg Eóma tanácskozik, Saguntum el-

Környékén római sáncok vannak.
Delibláti

homokpuszta

v.

helyesebben Dél-

mesmiklós, Homokszil, Gerebencz, Gajtas, Palánk,
Dunadombó, Deliblát és Homokos községei közt elterül, ^Ny.-DK.-i irányban 36 km. hosszú s 11 kmszéles homoksivatag, melynek legnagyobb része
az állam birtokát képezi s a delibláti ferdészeti
hivatal kezelése alatt áll. Hullámos dombokból,
hosszura nyúló homokbuckákból áll, melyek néha
hegyeknek is beillenék s hullámvölgyektl vannak elválasztva. Részben legelk és erdk borítják.
A puszta futóhomokja egészen finom és legömbölyödött szemcséj, majdnem tiszta Icvarc, kisebb

mennyiség

földpáttal, csillámmal, magnetíttel és

kevés mésszel (puhaállatok héjaiból) keverve;
színe világos, néha barnás, rossz melegvezet, vízfelvevképessége igen csekély. Ujabban a homokterletnek szllvesszvel való beültetését célozzák Fehértemplomnál 460 ha területen kezdték
meg az ültetést, Versecen pedig a homokterület
betelepítését s a földmívelés és gyümölcstenyész;

tés behozatalát

is

megkísérlik, legutóbb pedig

(állami segítséggel) kiterjedt szUtelepeket létesítettek a D.-n, melyek igen jól fejldnek. V. ö.

vesz Liviustól ered, közmondássá vált szólás, Themak Ede, A délmagyarországi homoksivatag
oly értelemben, hogy az ügyrl való tanácskozás (Földtani Közlöny, XVII. k. 1887) Wessely József,
Der Europáische Flugsand u. seine Cultur (Wien
közben maga az ügy vesz el.
Delibes (ejtsd döiíb) Léo, francia zeneszerz, szül. 1873) Mátyvs József, A Delibláti futóhomokról
St.-Germain du Val-ban 1836 febr. 21., megh. Pa- (Erdészeti Lapok, XXIX. 1890).
Délicatesse (francia, ejtsd: deiikatessz), a. m.
risban 1891 jan. 16. A párisi conservatoireban
tanult, s már 1853. két templom orgonása és a finomság, gyöngédség, csemege; delikát (1. o.)
Théátre lyrique zongorakisérje volt. 1865-ben a finom, ízletes stb.
Delicato v. ddicamente v. con delicatezza, ol.
Nagyopera karigazgatója, késbb zenetanár és az
Académie tagja lett. A Nagy-Operában aratott zenei mszó, a. m. ízléssel, gyöngéden, finoman.
Délice (franc, ejtsd deiisz) a.m. gyönyör, élvezet.
fényes sikerei óta mesterének, Ádámnak egyenes
Deliceto (ejtsd: deiicsétó), falu az olaszországi
utódául tekintették és iskolát alapított finom, fölötte jellemz hangszerelése által. A kritika sze- Foggia tartomány bovinói kerületében, régi vár
rint Coppélia ou la fllle aux yeux d' email cím romjaival, szép templommal, szU- és olajfaterballetjével (1870) D. elérte fejldésének tetpont- meléssel, (1901) 5261 lak.
Deliciae (lat.) a. m. gyönyörség régebbi
ját; pedig a legtökéletesebb müve a Sylvie ou la
nymphe de Diane eddig utói nem ért balletzene. idkben vegyes gyjtemények kedvelt címe, pl.
Operái kevesebb küls hatást arattak, de ezekben D. poetarum Italorum. A rómaiaknál D. volt a
;

;

:

,

;

:

;

—
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neve bizonyos rabszolgáknak is (többnyire gyermekeknek, törpéknek és csodaszülötteknek), kik
aruk mulattatására szolgáltak («kegyenc», «kedvenc »j.
D. generis humani (az emberi nem
dísze, virága), Titus római császár mellékneve.
Deliciosus, pompás, élvezetes.
Délicieuse (franc, ejtsd: deiisziöz) a. m. jóíz,
pompás.
Delicta juris gentiam (lat.) a. m. nemzet-

—

közi jogi

—

bncselekmény

Delictum

(1.

o.).

m. büntetend cselekmény.
Elkövethet pozitív cselekvéssel, midón a tettes a
törvény

Ezek az

tiltó

ú. n.

(lat.) a.

rendelkezését («ne lopja) megsérti.

commissiv büntetend cselekmények

(delicta commissionis). Ezzel ellentétben az

siv

büntetend cselekmények

omis-

(delicta omissionis)

a törvény parancsoló rendelkezésének megsértésével, tehát törvényes kötelesség elmulasztásával

Példa erre a Btkv. 135. §-a, amely a
felségsértés tekintetében feljelentési kötelezettsélétesiílnek.

get állapít meg. De tiltó törvényt is meg lehet
sérteni mulasztással, pl. a gyilkosság elkövethet
a szükséges élelem elvonásával. Ezek azonban lényegileg nem is valódi mulasztási bncselekmények (delicta omissionis per commissionem). A
fenti megkülönböztetés az elkövetés módja sze-

A büntetend cselekmény tárgyát
véve alapul, megkülönböztethetk a közbntettek
(delicta publica), amilyenek az állam alkotmánya,
területe stb. ellen elkövetett büntetend cselekrint történik-

és a magánbntettek (delicta privata),
a becsület, élet, testi épség stb. elleni
büntetend cselekmények. Ha a tárgy politikailag
alkalmatlan arra, hogy rajta jogsérelem elkövettessék,' az ily tárgyon véghez vitt merényletet
képzelt bntettnek (D. putativum) nevezik, mely
nem büntethet.
Déli fény, aurora australis, a Föld déli nagyobb szélességei alatt észlelhet ugyanolyan
fényjelenség, mint a nagyobb északi szélességek

mények

am'nk

észlelhet északi fény v. sarki fény.
Deligeorgis, 1. Epameinondas, görög államférfi, szüLTripolisban (Peloponnesos) 1829febr.l0.,
megh. 1879 máj. 27. Politikai szereplését az
1862-iki forradalomban kezdte. Mint a képviselkamara tagja csakhamar kitnt szónoki tehetségével s annak a pártnak a vezére lett, amely kifelé békés politikát hirdetett, befelé pedig szabadelv intézményeket sürgetett. 1865. és 1870-ben
rövid ideig miniszterelnök volt, majd ismét 1872—
1874-ig. Ekkor dlt el a laurioni ezüstbányák kérdése, olyformán, hogy azokat az olasz-francia
társaság tovább is mvelheti magasabb bérért,
de a bányák az állam tulajdonába mennek át.
1877— 78-ig negyedszer viselte a miniszterelnökséget, de békés politik^a miatt a háborús i)árt
alatt

—

Deliile

retesek. Ide tartoznak a citi-om, narancs, füge és

szll

friss állapotban

továbbá a mazsola, apró-

:

szóU, malagaszöllö, füge és datolya szárítva.
Déligyümölcs-aukció.Ezeknek tartására 1894.
a kereskedelmi miniszter kizárólagos jogot adott
a Magyar Bank és Kereskedelmi r.-t.-nak, mely
jóváhagyott tlzletszabályai alapján a miniszter
megbízottjának felügyelete alatt tartja árveréseit
(1. Aukció és Árverés). A Szicília, Puglia, Garda
és Riviéra vidékérl, valamint Kréta szigetérl
vásárolt déligyümölcsöt Fiúméba és Budapestre
hozatja, ahol árúraktáraiba helyezi el. A megtörtént osztályozás és kiválasztás után a már elre
hirdetett napon megtartják az árverést. Ezeken
az aukciókon nemcsak Magyarország szerzi be
szükségletet, hanem Gralieia, Bukovina, Morvaország, Lengyelország, Románia és Szerbia is. A téli
évad egyes heteiben sokszor 20 ezer láda narancs
és citrom kerül eladásra.
Déli hal, üscis austrinus, csillagkép az ég D.-i
felén, 42, szabad szemmel látható csülaggal.
Déli háxoiaszg, Triangulutn australe, csillagkép az ég D,-í felén, 25, szabad szemmel látható
csillaggal.

Deüjannisz,

1. Delyannis.
Déli jeges-tenger, 1. Jeges-tengerDéli Kárpátok, 1. Erdélyi déli hcUárláncdat.
Delikát (franc), jóíz finom ; gyöngéd, érzékeny, kényes.
Déliké (növ.), 1. Portulaca.
Déli kereszt, Cnix, csillagkép a déli égen. 29,
szabad szemmel látható csillagból áll, melyek
közül a 4 legfényesebb a kereszt végeit jelöli.
A D. egyszersmind a német Keletafrikai-Társaság zászlóképe és a legfbb brazíliai rendjel
neve.
Déli korona, csillagkép, 1. Corona australis.
Delila (héber, a. m. gyengéd), flliszteus aszszony, Sámson szeretje. A bibliai elbeszélés szerint Szórék völgyében lakott s addig zaklatta
Sámsont, míg végre megmondotta neki, hogy erejének titka hajában van, amelyet sohasem volt
szabad levágnia. Ezután egy ízben elaltatta, haját levágta és a flUszteusoknak kiszolgáltatta. (Bírák K. 16. f.)
Déli lazac (Haplochüon), 1. Zebralazac.
Delile, Alire Raffeneau, botanikus, 1. Del.
Deliile (^DeZtó/e, ejtsd döiii), Jacques, abbé, francia költ, Montanier ügyvéd természetes fia, szül.
;

:

Aigueperseben(Puy-de-Döme) 1738 jún.22., megh.
Parisban 1813 máj. 1. Hímevét Vergilius Greorgiconjának 1769. megjelent verses fordításával alapította meg. 1772. az akadémiába is beválasztották, de fiatal kora miatt csak 1774. foglalhatott széket. 1782. jelent meg els önáUó müve
Les jardíns ou l'art d'embellir les paysages, melyet a szalonokban a szerz kitn felolvasó-mvészete vitt sikerre. A forradalom idejében elvesztette gazdag egyházi javadalmát, valamint
a Collége de Franeeon elfoglalt katedráját is, ez
utóbbit azonban 1802. ismét visszanyerte. Svájci

vi^zavoDulásra kényszerítette.
2. D., Leonidas, az elbbinek öccse, szül. Mesolongionban, 1840. 1880 óta a képviselkamara
tagja, 1890— 92-ig Delyannis kabinetjében külügyminiszter volt. 1897-ben belépett Rallis kabinetébe, de csakhamar megbukott. 1902— 03 ig tartózkodása alatt írta meg fmvét
L'homme
miniszterelnök volt, de mivel a kamarában cse- des champs, ou les Géorgiques fran^aises címen
kély többsége volt, lemondott.
(Strassburg 1802). Utolsó éveiben írt költeméDéligyxunölcs néven Dél-Európa és Észak- nyeit (La pitié, 1803) szelíd melancholia lengi át.
Afrika friss, szárított v. aszalt gyümölcsei isme- Leíró 8 oktató célú költészetében a természetet
:

—
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dicsíti ügyesen gördül, de meglehetsen színtelen versekben, melyek ma már minden zamatjukat elvesztették, összes mveit Amard adta ki
(182-4, 16 köt.). Magyarul megjelent: A falusi élet,
szabadon fordította Kis János (Sopron és Pozsony
1825). V. ö. Sainte-Beuve, Portraits littéraires
Bonnefon, Un poéte oublié J. D.
<!., II. köt.)
{Revue Latiné 1905. évf.).
Déli lövés, 1. Esti lövés.
Déli magyar szigethegyek neve alá foglalták
újabban azon hegycsoportokat, melyek a Balatontól
D-re, egyfell a Duna, Dráva ós Kapós közt, másfelöl a Dráva és Száva közt terülnek el, s melyek
orografiailag és geológiaílag sem a Balkánhoz,
sem az Alpokhoz közvetlenül nem csatolhatok. Ide
3 hegycsoport sorozható, ú. m. 1. a Mecsek-hegység (612 m.) és a Villányi-hegység (M2 m.) 2. a
Dráva és Száva közti szigethegyek, ú. m. a Bilo
(294 m.), Garics (489 m.), Papuk (953 m.), Pszuny
<984 m.) és Djel (459 m.) hegységek 3. a Fruska
Gora hegység 539 m. (1. az illet nevek alatt). V. ö.
Jankó János, Magyarország hegyvidékeinek csoportosítása (Budapest 1891) Vezet a földtani intézet múzeumában (Budapest 1909).
:

;

;

;

;

Délimitation

-

Delisle

megsznik. Kivétel a D. acutum, amely magas
lázzal járó s mindig halálos elmebaj. D. tremens
V. alcoholicum alatt az iszákosok heveny zavartságát értik. L. Szeszmérgezés.
Déli Sandwich-szigetek, szigetcsoport a déli
sarkvidéken, 1. Sandivich-szigetcsoport.
Déli sark, 1. Sark.
Déli sarkcsillag, 1. Sarkcsillag.
Déli sarktenger, 1. Jeges-tenger.
Déli sarkvidék, 1. Sarkvidék.
Déli Shetland-szigetek, antarktikus szigetsor
az Atlanti-óceánban, a Tzföldtl DK.-re (d. sz,
61—630; ny. h. 53-630). A Graham-földtöl a
Bransfleld Strait választja el. Nagyobb szigetei
(K.-rl Ny.-ra) Clarence, Blephant, George, Nelson, Róbert, Greenwich, Livingston, Deception,
Snow, Smith, Low. A Deception-sziget egyetlen
köralakú kráterfal; a beomlott kráter helyén
a tengerrel összeköttetésben álló Foster-öböl
terül el. A szigeten szolfatarák és fumarólák is
vannak. A Bridgman-sziget is vulkáni. A többi
valószínleg skzet. A szigeteket William
Smith 1819-ben fedezte föl. 1909 óta brit birtok a
Falkland-szigetek kormányzósága alatt (1. 0. és
:

m.

Sarkvidék).
Delisle (ejtsd: döiii), 1. Guillaume, M.ya[6 francia
Delinquens (lat.) a. m. bntettes.
geográfus, szül. Parisban 1675 febr. 28., megh.
Délion, Görögországban Beóciának kis városa, 1726 jan. 5. Sok térképet adott ki, amelyek kiállíTanagra vidékén az Buriposz mellett, a déloszi tása és tiszta metszése a régibb térképekét messze
templom mintájára épített nagy ApoUón-templom- meghaladta. Európa térképe (1725) az els, amely
mal, melyet az athéniek a peloponnéznsi háború e földrészrl pontos képet ád. 1702-ben az akadéalkalmával ersségnek használtak, de Kr. e. 424. mia tagjává lett s királyi geográfusi címet kapott,
vereséget szenvedtek a beóciaiaktól.
és a trónörökös (XV. Lajos) földrajzi tanárának
Déli Orkney- szigetek, lakatlan antarktikus nevezték ki. Traité du cours des íleuves c.
szigetcsoport az Atlanti-óceánban (d. sz. 61"; ny. 1720. jelent meg Parisban.
2. £>., Jacques, abbé, francia költ, 1. Delille.
h. 450), a Tzföldtl DK.-re, Két nagyobb szigete
Coronation és Laurie. Kristályos palából való
3. D., Joseph Nicolas, francia csillagász, szül.
hegységeit (1320 m.) nagyobbrészt jég és hó ta- Parisban 1688 ápr. 4., megh. u. 0. 1768 szept 11.
karja. Területe kb. 5000 km^. Angol és amerikai A Collége de France-ban volt tanár. 1725-ben
fókavadászok 1820 körül fedezték fel. 1909 óta Oroszországba ment és a szentpétervári tudomábrit birtok, a Falkland-szigetek kormányzósága nyos akadémiánál csillagászati iskolát szervezett,
melybl több neves orosz csillagász került ki.
alatt (1. 0. és Sarkvidék).
Déli pont, a négy világtájat kijelöl pontok 1740-ben a Merkúrnak a nap eltti átvonulását észegyike, a délkörnek és horizonnak a déli pólus- lelte. Nagy része volt az orosz birodalom Kyrilovféle atlaszának kiadásában utazásainak eredméhoz közelebb es metszési pontja.
l>eliquescent (lat.) a. m. szótfolyó. D. tes- nyeivel is gazdagította a fizikát és földrajzot. Ftek, melyek a levegn szétfolynak a leveg ned- kép a fogyatkozásokat és az azokat kisér tüneményeket észlelte, s ezekrl terjedelmes jelentévességének hatására.
Délire (franc), nem deliriumot (1. 0.) jelent a seket tett közzé. Fbb mvei Mémoiressur lesnoufrancia orvosoknál, hanem téves eszmét.
D. velles découvertes au nord de la mer du Sud (Paris
systématisé a. m. tébolyodottság.
1752) Mémoires pour servír a l'histoíre et aux
Delirium (lat., félrebeszélés, tévongés, fantá- progrés de l'astronomie, de la géographie et de la
ziálás, «fejtifusz»), zavartsággal és érzékcsaló- physique (Szt.-Pétervár 1738).
dásokkal járó, rövid ideig tartó múlékony elme4. 1)., Léopold Victor, francia paleografus és
haj. Az érzékcsalódások tömegesek, gyorsan vál- történetíró, szül. Valognesban (Manche), 1826
tozók és igen élénkek. Ezek behatása alatt cse- okt. 24., megh. 1910 júl 21. Tanítványa volt az
lekszik a beteg. Ha az érzékcsalódások ijesztk, Bcole des chartesnak. Ez intézetnek Bibliothéque
fenyegetk, a beteg nyugtalan lesz, menekül, ki- c. folyóiratában kiváló érdekesség és fontosságú
ugrik az ablakon is (D. furibundum). Máskor kel- tanulmányokat közölt, melyek egy csapással meglemesek az érzéscsalódások, mikor a beteg nyu- alapították hímevét. Études sur la condition de
-godtan fekszik, magában mormog, nevetgél, pely- la classe agricole en Normandie au moyen-áge c.
heket szed (D. mussitans). D.-ok elfordulnak láz- tanulmányát 1851-ben az Akadémia a Gobert-fóle
ban (lázas álom, lázban beszól a beteg) fertz nagy díjra méltatta. 1852-ben alkalmazást kapott
betegségek kíséretében. Gyermekek, gyöngébb a császári könyvtárban 1857. az Académie des
ezervezetüek, alkoholisták igen könnyen deli- inscriptions tagja, 1874. a Bibliothéque nationale
irálnak. A D. rendesen pár óra, 1—2 nap után igazgatója lett. Pontosabb mvei Cartulaire nor(franc, ejtsd: delimitaszjon), a.

határigazítás.
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Lisle

mand de Philippe-Auguste (1852) Catalogue des
actes de PhiUppe-Auguste (tartalmas bevezetéssel
1856) Inventeire des manuscrits du fonds latin
<1863— 71, 5 köt.) Le cabinet des manuscrits de la
Bibiiothéque nationale (1868—81, 3 köt.) Chro;

;

;

;

nique de Róbert de Torigny (1872—74, 2 köt.)
Inventaii'e général et méthodique des manuscrits
franpais (1876—78, 2 köt.) Mélanges de paléographie et de bibliographie (1880) Les registres
d'Innocent III. (1888) Littérature latiné et hist.
du moyen áge (Paris 1890). V. ö Lacombe, Bibliographie des travaux de Léop. D. (1903); N.
OurseL Nouvelle biographie normande (1889);
G. Pawlowski, Les maitres bibliographes fran;

;

;

^is
De

.

(1887).
Lisle, Charles
.

Marié, francia költ,

I.

Le-

conte de Lisle.
Delisle-vetlet, a földrl,

vagy annak egy részérl Delisle módszere szerint készült kép. L.

Délit

1.

Szélesség.

m. vétség.

büntetend

tettekre (crimes), vétségekre (délits) és kihágásokra (contraventions) osztályozta. Ez a hármas
felosztás azután átment a legtöbb állam törvényhozásának, így a magyar Btkv.-nek rendsze-

réi

is.

több ószövetségi

irt

:

;

bisher veröffentüchten KeUAssyrische Gramschriftlitteratur (u. o. 1887)
matik (Berlin 1889,2. kiad. 1903); Assyrisches
Handwörterbuch (Leipzig 1896) Haupt Pállal kiadja Assyriologische BibUothek és Beitráge
zur Assyriologie und vergleiehenden semitischen
Sprachwissenschaft Entzifferungder kappadokischen Keilsehrifttafeln (1893) Die Entstehung
des áltesten Schriftsystems oder ürsprung der
KeilsehrLftzeichen (1896). Nagy feltnést keltett
Bibel und Bábel cím felolvasása 1902 jan. 12.
Berlinben az Ürient-Gesellschaft ülésén, melyen
Vilmos császár is jelen volt, aki HoUmann tengernagyhoz intézett kéziratában hibáztatta D.-t,
hogy felolvasásában teológiai dolgokat is fesze-

zur gesammten,

;

;

:

;

;

Déli tenger (Südsee. South Sea),

1.

Csendes-

óceán.

Déli tzsde, a tzsde föüzleti szakasza. A budaértéktzsde alapszabályai szerint az
értéktzsde a vasárnap, ünnepek és a Nagypéntek
kivétetelével minden nap déli 12 órától i/,2 óráig,
áz árútzsde 1 óráig van nyitva. A D. megnyitása
és bezárása csengetéssel jeleztetik. Pontban déli
12 órakor, annak jeléül, hogy a tzsde megnyittatik, elször,
pontosan 5 perccel 1 óra, illetve
Vi 1 eltt, annakjeiéül, hogy az érték-, illetve árúüzlet felmondási és nyilatkozási határideje letelt,
másodszor,
végül pontban 1»;„ illetve 1 órakor,
annak jeléül, hogy a tzsde bezáratik, harmadszor
csengetnek. Aki öt perccel a harmadik csengetés
után a tzsdetermet el nem hagyja, a tzsdetanács
által pénzbirsággal sujtatik. A déleltti és délutáni
tzsde el-, illetleg utótzsdének neveztetik és
«zek idejét a tzsdetanács állapítja meg.
Delitzsch, az ugyanily nev járás székhelye
Morseburg porosz kerületben, 18 km.-nyire Lipcsétl, a Löbber és vasút mellett, (i9io) 13,030 lak.,
«ör-, cukor-, szivargyártással, kötött árú- és cipkészítéssel. A város egy részét falak, többi részét gyönyör sétaterek veszik körül. Legjelentékenyebb épületei a XV. sz.-ban épített ós újabban
restaurált Péter-Pál temploma, a városháza és
«gy kastély, mely most ni fegyházul szolgál.
Delitzsch, 1. Frariz, német lutheránus teoló.gus, szül. Lipcsében 1813 febr. 23., megh. 1890
márc. 4. u. o., hol az egyetemen a teológia
rendes tanára volt. A bibliai és a biblia utáni
idszakban beszélt zsidó nyelvben való nagy jártasságával a ökeresztény talmudistan nevet vívta
Id. Iratai, különösen bibliai kommentárjai rendkívül értékes müvek, melyek nagyobb részben
több kiadásban is megjelentek s angol nyelvre is
pesti árú- és

—

—

:

Béaii

Kommentárt

könyvhöz, de foglalkozott az új testamentummal
is. Bibliai teológiai munkákat is adott ki, s ezeken
kivül irt egy System der christlichen Apologetik
c. müvet 1869., s lefordította zsidó nyelvre az egész
újtestamentumot (1877), melyet több kiadásban az
angol Bibliaterjeszt Társaság kolportál.
2. D., Friedrich, német orientalista, szül.
1850 szept. 3-án. 1877-ben a lipcsei egyetemen a
sémi nyelvek és az assziriológia tanára lett,
1893. Boroszlóba, 1899. a berlini egyetemre hívták
meg. Nevezetesebb mvei Studien über indogermanisch-semitische Wurzelverwandtschaft (Leipzig 1873, 2. kiad. 1884); Assyrische Studien
Assyrische Lesestücke (4. kiad. u.
(u. 0. 1874)
0. 1901); Wo lag das Paradies? (u. o. 1881);
The Hebrew language viewed in the light of
Assyrian research (London 1883); Die Sprache
der Kossaer (u. o. 1884) Prolegomena eines neuen
hebráisch-aramáischen Wörterbuchs zum Altén
Testament (u. o. 1886) Assyrisches Wörterbuch
;

A

cselekménjeket a francia jog 1791 óta a cselekményre meghatározott büntetés súlya szerint bn(franc.) a.

lefordíttattak.

;

.

Térképek.
Déü szélesség,

Déli vasút

401

Nán

Lexikona. V.

köt.

getett s kifejtette a kijelentésre vonatkozó nézeteit.

Delius, Nikolaus, német Shakespeare-kutató,
szül.

Brémában 1813

nov.

18.

19., megh. 1888
egyetemi tanár volt
Hosszabb ideig folytatott tanulmányokat Francias Angolországban. Elbb szanszkrit, utóbb román
s angol filológiai eladásokat tartott, de kutatásainak ftárgya Shakespeare, kirl igen sokat
írt Die Tiecksche Shakespeare-Kritik (1846) Der
Mythus von W. Shakespeare (1851) Das englische
Theater zu Shakespeares Zeit (1853) ShakespeareLexiaon (1852) Abhandlungen zu Shakespeare
(1878 s újabb gyjtemény 1887) stb. Korszakot
alkot kritikai nagy Shakespeare-kiadása (1854—
1861, 7 köt., 5. kiad. 1882, 2 köt.), melyhez az ál-

Bonnban,

szept.

hol

;

:

;

;

;

shakespearei drámák kiadása (1854) járul tA román
nyelvekre vonatkozó sok jeles tanulmánya van a
folyóiratokban. Kiadta Wace-nak Saint Nicolas c.
ófrancia költeményét (1850) és Proven^al dalokat
(1853). Saját költeményei 1853. jelentek meg.
Déli vasút (Cs. kir. szab. déli vaspályatársa1. Magyarország
ság), közös vasút 8 vonalai
dunántúli vidékein a) Budapest déli-v. pályaudvarából DNy.-ra Székesfehérváron át a Csáktornya
melletti országhatárig; 6^ Székesfehérvártól Komáromig É.-ra c) Nagykanizsától ÉNy.-ra Szombatheljig és Sopronon át a Lajtaszentmiklós melletti országhatárig; d) Murakeresztúrtól délre
Barcsig; e) Sziszek-Galdovótól DNy.-ra Zágrábon
át a Zapreáic melletti országhatárig ésf) Fiumé:

;

26

"Déli

vasút

¥)2

Deljan

országhatárig terjed vonalai 704' 1 km. kiterjedésben 2. Ausztria DNy.-i részében pedig
a) Bécs saját pályaudvarából délre Graz-Laibachon át Triestig és a Cormons melletti olasz
határig, a Liesingtöl Kaltenleutgebenig, Mödlingtl Laxenburgig és Hinterbrühlig, Spielfeldtöl

Kiépíttetnek és megnyittatnak a következ vonalak: Magyarországon: Pragerhof Nagykanizsa 1860 ápr. 24., Újszny (Komárom)— Székesfehérvár jún. 1., Nagykanizsa— Budapest 1861
ápr. 1., Zágráb
Károly város 1865 jún. 1. és
Nagykanizsa— Sopron szepl. 20 Osztrák íer?//eRadkersburgig, Bruck a/M.-tól Leobenig terjed íen Marburg— Klagenfurt 1863 júl. 1., Klagenszárnyvonalakkal; b) Marburgtól Ny.-ra Klagen- furt- Villach 1864 máj. 3.
Venezia tartományfurt ésVillachon át Pranzensf estéig; c) St. Péter- ban: Udine— Cormons és Nabresina— Cormons
tl délre a Fiume melletti országhatárig d) a 1860 okt. 1., Udine— Casarsa 1861 júl. 21., minémet határról Tirolban Kufsteintói délre Inns- által létrejött a Bécs és Venezia közötti vasúti
bruckon, a Brenner-hegységen és Trienten át az összeköttetés. A két hálózat végleges szétválaszAla melletti olasz határig terjed vonalai 1533'1 tása iránt tárgyalások indulnak meg és a társakm. kiterjedésben.
vasút összes kiterjedése ság eközben szardíniái vonalainak kiegészítésére
2237'2 km. Ezeken kívül Magyarország terüle- 1864. megszerzi a 840 km. piemonti vasutakat is,
tén üzemben birja a 123*2 km. Barcs-pakráczi h. és a szétválasztás ügye is annyira halad, hogy
é. vasutat az engedély egész tartamára. Ausztria arra nézve 1866 febr. 27. már elleges megállateillletén pedig bérletben bii'ja a Wien-pottendorf- podások jöttek létre.
Az 1867 ápr. 13. létrejött szerzdés szerint az
wienerneustadti ésaLeoben-vordembergi vasutakat az egész engedély tartamára továbbá üzem- osztrák és magyar hálózat teljesen elválasztatik
ben tartja a Graz— köflachi vasutat 1878-tól 50 az olasz hálózattól és azokra nézve az engedély
évig, úgyszintén számos h. é. vasutat 233 km. tartama 1870 jan. 1-töl számítva 90 évre állapítkiterjedésben. Vezérigazgatósága Bécsben és az tatik meg. A társaság kötelezte magát az állam
ennek alárendelt üzletigazgatóság a magyar vo- költségén Trieszt kikötjének 1873 dec. 31-ig
leend kiépítésére és a Murakere8ztúi1;ól Barcsig^
nalakat illetleg Budapesten székel.
Az 1850-es évek elején beállott pénzügyi zava- valamint a Bruck a/M.-tól Leobenig terjed vonarok következtében a kormány feladja az állam- lak létesítésére. A baseli szerzdéssel a hálózatok
vasúti rendszert s 1856 márc. 7. eladja és enge- végleges elkülönítése is megtörtént.
Az üzleti számadások 1889 jan. 1-tl a magyar
délyezi a lombard-velencei tartományban az 1852.
államosított vasutakat a Lombard-veneziai vasút- és osztrák vonalakon elkülönítve vezettetnek..A
társaságnak 100 millió liráért, mely társaság trieszti kiköt üzemét 1890 dec. 28. szentesített
egyesült a Középolaszországi vasúttársasággal törvény alapján az állam veszi át, a beruházási
1857. «Lombard-veneziai és Középolaszországi töke törlesztésén kívül, annak kamatozása mellett.
vasúttársaság)) cég alatt. 1856 okt. 18. engedélyezi
Üzemében vannak a következ h. érd. vasutak
a kormány a Ferenc József Császár Keleti vasutat Radkersburg-Luttenberg 1890 okt. 16., Cilii- Wöla) Bécstl Sopronon és Nagykanizsán át Eszékig, lau 1891 dec. 28. (1904-töl kezddleg a Cs. Kir.
h) Újsznytl (Komárom) Székesfehérváron át Osztrák Államvasutak üzemében), WieseldorfEszékig, esetleg elágazással Pécsig c) Budapest- Stainz, Kapfenberg-Au-Seewiesen, Pöltschachrl Nagykanizsán át Pöltschachig és d) Eszéktl Gonobitz 1892-ben, Bozen-Kaltem 1898 dec. 12.,
Zimonyig terjed vonalakkal 1862 jan. 1-töl 90 Laibach-Oberlaibaeh 1899-ben, Kühnsdorf-Eisenévre a beruházási tökének 100 millió frtig évi kappel 1892-ben, aRoliitsch-i 1903 dec. 21., Mori50/0-os kamat és 2"27o-os törlesztési hányadnak Arco-Riva 1905 jan. 1., St. Michele-Mezzolombardo 1906 okt. 7., Bozen-Klobenstein 1907-ben,
biztosítása mellett.
Az egyesülés még 1858. létrejött és az új tár- Leibnitz-Pöfflng-Brunn 1908-ban, Bruneck-Sand
saság «0s. Kir. Szabadalmazott Déli Állami 1908-ban, Windisch-Feistritz-Bahnhof-Stadt 1908
Lombard- Veneziai és Középolaszországi vasút- dec. 11.
Az 1858 szept. 23. kelt engedély-okmány 28.
társaságy> cég alatt, Bécs székhellyel 1859 jan.
1-töl kezddleg megalakult. A társulati tke 100 §-ának szövege 1890 máj. 20-tól következlegmillió K-ban állapíttatott meg, a befektetett töke módosíttatott «1. A társaság osztrák területen
5V6°/o-os tiszta jövedelmének biztosítása ós 1868 fekv hálózatának összes vonalai, illetleg részvégéig jövedelemadó-mentesség mellett a meg- vonalai a tiroli és pasterthali vonalak kivételéváltási jognak 1896 jan. 1-tl kezddleg történt vel. 2. Kufsteintói az Ala melletti olasz határig^
biztosításával.
és Marburgtól Franzensfeste-ig terjed vonalak
A kormány 1861 nov. 20. kelt egyezménnyel (tiroli és pusterthali vonalak). 3. A társaság
jóváhagyja a társaság és a szardíniái kormány hálózatának Magyarországon fekv összes vonaközött 1860 jan. 25. létrejött szerzdést. A társu- lai és rész vonalai)).
Déli Vilmos-csatorna, csatorna Németalföldön
lat új alapszabályai 1862 jún. 20. megersíttetnek, melyek szerint a D. engedélytartama 1954 Északbrabant és Limburg tartományok területén
dec. 31-ig terjed és az osztrák és magyar vonalak 122 km. hosszú, 1822— 26-ig épült, Hertogenrészére a vCs. Kir. Szab. Déli Vaspálya- Tár sa- boseh-tól Helmondon és Weerten keresztül a Maas
ságy, alombwcdisd és középolaszországi vonalakra torkolatánál ér véget. Kiágazódik Lüttich és Eindnézve a (.(Lombardiai és Közévolaszországi hoven felé.
De^an (Delean) Péter, bolgár cár (1040—41).
Vasúttársaság» és a két hálózatot érdekl ügyekben az ((Egyesült Délosztrák-Lombardiai és Radoniir Gábor bolgár cár fla volt s mikor BaziKözépolaszországi Vasúttársasága) céget vette liosz Bulgaroktonosz (a bolgárölö) görög császár
megsemmisítette a Sismanidák bolgár birodalmát
fel.
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Dél-Karolina

/1018), ö is fogságba került De 1040. megmenekült s népét fellázította a görög nralom ellen
felvette a cári címet s gyzelmesen nyomult Thes-

—

Dellapáti

problémája (Budapest 1877)

A

köteles rész
1879) ; Igazságszolgáltatásunk reformja (u. o.
1880) ; Magánjogi codificatiónk és régi jogunk (u. o.
találmányi szabadalmak reformja (u. o.
salonike városáig. De itt vereséget szenvedett, 1884) ;
magyar polgári törvénykönyv tervezete
fogságba került és Mihály császár parancsára 1885) ;
és a modem jogtudomány (n. o. 1885) ; Az ügymegvakíttatott. További sorsa ismeretlen.
Dél-Kaiolina, az északamerikai Egyesült-Álla- védségrl (tl o. 1887); Magánjogi codificatiónk
nemzetközi magánjog haladása
mok egyik állama, 1. Cardina, North CaroHna (u. o. 1887);
(u. o. 1888).
és Soidh CaroHna.
Della Fonté, 1. Fontius.
Délkeleti Alpok, 1. Alpok.
Dellál (arab), közönségesen teláll. A nyilvános
Délkeleti szigetek, 1. Keletindiai hollandus
eladásokon
kikiáltó neve Törökországbitiokok.
Délkmai tenger (Xan-hai), típusos beltenger, ban s egyéb keleti államokban.
Della Robbia, firenzei mvészcsalád neve. L.
amelyet Ázsia K.-i par^'a, a hátsó-indiai félsziget, Maiakká, Fonnoza, a Filippi-szigetek és Bor- Robbia.
Dellarosa, Ludwig, álnév, 1. Gleich.
neo zárnak körül. Legnagyobb mélysége LuzonDelle (^tsd: deli, németül Dettenried), vái"os
szigettl délre 5200 m.
Délkör, mei-idian, a csillagászatban azon leg- Belfort francia territóriumon, az Allaine partján, a
nagj'obb kör, mely az égi pólusokon és a megfi- svájci határ és vasút mellett, (i9oi) 2475 lak., szapgyelési hely tetpontján (zenithjén) áthalad. Mivel pan- és enyvgyártással ; régi ersség romjaivaL
Delleani, Lorenzo, olasz fest, szül. 1840 jan.
a D. a Föld valamely pontjával szilárdan függ
össze, azért a Föld forgásában részt vesz, úgy, hogy 17. PoUoneban, megh. 1908 nov. 15. Tnrinban.
a csillagok egy nap lefolyása alatt kétszer jutnak 1855-tl kezdve a turini akadémián Arienti és
e fontos síkba egyszer, mikor a horizon felett Gastaldi tanítványa volt. Els mvét 1863. állíelérik legnagyobb láthaté magasságukat (fels de- totta ki. Eleinte történeti képeket festett, késbb
lelés) és másodszor 12 órával késbben, mikor leg- hosszas utazásainak a behatása alatt íokép a tájmélyebben állanak (alsó delelés). Ez utóbbi jelen- festést mvelte. Legkiválóbb mvei: Jelenet
ség csak a sarkkörüli csillagoknál történik a Ancona ostromából; Kolumbus ^isszatérése Amehorizon felett láthatóan. A D. a csillagászati koor- rikából Séta az Amo partján 1600-ban Velence a
dinátarendszer egjik legfontosabb eleme, mert a XVI. sz.-ban ; Caterina Grimani dogaressa megcsillagoknak hozzá viszonyított állása szolgáltatja koronázása, s mélabús hangulatú tájképei közül
a Szent hegyek közt Százéves árnyak
az id mértékét s mert aránylag igen könnyen Quies
kijelölhet. A D. síkjának metszése a horizonnal (a római Gall. Nazionaleban) Szeptemberi hó'stb.
Delle Ch., Stefano delle Chiaje, nápolji zoolóadja a délvonalat. A Földön D. minden, a Föld forgási tengelyén átfektetett sík, mely a Föld felü- gus (1794—1860) nevének rövidítése.
Desletén, ha azt gömbnek tekintjük, kört szel ki. crizione degli animaU invertebrati della Sicilia
Az equator és ennek párhuzamos körei együtt a citeriore (2. kiad., Nápoly 1841—48, 8 köt).
D.-ökkel a geográfiai fokhálózatot szolgáltatják.
Delle Grazié, Marié JEugenie, magyar szárDe mig az equator igen alkahnas és a természettói mazású német költn, 1. Grazié.
magától kijelölt kezdetet nyújt a szélességi fokok
Dellií^Miwa, színészn, szül. Szegeden 1870. A
olvasására, addig a D.-ök kiindulási pontja, az budapesti színmvészeti akadémia elvégzése után
úgynevezett els v. kezdet-D. teljesen önkényes. a kolozsvári nemzeti színházhoz szerzdött, 1896.
Ptolemaios a kanári szigeteken áthaladó D.-t te- pedig a Vígszínházhoz. 1898-ban nül ment Török
kintette elsnek. A régibb geográfia Perrót pár- Lajos egyetemi tanárhoz. 1902 júl. 1-tól fogva a
tolta, újabban a térképezés, az összes hajózás, Nemzeti Színház tagja volt s génre- és társalgási
továbbá a világ- v. zónaid céljaira a greenvnchi szerepekben aratott sikereket. Pár évvel ezeltt
D.-t fogadták el általánosan kezd meridiánnak.
visszavonulta színpadtól. Fbb szerepei: Hbseher
Délkörcsö a. m. meridiáncs, 1. Asztronómiai Kata (Szókimondó asszonyság), Cyprienne, Szentmmz€7-ek.
innayné (Adolovai nábob leánya), Trilby, Dilli
Délköriotométer vagy meridiánfotométer, 1. cigányleány (Ocskay brigadéros), Zsuzsi (Figaro
Asztrofizika.
házassága).
DéLkörmérés, 1. Fokmérés.
Delling. a skandináv (észak-germán) mitológiáDelkredere, 1. Delcredere.
ban Ntt (a. m. Nacht, az éjszaka) harmadik férje,
Délkakunor-hegység, egyike a Nansan leg- valószínleg a hajnalhasadás megszemélyesítje,
hatalmasabb láncainak, amely a Kuku-Nor tótól Dag (;=Tag, a nap) atyja.
délre, ÉNy.-DK. irányban, mintegy 4 hosszúsági
Dellinger. Ritdolf, német zeneszerz, született
fokon át húzódik. Nagyobbrésze archaikus kze- Graslitzban (Csehország) 1857 júl. 8.. megh. Cos-

det

;

(u. 0.

A
A

A

mköd

:

:

:

;

;

;

;

Mve

tekbl

áll.

magassága 5—6000 m.

Della Casa, olasz

író,

1.

Casa.

wigban 1910 szept.

:

24. Hangszerkészít fia a prágai konzervatóriumban tanult, késbb brünni színházi klarinétos, 1883. hamburgi, 1893. drezdai
karnagy lett Sikerültoperettjei: DonCézar(1885);
Lorraine; Fi-acassa kapitány;
chansonette;
;

Dell'Adami Rezs, jogtudós, ügyvéd és egyetemi magántanár, szül. Budap^ten 1850., megh.
u. 0. 1888 máj. 20. Kiváló szerepet vitt a jogászA
gyléseken, az ügyvédi rendtartásról szóló tör- Jadwiga.
vényjavaslatot
készítette. Id^baja évekig kíDellapáti, kisk. Szolnok- Doboka vm. kékesi
nozta, végre is megölte. MnnMi: Az anyagi j.-ban, (1910) 297 oláh és magyar lak. u. p. ée n. t
magyar magánjog codificatvója. I. A nemzeti ere- Kékes.
;

2«*
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Del Lungo, Isidoro, olasz irodalomtörténész
és nyelvész, szül. Montevarchiban 1841 dec. 20.
Eleinte mint lirikus lépett fel, de csakhamar átcsapott az irodalomtörténet és nyelvészet terére
az utóbbiban mint a Crusca-szótár V. kiadásának
egyik szerkesztje szerzett nagy érdemeket, áz
irodalomtörténet terén pedig Dino Compagniról
írt egy klasszikus becs nagy monográfiát. Számos
kisebb-nagyobb tanulmánya közül, melyek jobbára
Dantéval és korával foglalkoznak, megemlítjük
Deir esilio di Dante Dante nei tempi di Dante
11 volgaro florentino nel poéma di Dante.
Dellys, kikötváros és fontos katonai állomás
Algériában. A környékkel egyetemben (1901) 14,070
lakosa van. Új- és Ó-D.-re oszlik. Az utóbbi régi
mórstílü épületeivel igen festi. Kereskedelme
gabonára, olaj-, bor- és sóra szorítkozik. D. helyén
állott a rómaiak Cissi városa, melynek emlékei
az egykori ciszternák és fürdk gyér nyomaiban
;

Delnlce

nek ügyeit 150 tagú igazgatóság és 700 tagú
választmány intézi. Szegeden, Aradon és Makón
középiskolai tanulók részére internátusokat létesített. Jövedelmeinek legnagyobb részét ezen internátusokra fordítja az egyesület. A muzeumok
és könyvtárak országos tanácsának támogatásá-

számos népkönyvtárat állított fel az egyesület.
Összes kiadása mintegy 90,000 K-t tesz ki évenként, amelybl tisztán közmveldési célokra
8000 K fordíttatik. Az egyesület törekvéseit 17
fiókintézmény szolgálja Arad, Csanád, KrassóSzörény, Bács -Bodrog, Pest, Temes és Torontál
ból

vmegyék

területén.

Délmagyarországi természettudományi társulat. Szalkay Gyula indítványára 1873. alakult
els elnöke Szmolay Viktor volt. A flUoxera megjelenésót hazánkban elször ez a társulat mutatta
ki (1875). Ugyancsak a D. kutatta ki elször a
Mehádia mellett fekv Szoronyisnye cseppköves

máig fennmaradtak.

barlangot. Kiadványai közül a Természettudo-

Délmagyarország, általában Magyarország D.-i
része, különösen a Maros ós Duna köze, a régi
Temesi Bánság. Tisztán földrajzi fogalom, minden politikai vagy közigazgatási jelentség nélkül.
Délmagyarországi Érchegység, 1. Ércliegység.
Délmagyarországi hegyvidék (Bánsági hegység), a Kárpátok legdélibb csoportja, mely a Maros-

mányi Füzetek nemcsak hazánkban, de a

Bégától D. felé az aklunai szorosig, K. felé
a Csema völgyóig terül el, Torontál, Krassó-Szörény és részben Hunyad vármegyében. A Temes
völgye két fcsoportra osztja; ettl Ny. felé a
szorosabb értelemben vett Bánsági hegység terül
el, melynek alkotó részei
1. A Nera, Cserna és a
Duna közt az ú. n. Aldunai hegység, mely a Lokva,
Almás és Orsovai hegycsoportokból áll; 2. a
Nórától É. felé a Dognácskai Jiegység, a Plessuva,
a Szemenyik és a Délmagy. Ércliegység. A Töméstl K.-re jóval magasabb hegységek emelkednek,
és pedig a" Béga, Temes és Bisztra, és a Szörényi Vaskapu közt a Pojáva-Ruszka, a Bisztrától
D. felé a Csernáig a Godján-Szárkó, s a Csernától
a Dunáig a Domogled hegység (1. az egyes címek
tól és a

:

kül-

földön is ismeretesek. Kiadta azóta a Filléres
Könyvtár-t, mely népszer modorban írt természettudományi értekezéseket olcsó áron juttat az
olvasónak. A társulat ma a délvidék kultúréletének számottev faktora. Jelenlegi elnöke Joannovich Sándor, Temesvár és Temes vármegye
fispánja.
:

Délmagyarországi történelmi és régészeti
múzeum-társulat. 1872-ben Ormos Zsigmond temesi fispán vetette meg az alapját. Akkori címe
Délmagyarországi történeti és régészeti társulat

A társulat a magyar nemzeti közmveldés
magyar állameszme megszilárdítása mellett
Délmagy arország történeti múltjának földerítését
tzte ki céljául. 1886-ban Temes vármegye a tárvolt.

és a

sulat részére díszes palptát emelt. 1875-tl Történelmi és Régészeti Értesít címen folyóiratot
ad ki. 1885-ben összeolvadt az 1878. alakult Dói-

magyarországi múzeum-társulattal s azóta viseli
mostani nevét. A társulat felolvasásokat rendez
és értékes irodalmi kiadványaival Délmagyarország történetének ismeretéhez eddig is nagybecs
alatt).
Délmagyarországi homoksivatag, 1. Delibláti anyagot szolgáltatott.
Delmatius, 1. Dalmatius.
Iwmokpuszta.
Delmenhorst, az ugyanily nev járás székheDélmagyarországi Kárpát- Egyesület, Célja a
délmagyarországi Kárpátoknak a turistaság szá- lye Oldenburg oldenburgi kerületében, a Delme
mára való megnyitása és hozzáférhetvé tétele. partján, vasút mellett, (1910) 22,516 lak., jutafonás1892-ben alakult Temesvárt. Mködési köre f- sal és szövéssel, vasolvasztással, dohány- és Unoleg Krassó-Szörény vármegye. Négy alosztálya leum-gyártással.
Delminium, ókori erdített város Dalmáciávan Oraviczabányán, Karánsebesen, Orsován és
Stájerlakon. Van 20 alapító és 351 rendes tagja. A ban, fekvése bizonytalan, némelyek a Cetina melSzárkó havason menedékházat építtetett. Marilla- letti Trilj, mások Zupanjac tájékán keresik.
völgyön kilátó-tornyot állíttatott. A délvidék több
Delnekakasfalva, kisk. Sáros vm. alsótárczai
nevezetes pontját emléktáblával látta el. Kiadja járásában, (1910) 396 tót lakossal, u. p. és u. t.
a Délvidéki Kárpátok c. turista folyóiratot, ki- Sóbánya.
adásában jelent meg 1894. a D. kalauza. Több
Delnice, politikai és adók. Horvát-Szlavonorszázkötetes könyvtára a temesvári városi könyv- szágban, Modrus-Fiume vmegye delnicei j.-ban,.
tárban van elhelyezve.
(1900) 3149 horvát lak., kik nagyobbára fával keDélmagyarországi magyar közmveldési reskednek s mint déligyümölcs-kereskedk, egész
egyesület, röviden D. M.
E., 1904. évi dec. 8. Európát bejárják; élénk a borkereskedés is;
alakult meg Szegeden azzalacéllal, hogy Magyar- a járási szolgabírói hivatal, közjegyzsóg, járásország D.-i részén fekv vármegyéiben a magyar bíróság, telekkönyv és adóhivatal szókhelye 1.
nemzeti szellemet ersítse, a magyar nyelv isme- horvát takarékpénztár (alapított 1846), 3 fürészretét terjessze, fellendítse a délvidék iparát, ke- malom, olvasóegylet, lövésztársaság, van vasúti
reskedelmét és gazdaságát. Az egyesület, mely- áiJomása, posta- és táviróhivatala. D. a Karszt:

K

;

J

—

Deln

hegység tetején 698 m. magasságban festién
fekszik a Lujza-út mentén.
Deln, újabb szó irodalmunkban, úrhölgy, úri
nö helyett, de ma már nem igen használják. A
régi írók úrasszony, nagyasszony szóval éltek e
fogalom megjelölésére.
Délnyngat-afrikai német birtokok, 1. NémetDélnyugat- Afrika.
Délnyngat- afrikai társaság (Sovth West Africa Company), Londonban 1892. alakult mezgazdasági telepek alapítása, bányák nyitása és
vasútépítés céljára. Xémet-Délnj-ugat-Afrika gyarmatban is engedélj-t kapott a mködésre.
Délnyagati szigetek, 1. Keletindiai JioUandus
birtokok.

Deloche

(ejted: döios),

JuJes Edx>uard Maximin,

francia archeológus, szül. Tulleben 1817 okt 23.,

megh. Parisban 19O0 febr. 12. A közmunkaügyi
minisztériumban szolgált huzamos ideig 1846—
18O-ig Algériában volt s az itteni római emlékek
keltették fel benne az archeológia iránt való
kedvet. Hazatérve, különösen a római-gall és a
népvándorlás korabeli Franciaország földrajzát
és történeti emlékeit tanulmányozta és számos
jeles értekezésben ismertette. Ilyenek : Cartulaires de l'abbaye de Beaulieu (1859) Etudes sur la
géographie Historique de la Gaule etc. (1864)
;

;

La

et Tantrustion royale

Trustis

etc.

Pagi et \icairies du Limousin aux IXe
Xle siécles (1899).

(1873);
,

Xe- et

Délogement (franc, ejtsd: deiozsmaS), az ellenséget állásából kikényszeríteni. L. Déloger.
Déloger (franc, ejtsd: deiozsé), szállást v. tartózkodási helyet megváltoztatni, vagy erre mást
kényszeriteni. Katonaságnál harcoló feleket harcállásból kizni.

Deloj ális a loj ális ellentéte, a.m. htelen, hség,

szeg.
Delolme

Délosz
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meg

1882. maradványait és naplóját. Özvegye
adta ki Thevoyage of the Jeanette címen (Boston
1885).

Delong-szigetek, 1. Újsziberiai szigetek.
Delonia, 1. Delvino.

Delord (eátsd: döiór), laxüe, francia író, szül.
Avignonban 1815 nov. 25., megh. Parisban 1877
máj. 16. 1842 1856-ig fszerkesztje volt a Charivari c. lapnak, amely fleg D.-nak köszönheti
híres voltát. 1871-ben képviselvé választatván,

—

a szélsóbaloldalhoz csatlakozott Mvei Physiologie de la Parisienne (Paris 1851); Matinées
littéraires (u. o. 1860) Histoire du second empire
(u. o. 1868—75, 6 köt., új kiad. 1880—83), mely
ellenzéki pártszempontból van megírva.
Delorenzit (ásv.), rombos fekete gyantafény
prizmák. Képieteközei: 2PeO.ÜOj.2Yj03.24Ti03.
Pegmatitban fordul el Graveggia közelében
(Piemont).
:

;

Delorme, 1. Philibert, ft'ancia
Lyonban 1515 körül, megh. 1570

építész, szül.

jan. 8. Olasz-

országban tanult és 1536. tért vissza Franciaországba, ahol utóbb mint II. Henrik király építésze különösen a kastélyépítés terén fejtett ki
nagy tevékenységet. Mveinek egy része a francia forradalom alatt elpusztult, így az aneti híres
is, melynek szép homlokzatrészlete azonban a párisi École des Beaux- Arisban van fölállítva. Medici Katalin számára építette a Tuileries palotát Parisban, mely 1871. pusztult el. A
fontaiuebleaui kastélyban a nagy bálterem tle
való. Híi'es mve I. Ferenc király és neje diadalívszer ü síremléke a saintdenisi apátsági templom-

kastély

ban. D. a francia renaissance legbefolyásosabb
mestereinek egjike. Mvei az antik és olasz renaissance építészet beható tanulmányozása mellett jellemz francia nemzeti vonásokat tüntetnek
föl. Nagy hatást gyakoroltak a francia építészetre D. tankönyvei is, a Nouvelles inventions
potír bien bátir (Paris 1561) és az Architecture
(I.
köt. u. o. 1567). V. ö. Vackon, Philibert D.

Jean Louis, svájci jogGenfben 1740., megh. \x. o. 1806 júl.
16. Ügy^'édi pályán mködött egy politikai röpirata miatt menekülnie kellett szülvárosából ós (Paris 1887).
1775-ig Angliában élt. Itt írta meg elbb fi^ncia,
2. D., Glaude Francois, francia fest, szíU.
majd angol nyelven klasszikus munkáját az an- Parisban 1783 júl. 28., megh. u. o. 1859 nov. 9.
gol alkotmányról The Constitution of England, Girodetnek volt a tanítványa, azután Rómában
in which it is oompared with the republican form tanult. Klasszicista irányú képei közül az Aurora
of Government and the other Monarehies in ós Cephalus a párisi Musée du LuxembourgBurope (1775, ut. kiadása 1863).
ban van. Festményei párisi templomokban is találDeloney (ejtsd: diióni), Thomas, angol ballada- hatók.
költ és regényíró, szül. Londonban 1543 körül,
3. D., Marion, francia eourtisane, szül. Bloismegh. 1600 körül. Irt balladákat, humoros, tör- ban 1613 okt. 3., megh. 1650 júl. 2. Polgári
téneti és a mesteremberek életébl vett történe- családból származott s Parisba költözvén, bájaiteket (Jack of Newbury Thomas of Reading stb). val csakhamar több elkel barátot szerzett. KözDe Long, George Wa.9hington, amerikai észak- tük volt Cinq-Mars, XIIL Lajos király kegyence,
sarki utazó, szül. New-Yorkban, 1844 aug. 22., késbb pedig Condé és Conti hercegek. A Fronde
megh. 1881 okt 30. 1873-ban az Északi jeges ten- mozgalom idejében az elégedetlenek sokszor tagerre hajózott, hogy a «Polaris»-t föllelje és lálkoztak nála s mikor a mozgalmat leverték, ó
(ejt?d: döioim),

tudós, szül.

:

:

;

1879— 81-ig ö vezette azt az ismeretes és szerencsétlenül járt Bennet-fóle vállalatot, amelynek
hajója, a Jeanette, 1881 jón. 13. az é. sz. 77—78°
és a k. h. 155" közt a tengerbe sülyedt. D. és társainak legnagyobb része Észak-Szibérián tett útjokban éltüket vesztették ; ö maga csapatjának
egy részével szept. 17. elérte ugyan a Lena-torkolatot, de éhen veszett velük ; csapatjának egy
másik kis része megmenekült. Melville találta

is börtönbe került, ahol hirtelen meghalt. Más
szóbeszéd szerint fogságából megmenekült s még
hosszú kalandos életet élt. Sorsának kiválóbb
mozzanatait Alfréd de Vigny: Cinq-Mars c regényében, Victor Hugó pedig egy drámájában dolgozta fel. V. ö. E. de Mirecourt, Les confessions
de Marion D. (Paris 1850—51).
Délosz, görög sziget az Égéi-tengerben, a
Kykládok egyike. Mai neve Mikri
(a. m. kis

D(
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D.), amennyiben a szomszédos Rhenai szigettel
(mai nevén Megáll Dili, a. m. nagy D.) egybefoglalva Dilesz (a. m. D.-ok) nevet visel. Az É. sz.
37« 25' alatt fekszik, területe 519 km^. Régi görög monda szerint a sziget az égbl esett a tengerbe, vagy pedig Szicília földjérl szakadt el s
mindaddig céltalanul hányódott a tengeren, míg
azután az ApoUonnal teherben járó s nyugalmas
helyet sehol sem találó Létónak megengedte, hogy
fiát rajta megszülhesse. Azóta 4 gyémánt oszloppal van a tengerben megtámasztva. A vízben
rendkívül szegény, terméketlen sziget a maga
kedvez fekvésénél fogva mint tengeri állomás
korán vonzotta a települket slakói az egész
görög szigetvilágot a görögök eltt bíró károk
voltak, utóbb ión származású görögöknek jutott
kezébe, kik egyetlen községet alkottak rajta. Bár
maga a sziget sohse jutott politikai szerepre, az
Égéi-tengeren egymást követ uralkodó hatalmak valamennyien törekedtek birtokára. A Kelettel való kereskedelemben elfoglalt fontos helyzeténél fogva ép úgy csábította a hódítókat, mint
ama vallási nimbusznál fogva, mely a K. e. I.
évezred els sz.-ai óta ott kialakult Apollon-kultuszt
körülvette s mely rendkívül látogatott zarándokhellyé, nagy tiszteletben álló ünnepi játékok
székhelyévé és páratlan gazdagságú Apollonszentóly tulajdonosává tette D.-t. Athén már a
VI. sz.-ban megkísérelte D.-t megszerezni, de ez
csak a perzsa háborúk után, az V. sz.-ban sikerült
neki azáltal, hogy az esetleges újabb perzsa támadás ellen létesített Égéi-tengeri szövetség
pénztárát D.-bau helyezvén el, D. vallási és
ftnanciális ügyeibe beleszólást nyert s e fenhatóságát utóbb, mikor a nevezett pénztárt Athénbe
szállíttatta, továbbra is megtartotta. Ebbe az
idbe esik Athénnek az az érdekes rendelkezése
(426. K. e.), mellyel a sziget vallási jellegének

des Apollón, térképpel (Gütersloh 1908) és Jardé,
Delos (Gazette des Beaux-Arts, 1908. évf .) Ghanionard, Le théati-e de D. (Bull. Hell. 20) Loubat
herceg ásatásai D.-on 1916—1908, közli Dürrbach, {Con\ hellén. 1911. 1.).
Dóloszi érc, az ókori görögöknél régi hírnev
és sokra becsült bronz volt. L. Bronz.
Déloszi probléma (duplicatio eiibi), az ókor;

;

ban nevezetes feladat, mely abban áll, hogy egy
olyan kockának keressük az élét, meljmek köbtartalma kétszer akkora, mint egy adott kockáé ha ez utóbbinak éle a, akkor a keresett él
;

X

= |/'2a~8 = a^2.

:

ünnepek

(gör. Délia), az, ókorban DéApollón tiszteletére rendezett fényes ünnepség, körtáncokkal, zenei és költi eladásokkal, lefuttatással. Minden negyedik évben
ülték meg s úgyszólván az egész görög világ
részt vett benne, de 4thén
nyilván a Délosz
irányában táplált hatalmi vágytól is sarkalva (1.
oly pompát fejtett benne ki, hegy a
Délosz)
D. úgyszólván athéni nemzeti íínnepszámba
mentek. Ezért Theseustól, az athéni nemzeti hstl származtatták a D. megalapítását. Az ünnepre Athén ünnepi küldöttséget menesztett Déloszba e célra készült szent hajón. (Míg e hajó
Déloszról vissza nem tért, halálos ítéletet Athénben végrehajtani nem volt szabad. V. ö. Sokrates kivégeztetésének elhalasztását, amint a Platon-féle Kriton c. dialógusban el van mondva).
A küldöttség Déloszon elképzelhetetlenül pazar
fény áldozatokat és lakomákat rendezett. Kis
D.-nek szokás nevezni a kisebb fénnyel évenként
megült déloszi Apollon-ünnepséget, melynek antik neve Apollónia volt.
Delove, adók. Belovár-Krös vm. kapronczai
j.-ban, (1900) 623 horvát-szerb lak., u. p. és u. t.
megrzése céljából valamennyi D.-i sírt kiürít- Növi grad podravski.
Delphi, 1. Delfi.
tetett s megparancsolta, hogy szülésnek, halálnak,
Delphi, az ókorban Dirfis, legmagasabb
temetésnek, mely a görög vallási felfogás szerint
a szentség tisztaságát beszennyezte, ezentúl D.- csúcsa Buboea szigetnek 1745 m. magas.
DelpMca (t. i. mensa), a rómaiaknál divaban nem szabad történnie, csak a szomszédos
Rheneia szigeten. Rövid ideig tartó közbenes tos háromlábú díszasztal, teteje kerek, rendesen
spártai fenhatóság után D. egészen a IV. sz. vé- márvány.
Delphínapterus, fehér delfin (áiiat), a delgéig Athéné maradt, ezután egy ideig önálló életet ólt, az egész görög ós latin világtól nagy tisz- finfélék egyik neme. L. Delfinfélék.
Delphinat (Delphinutus), 1. Dauphiné.
teletben tartva, míg végre 166-ban a már GörögDelpbinídae, 1. Delfinfélék.
országgal is rendelkez Róma névleg Athénnek
Delpbinin, 1. Delfinin.
juttatta s tényleg római kereskedelmi központtá,
Delphinion, 1. ókori város Chios szigetének
szabad kikötvé s nyugati és keleti kereskedktl
láto- keleti partján. — 2. így nevezték a delfii Apol(különösen rabszolgakereskedktl)
gatott, gazdag világpiaccá tette. A mithridatesi lón templomát Athénben, mely mellett törvényt
és kalóz-hábomk zavaraiban azonban D. teljesen ültek azok fölött, kik gyilkosságot követtek el,
elpusztult, a K. u. II. sz. óta teljesen lakatlanná de azt állították, hogy tettüket a törvény meglett 8 ma is az. Az egykori dicsség nyomait, engedi.
Delpliinit, 1. Delfinit.
Apollón szentélyének nagyszer épületmaradváDelphinium L., szarkaláb (növ.), a Ranunnyait, Artemis, valamint számos idegen istenség
templomainak romjait s a fényesen szervezett culaceae (Boglárkafélék) család génusza; 150
kereskedelmi s pénzügyi élet nyomait 1873 óta faja az északi félgömbön van elterjedve. Füvek,
francia tudósok (Lebegne, majd HomoUe, leg- kórós növények levelük tenyeresen osztott, viújabban HoUeaux vezetése alatt) fényes ered- rágzatuk fürt, végs virág nélkül, virágtakaménnyel hozzák napvilágra. V. ö. Lebégue, Re- karójuk színes, legtöbbször kék lepellevelekbl
áll, melyek közül a hátsónak sarkantyúja van
cherches sur l'Ue de Delos, I. (1876), IL (1886)
Homolle értekezéseit a Bulletin Hellénben 1877 az ez eltt álló két mózfejtö levél sarkantyúja
óta jó összefoglalások Fritsch, Delos, die Insel ebbe belenyúlik. 1—3 vagy 5 magházuk tszvó

Déloszi

losz szigetén

—

—

;

srn

;

;

:
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Delphinus

is, egj'ike a legközönségesebbeknek a D. coiisolida L., 15— 30 cm.
magas, terebélyesen ágas. Levele 2— 3-szor oszHirtelen kihegj-etott, sallangjai keskenyek.
sedó tüszötennése hOKZú bibeszálban végzdik.
Virága sötétkék, ritkán rózsaszinü v. fehér. Fkép vetésben terem. A D. staphisagria L. mediterrán vidéki, ével, molyhos bevonatú, lilaszinvirágú. Mag\-a delfinin és sztafiszagrin nev,
mérges alkaloidjánál fogva ezeltt offleinális
volt hánj-tatóul és hashajtóul, valamint kencsben vagy porképen rüh, tet és más élsköd elpusztítására használták. Számos D.-f aj igen kedvelt dísznövény, leggyakoribb a D. Ajacis L. és
D. orientale Gay, mindkett sok változatban.
l>elpliínas, 1. Dauphin és Ddfinfélék.
Delphinus, Zakariás, bíboros, szül. Velencében
1527 máj. 29., megh. Rómában 1583. Mint lesinai püspök (episcopus Pharensis) részt vett a
trienti zsinaton. Azután IV. Pius pápa követ«
volt I. Ferdinánd udvarában. Magyarországban
is a zsinat végzéseinek megvalósítására buzdítva
a püspököket. 1565-ben bíboros, a következ évben gyri püspök. Látva azonban, hogy az ország
rendéi nem örömest látnak idegent a magyar
püspöki széken, ezt 1572. önként elhagyta s Rómába vonult. V. ö. Purpura Pannonica 162.;
Bnchberger. Kirchl. Handlexikon L
Delphoi, i. Delfi.
Delphos, Delphi ó-görög város hagyományos
névadó se (heros eponymos), kinek a várostól 60
staílionnj^ra, a Pamassos hegy felé vezet<5 úton

fejldik. Európában, nálunk

;

ércszobra

állott.

Delphos, város Ohioban (Eszakamerikai Egj'esült-AÍlamok), a Miami és Erié csatorna mellett,
Toledotól DNy.-ra, fa- és gépiparral, (i9oo) 4517
lak. Vasúti csomópont.
Delpino, Federico, olasz botanikus, szül. 1833
dec. 27. Chiavariban (Liguria), megh, 1905 máj.
14. Genovában a matematikát tanulmányozta,
1851. rövid botanikai útra indult Konstantínápolyba és Odesszába, azután hivatalnoki pályára
lépett. 1864-ben a rovarok által való beporzást
tanulmányozta. Parlatore mellett Firenzében
asszisztensi állást kapott. 1871-ben Vallombrosában az erdészeti akadémiának terményrajzi
tanára lett, 1873. a Garibaldi-fregattán a föld
körülhajózására indult, de esztendre Brazíliából
visszatért, s 1875. Genovában a botanika tanára
lett. Nevezetesebb munkái:
Suglí apparecchí
della fecondazione nelle diante antocarpee (Firenze 1867); Pensieri suUa biológia vegetale
sulla tarronomia etc. (Piza 1867) ülteriori osservazioni sulla dicoganiia nel regno vegetale Sulla
darwiniana teória della pangenesi H^urin 1869);
Teória- generálé della flllotassi (Qenua 1883)
Funzione mirmecoflla nel regno vegetale (Bologna 1886—88, 2 rész).
Delpit (esjted: deipi) 1. Albert, francia iió, szül.
New Orleansban 1849 jan. 30-, megh. Parisban
1893 jan. 5. Ers színpadi hatásokra tör regényei
közül említhetk Les compagnons du roi (1873)
Les fllles da joie (1877), a kat. irányú Le mariage
d'Odette (1880) stb. Rendszerint regényeibl átdolgozott színmvei közül Ije flls de Oor^ie (1880)
ért nagyobb sikert. Költeményei (Poésies 1891)
;

;

:

—
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jelentéktelenek. Magyarul megjelentek

Odette
házassága ford. Fái J. Béla (Budapest 1882 és
1397) Solange ford. Kürthp Emil (u. o. 1886)
Hét év multán; ford. Szigethyiié Szalay Erzsi
íu. 0. 1893, 2 köt.) továbbá névtelen fordításban
Szép asszony (u. o. 1894) Mind a ketten (1900 és
1904) Edith (u. o. 1904) hírlapokban Martial
atyja (Egyetértés 1881 és Pesti Hírlap 1908);
Ronald ós Misette (Pesti Napló 1881) ; A marquisné (Egyetértés 1882) A hitetlen (u. o. 1883).
:

;

.•

;

;

:

;

;

;

:

:

D.,Edouard, az elbbinek bátjja, szül. NewOrleansban 1844., megh. Quebecben 1900 febr. 12.
1868-ban francia állampolgár lett, s elbb mint hivatalnok, majd mint iróMontpellierben élt. A versírással (Les mosaiques, 1871) s a drámával (Ck)n2.

stantin, 1877j is megpróbálkozott, de legterméke-

nyebbnek a regényírás terén mutatkozott. Les
tháories de Tavemelle-tól (1883)

a Le Talion-ig

regények hosszú sorát adta ki.
Dél-Poroszország, a porosz királyság egykori
tartománya, amely az 1793. elfoglalt Posen, Gnesen, Kalis, Sieradz, Lencsica, Rava és Plock lengyel vajdaságokból állott, 60,570 km.* területtel
és 1.335,000 lak. 1795. még Varsót és az újból
felosztott Lengyeloi-szág egyéb részeit is hozzácsatolták. 1805. a tílsití békében Varsó nagyhercegének jutott 1815. Poroszország csak Posent
(1899) a közepes

:

kapta vissza, többi része orosz birtok maradt.
Délsarkí expedíciók, 1. Sarkvidéki utazások.
Délsarki tenger, 1. Jeges-tenger.
Délsarkövi faona,, az antarktikus regio állatvilágának gyjtneve. A D. a déli sark körtili
vidék állatvilágát foglalja össze, melyben legjellemzbbek a pinguinek (Impeunes).
Délsarkövi flóra (flóra antardica). fbb vonásaiban olyan, mint az északi sarkvidéké. A délsarkövi erds vidék Észak-Európának havasi
növényzetével hasonlítható össze. A legtöbb fa
télen nem hullajtja le a lombozatát, mert a nyírkos leveg enyhébb téllel párostil. Chile D.-i részén,
bár soha sínes fagy v. hó, a vegetációnak mégis
téli pihenése vehet észre, a lombhullató fák t. i.
ép akkor hullatják le levelöket, midn az eszés
a leggyakoribb s egyszersmind a hmérsék is apadóban van holott Chile átmen flóra-vidékén az
eszéssel a növényzet életerejének fokozódása
szokott együtt járni. A D.-ban erd mindenütt van.
Az É.-i övön, a hová Chiloe szigetét is számltjuk,
az erdk változatosabbak alkotója a babér, mirtusz, olajfához hasonló alakok, st a bambusznád
is. A törzsekre liánok és élsködk kapaszkodnak.
A D.-i tájon csaknem kizárólag a bükk tenyészik:
a lombhullató Fagus antardica Forst. nagyon
uralkodó, meg az örökzöld F. bdidoides Mirb.
Legdélebben a csekélyebb hfok meg a talaj visszatartotta nedvesség erd helyett az ingoványoknak
kedvez, rajta Donatia, Astdia, eg>'néhány apró
cserje Empetrum, Myrtus communis, továbbá a
gólyahír meg a Rostkovia vau meg.
Delsberg. város Svájcban, 1. Delémont.
Délszláv akadémia, 1. Akadémia.
Délszláv nyelvek és irodalmak. A délszláv
nyelvek a szláv nyelvcsoport DK.-i részét képezik,
hozzájuk tartoznak a bolgár, horvát-szerb és
szlovén nyelv. Jellemz vonásuk, hogy d,t,n&
magas hangzók eltt meg nem jééülnek.
;

:

;
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I. Bolgár nyelv. Bulgárián kívül Macedónia resztésére. Valódi irodalmat azonban csak Hucaegy részében és Tráciában beszélik. Régi jel- Venelin teremtett, egy magyarországi születés
lemz vonása a tj (és kt)-\>(A lett st meg a dj-bl rutén, kinek mködése ámult század 30-as éveire

a magyar mostoha, pest, nyüst,
rozsda, mesgye szavak csak a bolgár nyelvbl
magyarázhatók. Míg az ó-bolgár («ószlovén, óegyháziszláv))) nyelv, amelyre a szláv apostolok a
szent iratokat fordították, hangtani és alaktani
tekintetben a szláv nyelvek sok régi vonását loghívebben tünteti fel, az új-bolgár, azaz a mai
bolgár nyelv szerkezete meglehets bomlásnak
indult (elveszett a fnévi ragozás, az infinitivus,
a nevekhez hátul határozott articulus léphet). Két
fönyelvjárást különböztetünk meg, a keletit és
a nyugatit. A mai irodalmi nyelv az északkeletin
alapul, amelyben a régi é csak magas hangzók,
illetleg palatális mássalhangzók eltt maradt
meg e-nek, különben pedig ea (ja)-véí vált. A
nyugati nyelvjárásban (Szoíia környéke és a tle
Ny.-ra fekv Macedóniába nyúló terület) a régi é
helyén mindig e hangzik, míg az ó-bolgár egyházi nyelv egy kis területnek a nyelvét tünteti
föl (bele esik Szaloniki, a szláv apostolok szülvárosa), ahol é mindig ea (ja)-nak hangzik. Az
ó-bolgár nyelv valamennyi szláv nyelv közül legjobban van földolgozva, 1. Franz Miklosich, Altslovenische Formenlehre in Paradigmen (1874),
u. a. Altslovenische Lautlehre » (1878), (külön és
mint a Gramm. d. slav. Spr. ^ I. köt. els része,
ennek III. köt.-ben találni az alaktant) W. Vondrák, Altkirchenslav. Gramm. (1900) A Leskien,
Handbuch der Altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache ^ (1905)
u. a. Grammatik d. altbulg. (Altkirchenslav.) Sprache (1909) A Vostokov, Slovarj, cerkovno-slavjanskago jazyka (I. köt.
1858, II. köt. 1861) Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenisco-graeco-latinum (1862—65); Az evangélium szókincsét 1. Jagic Codex Marianus (1883)
kimerít szójegyzókében. Az új-bolgár nyelvrl
lett zd, ezért

;

;

;

;

;

ugyan

jeles tanulmányokat írt Conev, Miletic,
Obiak, de megbízható, összefoglaló kézikönyv
nincs még, a Cankof testvérek munkája (Grammatik d. bulg. Sprache 1852) inkább csak nyelvészre érdekes és becses, a többi gyakorlati nyelvtanok (Strausz és Dugovich, Chleborad, Wagner,
Vymazal, Weigand) sem kielégítk megfelel
szótár sincs még, Bogoroff bolgár-francia és
;

francia-bolgár szótára (1869) nagyon tökéletlen,
Miladinoöé, Deutsch - bulg. Wörterbuch (1893),
(a bolgár-német még nem teljes) kicsi és nem
jelöli a hangsúlyt, a két nagy szótár közül a Du-

vemois-féle (orosz-bolgár, Moszkva 1885—92, 2
köt.) nem merít eléggé a nép nyelvébl és az
életbl, Gerov nagy szótára (Szofla 1895—1904, 5
köt.) meg nem tördik az irodalommal és bogaras
((helyesírásával)) a nemszlavistának j óformán lehetetlenné teszi a szavak föltalálását.
Bolgár irodalom. Az ó-bolgár irodalom csakis
egyházi munkákból áll, melyek közül különösen
a bogomilok könyvei nyelvészeti szempontból nevezetesek. Közép-bolgár irodalom nem létezik, az
újabb bolgár irodalom pedig a XVIII. sz. végén
tnik fel. Els képviselje egy szerzetes, Pajsije
atya, ki egyházival kevert nyelven megírta a
bolgárok történetét. Müve 1844-ig kéziratban maradt, de nagy hatással volt a nemzeti öntudat éb-

Az

ö iskolájából egyre több író került ki.
ki a nemzeti nyelv és helyesírás kérdésével foglalkozott, Slavejkov Petko, ki
e nyelven írta az els tartalmasabb költeményeket. Fotinov alapította az els bolgár folyóiratot
1845. A 60-as években jelentékeny mozgalom a
((Számzöttek)) irodalma, mely külföldön fejldött ki, leginkább Belgrádban és Bukarestben.
Köztk Bakovsky György és Bolev Christo köl
tk, Karavelov Ljuben az elbeszélés megalapítója.
A szabadságharc után (1877—79) ers lendületet vesz a kulturális élet, de az irodalom csak a
90-es évekkel bontakozik ki. Legünnepeltebb
írója Bulgáriának Fa^^of Iván, a Pod igoto (Igában) c. regény szerzje. Más prózaírók közül kiválik Konstantinov A., Vlajkov T. A költök közül Slavejkov Penco epikus. Jávor ov és Hristov
esik.

Köztük Bogorov,

lírikus.

A népköltészet a bolgároknál is igen gazdag.
Nevezetesebb gyjtemények Bezonov, Blgarski
pesni (Moszkva 1855) Miladinov D. és K., Bugarsk. narodni pesni (2. kiad. Szofla 1891); Ver-:
koviö, Narod. pesme Maked. Bugára (Belgrád
Colakov, Blgar. narodni Zbornik (u. o.
1860)
Strausz Adolf, Bolgár nép1872). Magyar
költési gyjtemény (Budapest 1892, 2 köt). V. ö.
A. Theodorow, Blgarska literatura (Philippopel
1901). A bolgár irodalom. Egyet. írodaloratört.
4. köt. (Budapest 1911).
II. Horvát-szerb nyelv. A horvátokat és szerbeket nem a nyelv választja el egymástól, hanem
a vallás és az ezzel kapcsolatban álló írásjelek :
a r. kat. horvátok a latin, a gör.-kel. szerbek a
görög írásból fejldött cirill írást használják. A
közös irodalmi nyelv a á-ío-nyelvjárás (Mokavstina), ennek válfajai az e-, je-, i- tájszólások
(ekavstina, jekavstina, ikavstina); a szerbek
többnyire a keleti, azaz az e-tájszólást használják (dete ((gyermek)), gen. deteta), a szentírást
azonban Karadzic és Danicic szép fordításában nagy gyönyörrel olvassák a je- tájszólásban (dijete, djeteta) ; a horvátok híven megtartották a je tájszólást, amelyet az új szerb irodalmi
nyelv lángesz megalapítója, Karadzic Vuk,
voltakép a szerbeknek jelölt ki irodalmi nyelvül,
de amelyet Gáj vezetése alatt a horvátok is elfogadtak. Régebben a katolikus írók Boszniában és
Szlavóniában az i-tájszólást is használták, ma
:

;

;

m

:

azonban ez már nem irodalmi nyelv. A .5Ío-nj^elvjárás nevét attól kapta, hogy a ((mi, micsoda))
kérdszócska abban sto ; a horvátok egy része
Dalmáciában, a horvát tengerparton és a szemben lev szigeteken ezt ca-nak mondja (cakavstina) a régen ((polgári» Horvátországnak nevezett részben ez a kérdnévmás kaj, mint a szlovéneknél (kajkavstina), az eszerint elnevezett
3 nyelvjárásnak különben ez nem egyedüli, nem
is legfontosabb ismertet jele. Az els tudományos nyelvtant írta Karadzic, híres szótárának
bevezetéséül 1818., késbb minden oldaláról megvilágította a nyelvet legjelesebb tanítványa, Da;

nicic

György (1. o.), újabban mindkettjük szelírt nagyobb nyelvtant Maretic, Grama-

lemében

—
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srpskoga knjizev-

általában minél szorosabb szellemi egyesülés jöj-

noga jezika(1899); kitn nyelvtant írt, amelyben jön létre.
Gáj Lajos (1809—72) érdeme, hogy ez az iroa hangsúly is gondosan meg van jelölve. Bud»ianí. Grammatica della lingua serbooroata (1867). dalom új nyelven indult meg a horvát dialektuA szótárak közül a hangsülj-t csak a föntemlített sok helyett a délszerb stokavstinában, melyet
Karadzic-féle szerb-német szótár jelöli (2. kiad. már 1814 óta Karadzic hirdetett. Gáj egyúttal
1852, 3. kiad. 1898), amely azonban csak a nép azt akarta, hogy ez a délszlávok közös irodalmi
nyelvére van tekintettel és a zágrábi akadémia nyelve legyen s ezért szerb-horvát-szlovén henagy szótára, Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga lyett elnevezte «illir» nyelvnek. Innen az egész
jezika (1880-tól kezdve, eddig 6 nagy kötet az m mozgalom neve «iUirizmu3». Az osztrák kormány
bet közepéig). Jó szótár az Ivekovic-Broz-féle politikai célzatokat lát^'án teime, 1843. betiltotta
(1901, 2 köt.) és a Brancic-Dera-féle (magyar- e név használatát. Gáj körébl kerültek ki az «il:

szerb és szerb-magyar 1889 és 1894), kisebb szótárt írtak még Parcic Oiorvát- olasz), Füipovic,

az újabb horvát irodalom els képviseli.
Köztük a költk váltak ki: Mihamyvic Antal,
lirekw,

Rakovac Dragutin, Viikotinovic Lajos, Stoos^
s mások.
Horvát irodalom alatt nem annyira egy egysé- Pál, Nemeié Antal, Bogovié Mirko, Utjesenovic
ges, összefügg irodalmat, hanem három, külön- Ognjeslav, fleg pedig Mazuranié Iván az epiböz helyen és különböz feltételek alatt kelet- kus, Demeter Dimitri a drámai, Vraz Stanko és
Popovic

Preradovié Péter a lírikus költk. Az abszolutizkezett irodalmat szoktunk érteni
raguzai köztársaság és a dalmát túrósok mus után lendült fel újra a horvát irodalom s
1.
és szigetek irodalma a XV. sz. végétl a XVII. különösen a prózai mfajokban érte el jelentéXIX. sz. végéig terjed korsz. végéig. A nyelv közösségénél s olykor az írók keny fejldését.
felfogásánál fogva ezt az irodalmat a szerbek is szakban a próza terén kiváltak Jicrkoyié Jankó
magukénak vallják. Határozott nemzeti jellege és Tomié J. Jen novelláikkal, Senoa Ágost retényleg nincs, mivel teljesen olasz hatás alatt gényeivel ; Kumitíé Jen : Galjski-Bábté Sánkeletkezett és fejldött. A fennmaradt munkák egy dor, ki a realisztikus irány úttörje Kozarac Jórésze olasz termékek átdolgozása. Az egész dal- zsef és Leskovar Jankó szintén regényeikkel.
mát irodalom központja volt Eaguza. író és költ Ugyanennek a korszaknak nevezetesebb költi
igen .sok volt (köztük egy
is, a szépségérl hí- Botié Lúka, T^mski Iván, Martié Grgo, Badalié
res Zuzoric Flóra) ; nevezetesek ezek Mamiié Hugó, Arnold Gjuro, Markovié Franjo, HraniMárkó (1450 1524), ki az egész korszakot meg- lovié Jovan, HarambaMé Ágost, Alaupovié Tunyitja ; vallásos, didaktikus és epikus költ. Men- gomir, Tresic-Pavisié Antal. Az egész korszak
cetié Sisko és Drzic Gjorgje (1500 körül) truba- uralkodó iránya volt a nemzeti romanticizmus, a
dúr-utánzók ; Lncié Hannibál lírikus és dráma- 80-as évekkel lépett fel a realizmus, s olykor ers
író
Vetranic-Oavcic Mavro jó misztériumok naturalizmus is. Az utolsó évtizedben sok köveszerzje Hektorovic Péter a Ribanje c. elbeszé- t<5je akadt a nyugatról jöv modemizmusnak.
lés költje, ki e munkájában néhány eredeti nép- Dyen a köUök közül Kranjcevié Silvius, Nikolié
dalt is jegyzett fel.
XVI. sz.-ban : Óubranomé Mihovil, Begotnc^lsín, Domjaníé Dragutin, VidAndrija a Jegjupka (Cigánjm) c. farsangi tréfás rié Vladimír, Dezelié Velimir stb.
prózaírók
költemény írója; Naljeskomé és Drzic Marin közül: Drazenovié Josip, Katalinié Jeretov,
komédiák és pásztorjátékok költi; Ranjina Matos G. A., Car Emin, Jugovié Vladoje stb.
Dinko és Zlatariö Dinko lírikusok; Gundulic Drámai mvekkel számottev sikert arattak küIván (XVII. sz.) az egész dalmát korszak legtar- lönösen : Markovié Franjo, Tresié-Pavicic, Ku-
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;
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A

A

talmasabb eposzának, az Osmannak költje
Palmpti Június a leghíresebb drámaíró Bunic
Jovan a líra egyik legkiválóbb képviselje. Az
1667 ápr. 7-én történt földrengés után, mely Raguzát elpusztította, a szellemi élet is hanyatlásnak indult. Ezután csak Palmotié Jaketa az epikus, Gjorgjiö Ignác a vallásos és didaktikus költészetben tnt ki. A XVIII. sz.-ban Kació-Miosié
Andrija mint a népköltészet utánzója emelkedik
ki. A régi dalmát költk mveit kiadta a zág;

akadémia (Stari pisci hrvatski XIX.
köt., Zágráb 1869-92).
2. A mai tulaj donképeni Horvátország, azaz
Zágráb-, Körös- ésVarasdmegye irodalmát az úgy-

rábi délszláv

nevezett kajkavstina dialektusában találjuk fel,
amelynek a XVI. sz. második felétl a XIX. sz.
harmincas évéig vannak termékei. Ezek többnyire népies tárgyakból állanak.
3. Az uj-horvát irodalom, a horvát és szerb
nemzeti eszme felébresztése óta a XIX. sz.-ban.
Észrevehet az a törekvése, hogy a tulajdonképeni szerbek (a görög-keleti egyház hívei) és a
horvátok (római katolikusok) között irodalmi és

micié Jen, Vojnovié Iván, kit a legjobb horvát
drámaírónak tartanak, s kinek mvei magyar
fordításban is színre kerültek a budapesti Nemzeti

Színházban, Tucié Srdjan,

Dezman

Milivoj,

Car

Emin, Senoa Milán. A tudományos irodalom terén kiváltak mint történészek és forrásgjrüjtk
Kukuljevié Iván, Ljubié Simon, Stojanotné Iván,
SmiciklasTsíd6j&, Élaiéyjekoslsiw, Rocki Franjo,
Sisié Ferdo mint fllológusok Jagié Vatroslav,
a XIX. sz. és napjaink legkiválóbb szlavistája
Budmani Pero, Pavié Ármin, Srepd Milivoj,
Broz Iván, Maretié Toma, Surviin Gjuro,
Drechsler Branko. V. ö. Surmin György, Perjést hovatske Knjizevnosti (Zágráb 1898). A többit 1. a szerb irodalom alatt. Népköltési gyjteményeket adtak ki Blagajié, Dvorovié, Tordi:

;

:

nac,

Hörmann, Zovko, Broz, Bosanac

A

stb.

szerbek az i^abb idkig külön irodalmi fejldéssel birtak, mely a horvát
irodalomtól külsleg a cirill írás használata által
különbözik. Míg a horvátok, mint római katolikusok, politikailag is a nyugat-európai országok
befolyásának voltak alávetve, a mveltséget és

Szerb irodalom.
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az irodalmi buzdítást a nyugat népeitl vették, ugyanis a nemzeti nyelvet tették irodalmivá s ezzel
addig a szerbek, kik a görögkeleti egyház hívei, megteremtették a kapcsolatot a nép s az irodalom
e tekintetben a bizánci középkor befolyása alatt között. Miután továbbá a XIX, sz. kezdetén Szerbia
állottak. Ók a szláv liturgia elfogadásával az ó-bol- végleg megszabadult a török járom alól, ott is
gár v. ó-szláv nyelvet vették át irodalmi nyelvül, megindult a szerb irodalom, mely addig csak az
mely idvel külön szerb egyházi nyelvvé fejldött. osztrák és magyar szerbek körében akadt mveE nyelven az ó-szerb birodalom romlásáig, azaz a lire. Az ósdi nyelvhez ragaszkodó írók közül
XIV. sz.végóig eléggé termékeny egyházi irodalom Vidákovic MUovan regénynek nevezett elbeszékeletkezett, különösen miután Szt. Száva az egy- léseivel, Vujió Joakim színmvek fordításával s
házi állapotokat rendbe hozta és az Athos hegyen az els színtársulat megalapításával lett ismertté.
a szerb Chilandar kolostort alapította volt. Ez az Mindkett 1820 körül mködött. Az els költ
irodalom áll a már létez ó-bolgár bibliafordítá- Mtisicki Lucián volt, ki pseudoklasszikus ódáival
soknak szerb egyházi nyelven készült másolatai- fejlesztleg hatott az irod. mveltségre és ízlésre.
ból, liturgiák-, legendák-, homiliák-, nomokano- Követi közé tartozott Hadziö Jován, st résznok-, kolostori szabályokból stb., amelyeket ré- ben Popovic Jován St., a lírikus és drámaíró, és
szint a szerbek maguk szerkesztettek, vagy önál- Subotic Jován, epikus és drámaíró.
A XIX. sz. derekán alakul át a szerb költészet
lóan a görögbl fordítottak, részint pedig szintén
az ó-bolgár eredetiekrl másoltak le. A világi iro- nemzetivé és mvészivé. Már Milutin&vié Simon
dalom csak nagy nehezen fejldhetett. Ilyennek (1791—1847) jelzi az átalakulást. Serbijanka c.
kezdete a szerb királyok és érsekek életrajzai. költemény-ciklusában (Leipzig 1826) megénekelte
Szt. Száva és bátyja István, az els koronázott a szerb szabadságharcot csaknem teljesen a népkirály, atyjuk Nemanja István életrajzát szerkesz- költészet szellemében. Az új korszak legkifejetették (kiadta Safafik, Zivot sv. Simeona, Prága zettebb els képviseli Radicevié Branko ós Njegué
1868 és 1870) Domentiján, Szt, Száva tanítványa, II. Petrovics Péter, a montenegrói püspök-fejemegírta ennek és Szt. Simonnak (azaz Nemanja delem, a legkiválóbb szerb költ. A többiek és köIstvánnak) életrajzát (kiadta Danicic, Zivot sv. vetkezk Jovánovics J., Zmáj, a híi'es AranySimeuna i sv. Savé, Belgrád 1865) Danilo érsek fordító, JakMö György, Kostiö Lázár, Grcic MiChilandarban (XIV. sz.) leírta a szerb királyok lenko, Ilié Jován, Kujundzié Milán, Kacanski
és érsekek életét (kiadta Danicic, Zivoti kraljeva Vladislav, Sapcanin Milorad stb. és Miklós, a jelenlegi montenegrói kii-ály is. Más kortársaikkal
i arhiepiskopa srbskih, Zágráb 1866). Ezek a munis az irodalomban az ú. n. omladinisták,
kák is egyházi panegirikus természetek. De együtt
találkozunk egy pár tiszta világi elbeszéléssel, kik a nemzeti romanticizmus hatása alatt állottak.
milyen a Nagy Sándor-regény, a trójai harcok- A próza fejldése is a század második felére esik.
ról való elbeszélés, Stephanit és Ichnelat stb. Atanackoviéés Ignjatovié noveU.á,iná\ és regényeinél nevezetesebb a realisztikus elbeszélés a nép
(Példák az eddig említett irodalomból találhatók
Novakovic, Primeri knjizevnosti, Belgrád 1904). életébl vett tárgyakkal. Legjobb írói Lazarevié
Nyelvészeti és történelmi szempontból igen fonto- Lázár mellett Ljvhisa István, Milicetnc Milán,
sak a szerb királyok és frendek számos okleve- Veselinovié Jankó, Sremac István, Matavulj Silei és Dusán cár (megh. 1356) törvénykönyve, mon, Gar Marko, Kocié Péter. Az elbeszél prózának legújabb jelensége a társadalmi regény s
Zakonik (kiadta Novakovic 1898).
Az irodalom további fejldése a szerb országok- ennek írói Cipiko Iván, Stankovié Borisav és
nak a törökök által való végleges elfoglalása (a XJskokovié Müutin. A verses költészet napjainkXV. sz. kezdetén) után úgyszólván teljesen meg- ban, leginkább francia hatás alatt, szintén mosznt egy pár egyházi munka, néhány krónika dem irányban fejldik. Leginkább Ducié János-,
(a legismertebb Brankovic György deszpotáé), je- Bakié Milán-, Santié Alexánál. A drámái mvek
lei a még létez csekély irodalmi életnek. Az iro- terén kitnt Subotié, Kostié, Bán Matija, de madalmi újjáébredés kezdete a XVII. sz. végére te- radandóbb sikere csak Popovic Jován Sterija és
het. Ekkor a szerbek nagy része Magyarországba Trifkovié Kosta vígjátékainak volt. A szerb
költözött és ezáltal a nyugati élettel jött érintke- irodalom legbecsesebb részének, rendkívül gazzésbe itt keletkezett az újabb szerb irodalom is. dag népköltészetének gyjtésével legtöbbet fogEnnek els termékei azonban sem tartalmuk- lalkozott Karadzic. Összes mveinek els 9 könál sem nyelvüknél fogva nem voltak népsze- tete foglalja magába a legismertebb termékeket
rek, mert egyházi nyelven Írattak, még pedig (belgrádi kiadás 1898). A tudományos irodalom
gyakran nem is annak szerb alakjában, hanem a terén kiváltak, mint történészek és forrásgyjtk:
nép által kevésbbé értett orosz alakban. Ez az ú. n. Kovacevié Ljubomir, Novakoiné Stoján, Bistié
szlaveno-szerh irodalom. Legkiválóbb képviselje Jovan, Pucié Medo, Éuvarac Ilarion, Gavrilovié
Rajié Jován (1726—1801), aki A szláv nemzetek, Mihajlo, Badonic Jovan (magyar-szerb vonatkokülönösen a bolgárok, horvátok és szerbek törté- zásokban), Stunojevié Stanoje mint filológusok
nete c. munkájával (Bécs 1794—5 2. kiad. Buda Danicic György, a legkiválóbb szlavisták egyike
1823, 4 köt.) tett szert hímévre, mert nemzeti a XIX. sz.-ban, Boskovié Jovan, Nedié Ljubomir,
emlékeket ébresztett fel. Az irodalom alaposabb a jelenlegiek közül Stojanomé Ljubomir, Bélié
reformációját Ofet'íuííwtc Dositej, a szerh kultúra Sándor, Skerlié Jován, Popovié Fái, OstojiéTihoés irodalom legkiválóbb munkása (megh. 1811) mir mint jogtörténész Bogisié Baltazár; mint
vijié Jován, Zujovié
kezdte meg a XVIII. sz.-ban, Karadzic Stefanovic geográfus és geológus
Vuk (1787—1864) folytatta és Danicic György Jovan. V. ö. Grcié Jován, Istorija srp. knjizev(megh. 1886) végre diadalmasan befejezte. Ok nosti (Újvidék 1906); Popwié Pál, Pregled knji;
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zevnosti (Belgrád 1909) Murko, Geschichte der
südslav. Literatur ; Karasek, SÍav. Ldteraturgeschichte ; Egj etemes Irodalomtört. 4. köt. (Bpest
;

1911).
III. Szlovén nyelv. A szlovén nyelvet beszélik a
Stiriában, Karintiábanj Krajnában, északi Isztriában és a Trieszttói Gcrzig terjed tengerparton
lakó szlávok, azonkivül Magyai'országon a Vas
vármegyében és Somogyban lakó vendek. Rokon
a horvát A»j-nyelvjárással, de nem azonos vele,
jollemzi a régi q (ejtsd tigj', mint a francia on-t)
nasalis hangzó fielyén álló o, amelynek a hon^átszerbben u, a mai bolgárban egy tompa hangzó

meg. Az Irodalmi nyelv nagyobbára AIsóKrajna nyelvén alapul, egyébiránt a kis területen
sok a nyelvjárás. Nyelvtanát megírta Kopitar,

felel

Miklosich, Levstik,
Janezic-Sket,
gyakorlati
nyelvtant irt Lendovsek, Sket, Pecnik, kisebb
szótárt Janezic, egészen kicsit Praprotnik, nagyobbat, a hangsúlyt is jelölt Pletersnik (2 kötet,

—

<1894 95). A magyarországi szlovének nyelvérl
az els alapos leírást adta Pável Ágost, A vashidegkúti szlovén nyelvjárás (M. Tud. Akadémia,
1909).

Szlovén irodalom.

A

legrégibb szlovén nyelv-

emlék az ú. n. freisingi emlékek liturgiái tartalommal, melyek egy X. sz.-beli kéziratban maradtak fenn (kiadta Kopitar a Glagolita Clozianusban, Wien 1836) attól fogva a reformáció koráig
hiánj'zik majdnem minden nyelvemlék. A krajnai
reformátor, Trubar Primus (1508—86) és társainak munkássága foljrtán megjelentek: az els
szlovén bibliafordítás (I. teljes kiadás 1584) és
;

más egyházi és teológiai munkák. Ezen irodalom
azonban az eUenrefonnáció következtében megsemmisült, úgyannyira, hogy a XVlll. sz. végéig

nem

létezik szlovén irodalom.

Egy

teljes biblia-

részrl (fmunkatársai voltak
Japel és Kumerdey) megjelent 1791—1802. Szélesebb értelemben vett irodalom csak Vodnikkal (1758—1819) kezddik; a szlovén költészet
valódi alapítója azonban Preseren Ferenc volt
1800—1849 (összes költeményei Pesni Franceta
Preáema, Laibach 1866). A XIX. sz. közepe óta
az irodahni mozgalom is ersebb lesz. Mint
újabb költök említést érdemelnek: Levstik,
Strittar, Jenko. Kersnik, Tavcar. A prózaírók
közül kiváló hímévre tett szert Trdina János a
népéletbl vett rajzaival és elbeszéléseivel. Detela Ferenc történeti regényeivel.
szlovén népdalok gyjteményét újabban Strekelj rendezte és
adta ki. A legújabb költk közül Gregorcié Ijtífordítás katolikus

:

A

kus, Askerc epikus.

A modem

felfogás

követi

Govekar, Caukar, Zupancié. V. ö. Murko, Südslav. Litteratur
Karasek, Slavische Literatur;

geechichte (1906): Egyetemes Irodalomtörténet,
4. kötet (Bpest 1900).
Délszlávok, a szláv népek csoportja délkeleti
Európában. Ide tartoznak a szlovének, a horvátok, szerbek (bosnyákok, montonegróiak) s nyelvileg, bár fajilag nem, a bolgárok is. L. Szlávok.
Délszláv pénzek. Ezen név alatt Bulgária,
Szerbia és Bosznia régi érmeit szoktuk érteni,
míg a szlavóniai báni érmek inkább a magyar
éremtan körébe tartoznak. A legrégibb D.&bolgár
pénzek. Ezek a régi cárok ezüst pénzei, melyeknek

—

Delta

ellapon közönségesen az áUó vagy trónon ül megváltó képe kereszttel látható, jobb kezét áldásra felemelve a felirat itt is csak IC
XC (Jesus Christos). A hátlapon
a cár és a cámé állva vagy ülve, keresztet vagy
zászlót tartva; a felirat ó- szláv és a cár nevét és
címét tartalmazza. Hol verettek ezen pénzek, nem
tudjuk. A pénzverk kétségkívül bizánciak voltak.
A szerb pénzek sorozata I. Vladiszlavval (1234—
1241) kezddik _és Lazarevic Istvánnal (1389
1427) végzdik. Összesen 14 királj-tól és több deszpotától és azonkí\ül három városnak autonóm
pénzeit ismerjük. Ezek is többnyire ezüstbl valók.
Külsejük velencei befolyásra mutat és például
üros pénzei már alig különböztethetk meg a
velencei matapanoktól. A felirat latin vagy szerb
és közönségesen az ellapon a megváltó nevét, a
hátlapon a fejedelem nevét és címét tartalmazza.
Csak Olivér deszpota pénzén van hátul latin, ell
pedig szerb felirat. A pénz értéke vagy veretesének ideje soha sincsen kitüntetve.
A boszniai pénzek is több fejedelemtl és bántól
ismeretes ezüstpénzek.Xagyságuk és súlyuk olyan,
mint a szerbeké. KiUsejük szintén a velencei pénzekhez hasonlít. Feliratuk mindig latin, csak egynéhány darabon van szláv feürás, de az is latin
betvel. Itt is az ellapon a megváltó, vagy Szt.
György vagy Szt. Trifon látható a hátlapon a
fejedelem képe vagy csak címere. A pénzverdék
közül névleg csak Cattaro ismeretes.
Délszláv vámunió, az a törekvés, hogy az
összes délszláv népek közös vámteriUetbe tömörüljenek. Ez a törekvés elssorban Szerbia és Bulgária gazdasági egyesítésére iránjnil és az egyesüléstl a két nép közötti politikai ellentétek kiegyenlítését is remélik.
Delta (A, S), a görög alfabétum negyedik betje;
nem egyéb, mint e betnek héber neve daleth,
mely annyit tesz mint kapu (bizonyára a héber T
teljesen bizánci jellegük van; az

;

—

;

betnek

eredetibb alakjáról).
Delta, valamely folyó torkolatánál a tengerbl, vagy tóból, a folyóvíz hordalékának lerakodása folytán foglalt terület. Eredetileg a Nílus
torkolatára vonatkoztatták e szót, összehasonlítván ennek háromszög alakját a görög A (delta)
betvel késbb D.-nak mondottak minden olyan
háromszögalakú folyótorkolatot, amelyet a folyónak szétvált ágai fognak körül. Ma tekintet nélkül az alakra, D.-nak mondunk minden, a folyó
torkolatánál lev olyan újabbkori lerakodást,
amely a tengerbl vagy általában az álló vízbl
tért foglalt és azt szárazfölddé változtatta. A D.
határvonalai, vagjris küls alakja legfképen ama
parti alakulattól függ, ahová a folyó torkol. Minden D.-torkolatnál küzdelem folyik a folyó és a
tenger közt. A folyó a D.-t kitolni igyekszik, a hullámverés és a dagály visszatolják, a parti áramlás pedig az egyenes vonalú partot igj^ekszik visszaállítani. Elre tolt D. mindig annak a jele, hogy
a folyó gyözehnesen helytáll. A D. alakját a tenger partalakulatán kí^ül egyéb körülmények is
befolyásolják. így pl. az áramlatok. Ott, ahol a
folyótorkolatnál áramlat vezet el, a lerakodó törmelékek is az áramlat irányában sodortatnak s a
D. az áramfat felé alakul. A D.-k felülete és nagysága, valamint fnggleges terjedelme, azaz a le;

Delta

—

Amacuro
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rakodás vastagsága is nagyon különböz. A hány sen; rojtjai csúcsba összefutva tapadnak a felD., annyiféle a felületi viszony, függvén az a karcsont elüls felszínén a közepe felett a hónhelyi körülményektl és erösebb, gyengébb esetleges befolyásoktól. A nagyságra vonatkozólag
roppant eltérk a dimenziók, mi a folyam hoszszával, szélességével és a magával hurcolt anyag
mennyiségével kapcsolatos. A Gangesz (s Brahmaputra) D.-ja 8.259,435 hektár, a Mississippié

3.185,933 ha., a Nilusé 2.219,400 ha., a Dunáé
"258,795 ha., a Rhóneé 75,000 ha. A Gangeszénél
még nagyobbnak tartják a Hoangho-ét Kínában.
A D.-k függleges terjedelme, azaz a lerakodás
vastagsága függ a tenger mélységétl a folyótorkolatnál s annál hatalmasabb, mennél messzebbre
esik a torkolattól. A Nilus D.-ja sokkal vastagabbnak bizonyult, mint eddig hitték, mert a szagaszigi
fúrólyuk 105 m. mélységben még nem érte el a
szilárd altalajt, a Rajnáé helyenként több mint 60
m. vastag, a Rhoneé 100 m., a Póé 120 m., st
akadtak 172 m.-nyi vastag helyekre is, a Mississippié egyes helyeken csak 16 m., más helyeken
meg 200 m., a Gangeszó átlag 18 m. A folyamok
D.-ja évrl-évre újabb területeket foglal, erre vonatkozólag következk az adatok a Mississippi
legnagyobb egy évi térfoglalása 350 m., némelyek
:

szerint csak 20—80 m. a Terek-é (Káspi-tó) 495
m., a Póé 70 m., a Rhóneé 48 m., az Eufrát és Tigrisé 54 m., a Hoanghoé 30 m., a Peihoé 24 m., a
Dunáé 12 m., a Nilusé csak 4 m., mert a rendszeres áradások megfosztják hordalékának nagy részétl. A D. építanyaga a folyók hordaléka, nagyobb folyóké homok és iszap, parti folyóké
kavics. A legdurvább anyag a torkolat közelében,
a íinomabb csak nagyobb távolságban száll a fenékre. A település a tengerben gyengén hajlott,
;

alji ideg (nerus apillaris) idegeibe, mely a karfonatból (plexus braehialis) ered. Fmködése a
karnak a vízszintes helyzetben való megtartásá-

ban

áll.

Delteil, Loijs, francia rézkarcoló és

mvészeti

Parisban 1869. A párisi Salonban állítja
Id rézkarcait lapjai többnyire képmásokat vagy
egyes francia festmvészek képeit tüntetik föl.
Mint író a francia grafikusok mveinek kimerít katalógusokba való foglalásával tnt ki. ószerkeszti a Peintre graveur illustré cím kiadíró, szül.

;

ványt.
Déltiroli Dolomitok, 1. Alpok.
Deltoid, oly négyszög, melyben két szomszédos
oldal a és & egymással s a másik
kett c és d szintén egymással
egyenl, de a két oldalpár különböz. Az idom két átlója egy-

másra merleges.
Deltoid-dodekaéder, szabályos rendszerbeli
kristályalak (deltoid-tizenketts) 12 deltoid lapzárja be. Sokféle D. volna lehetséges, de kristá-.
lyokon eddig csakis egyfélét észleltek és pedig azt,
ahol a hosszabb élek szöge 82" 10', a rövidebbekó1620 39\ A. tetraedit ásványon elég gyakori.
(lat.), eredetileg azt a helyet jelenti, ahol az áldozást megelz mosakodás, tisztulás történt
késbb általában a. m. szentély^
szenthely, templom.
Deluc (ejtsd: döiük), Jean André, francia fizikus,
;

Delnbrum
;

Genfben 1727 febr. 8., megh. Windsorban
1817 nov.7. Genfbena kétszázak tanácsának tagja
volt, késbb az angol királyn felolvasójává nemajdnem vízszintes, csak a belföldi tavakban ér- vezték ki és a göttingeni egyetemen a filozófia
heti el a törmelékkúp lejtje a 350-ot. A növeke- és geológia tanárává. A jenai csata után Angoldés nem egyenletes, úgy hogy ebbl a D. korára országba költözött, itt fképen geológiával foglalkövetkeztetni nem lehetséges, így pl. az Amo id- kozott, de emellett számos fizikai kísérletet is
számításunk kezdetén 933-ig évenként 2'37 m.-rel tett. D. fedezte fel 1772. a víz srségének maxinyomult elre, 933—1406 közt 5-67, st 1406— mumát és aimak hmérsékletét 41" Fahrenheitre
1841-ig 8'65 m.-rel. A Pó D.-ján az ember befo- határozta meg. Nevezetesebb mvei Recherches
szül.

:

ismerhet fel. L. P.
SUT les modifications de l'atmosphére stb. (2 köt,,
Delta Amacuro, Venezuela délamerikai köz- Genf 1772) Nouv. Idées surla Météorologie(2köt.
társaság ék. territóriuma. Magában foglalja az 8", Paris 1787), amelyben behatóan foglalkozik a
Orinoco torkolati vidékét. K.-en Brit-Guayanával légköri vízgz magaviseletével. Egyéb munkái közül említendk Essai sur la pyrométrie et l'aréohatáros. Igen ritka népesség. L. Veneztiela.
Delta del Orinoco, Delta Amacuro venezulai métrie (London 1779) Lettres physiques et moterritórimn é. része, régebben önálló territórium. rales sur ühistoire de la térre et de l'homme (La
Delta-fém. Ezt az ötvényt 1883. Dick Sándor Hage 1778—1780). D. az atomisztikus fizika lellyása

;

:

;

nézve tulajdonképen
fel. Összetételére
vastartalmú sárgaréz. Van benne 55— 56o/o réz,
40-410/0 cink és 0-8— l-2''/o vas. A D. a vörös melegben kovácsolható, szilárdsága öntve mm«-kint
33*1 kg., hengerelve pedig 45 kg., de fölemelkedik
53 kg.-ra is. Nyúlása 18— 42"/o. Foszfor-, réz és a
mangánréz hozzáadásával egynemségét tetemesen növelhetjük. A D. a sósvíz hatását jobban állja
mint a Muntz-fém (1. o.), ezért hajóborításokra
is használják. Rozsdaállóságáért csapokat, szivattyú- és géprészeket és bányabeli drótköteleket, újabban pedig dísztárgyakat is készítenek
találta

kes híve

volt.

Deludál

(lat.) a.

Délnge

m. kigúnyol, megcsal.

(franc,

ejtsd:

deiüzs),

árvíz,

vízözön.

Szólásmód aprés nous le déluge, utánunk a vízözön, a. m. utánunk jöhet ami akar azzal mi nem
tördünk.
Deluzió (lat.) a. m. kigúnyolás, ámítás.
Delvau (ejtsd: deivó), Alfréd, francia író, szül. Parisban 1825., megh. u. o. 1867 máj. 3. Nagy:

;

számú

történeti, nyelvészeti és irodalomtörténeti
közül megemlíthetk Histoire de la révoLes barriéres de Paris
lution de Février (1856)
Histoire de la campagne d'Italie (1859)
belle.
(1857)
Delta-izom (musculus deltoideus), háromol- Dictionnaire de la langue verte (1865, 1867) Gédalú ers izom, mely szólesen ered a kulcscsont rard de Nerval, sa vie et ses oeuvres (1865) Henry
küls harmadán, a vállcsúcson és a lapocka tövi- Murger et la Bohémé (1866). D. adta ki a Biblio-

mvei

:

;

;

;

;

Delvaux
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théque bleue-t (1859—60, 3 köt.) és a CoUection Görögország külföldi hitelezinek érdekét. Ezután
des romaHS de chevalerie, mis en prose fran(?aise ismét az ellenzék vezére lett, mígnem Trikupisz
lemondása után 1895. harmadízben alakított kamoderné (1869, 4 köt.) c gyüjtemónjrt.
Delvaux, Laurent, bel^a szobrász, szül. Gent- binetet. Nyiltan támogatta a krétai felkelést s
ben 1695., megh. 1778 febr. 24. Brüsszelben ta- ennek következtében Törökországgal háborúba
nult, Londonban és Kómában is dolgozott. Német- keveredett. A háború szerencsétlen lefolyása
alföldön a XVIII. sz. legkiválóbb szobrászainak megingatta D. állását s 1897. kénytelen volt leegyike. Híres müve a genti Saint Bavo templom mondani. 1897 szén utódát. Ralliszt megbuktatta
szobrokkal és dombormvekkel ékes szószéke ugyan, de a király nem ót, hanem Zaimiszt bízta
<1745), továbbá a brüsszeli állami levéltár lépcs- meg kabinetalakitással. Az 1899-íki választásoházát díszitö nagy Herakles-szobor.
Delvanxit (ásv.), víztartalmú vasfoszíát, sárgásbarna v. vörös szin vesés halmazok. Lelhelyei
Visé (Belgium), Leoben (Stájerország).
Delvenau v. Stecknüz. az Elbének jobboldali
mellékfolyója. Holsteinban ered és mesterségesen
hajózhatóvá tették Lübeck és az Élbe között.
Delvig Antal báró, orosz költ, szül. Moszkvában 1798 aug. 17., megh. 1831 jan. 26. A carszkoje-szelói Uceumban nevelkedett, ahol szoros barátságot kötött Puskinnal. Azután állami szolgálatba lépett, s háza az ifjabb írói nemzedék gjTílöhelyévé lett. Puskinnal, Glinkával s másokkal
(1825—32) Sévemye cvéty (Északi virágok) c. almanachot adott ki. Költeményei 1829. jelentek meg

kon

nagy vereséget szenvedett s ellenTheotokisz lett a miniszterelnök, kit az agg
D. kétszer váltott fel az elnökségben (1902—03
és 1904— 05j. 1905 jÚQ 13., amikor a képviselház lépcsin felhaladt, egy Gherakorisz nev züllött ember magánboszuból egy késszúrással halálosan megsebesítette s a 79 éves aggastyán egy
óra múlva meghalt.
Delzsény (azeltt Dlzsin), kisk. Nyitra vm.,
pártja

fele,

:

privigyei j.-ban,
u. t. Privigye.

(i9io)
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Rudnó,

Dema, folyó, 1. Djoma.
Demades, athéni szónok és politikus, ki ugyan
nem kapott nagy mveltséget, de elmés mondásaival, talpraesett, olykor elragadó szónoklatai-

Magyarra Szabó Endre fordított
tle. V. ö. Szabó, Orosz költk (Budapest 1891).
Delvigne (ejtsd: deiviny), JíewW Gitóíaue. francia
tiszt és hadtudományi író, szül. Hamburgban 1799.,
megh. 1876 okt. 18. Toulonban. Nevezetessé lett

val Demosthenes versenytársává küzdötte fel
magát. Kr. e. 388. Chaeroneánál fogságba került,
de Fülöp király megkedvelte, és így ügyes közvetít volt közte és Athén közt egy elfogadható
béke létrejöttében. Ezóta vezet politikus lett hakülönösen a francia katonaság hadiszereinek tö- zájában, bár köztudomású volt, hogy fényz életkéletesbítése által, és azok közé tartozott, kik leg- módját makedón pénzzel fedezi, ó fogalmazta
elször sürgették, hogy a gyalogság vontcsöv Demosthenes és társai ellen a halálos ítéletet.
fegyverekkel láttassék el. A hadtudományi iroda- De midn 318. Athén követül küldte Antipatroslombán számot tesznek következ müvei Exposé hoz, hogy vonja vissza Munichiától katonáit, eld'im nouveau systéme d'armement pour l'infan- fogott levelek elárulták kétszínséget és Antipatterie (Paris 1836) Observations sur un nouveau ros eUen való fondorlatait, mire a makedón vezér
modéle de carabin rayée et sur le feu des tiraü- D.-t Demeas
fiával együtt kivégeztette. D.
leurs en Afrique (1836) Sur l'emploi des balles mindig rögtönözte beszédeit, ezért nem maradt
cylindro-coniques évidées (Paris 1843 és 1849). ránk tle semmi. V. ö. H. Lhardy, De Demade
Delvino (törökül Delonia), város és járási szék- oratore Atheniensi (Berlin 1834); Blass, Die
hely D. Albániában,a janinál vilajetben, domboktól attische Beredsamkeit III.
körülfogott termékeny síkságon, a Pavla egy kis
Demagóg (gör.) a. m. a nép vezetje, népmellékvizénél, a Santa Quaranta-öböltl 3 órá- vezér. A demokráciának (1. o.) antik uralma alatt,
nyira, mintegy 6000 lak., olajfa és szezámterme- Athénben az, aki a nép politikai vezetését magáléssel mellette ersség, amely idnként egj^ basa hoz ragadta, a népet vezette, vagy feleltlen állálakóhelyéül szolgál.
sában félrevezette. Perikies az elbbi nemes,
Délvonal, az az egyenes, mely az ember álló- Kleón az utóbbi nemtelen értelemben volt néppontjából a délkör és a horizont metszpontjához vezér. Rómában a plebejusok küzdelmének vezeti
húzható.
a népvezérek. A tribunusok hivataluknál fogva a
Delyannis, Theodoros, görög államférfi, szül. nép vezeti. A Gracchusok a római történet legKalavrytában ;1826., meggyilkolták 1905 jún. 13. nemesebb D.-jai. Újabban a kifejezésnek megbéMint Ottó király híve, helytelenítette a támadá- lyegz értelme van. Jelenti azt, aki a tömeg alasokat, amelyek a király lemondására vezettek. csony indulatait felkavarja s ezt emelkedése, ve1867-ben a krétai felkelés idején párisi követ volt, zérsége érdekében kizsákmányolja, a népet állam1877-ben Komundurosz minisztériumában kül- felforgató irányban vezérli.
ügyminiszter volt s vele együtt részt vett a berDemagógia a. m. népvezetós, megbélyegz
lini kongresszuson, ahol Tesszália és EpLrusz egy színezettel, a. m. a nép izgatása azért, hogy az
részének átengedését kieszközölte. 1885-ben mi- izgató vezéri szerephez jusson (1. Demagóg).
niszterelnök lett s felhasználva a Balkán-államok
(franc, ejtsd-, demaosé), a vonós
zavaros helyzetét, háborúra készült Törökország hangszerek kezelésénél a. m. az egyik fekvésbl
ellen s költséges hadikészületeket tett. De a nagy- a másikba átmenni; a balkézzel a hangszer nyakán
hatalmak erélyes közbelépése folytán 1886. le (manche) föl- vagy lecsúszni.
kellett mondania. 1890-ben Trikupisz bukása után
Demanda, Sierra ae la (az ókorban Mons Iduismét miniszterelnök lett, de már 1892. elbocsá- bedaX az ibériai hegycsoporthoz tartozó, szilur
totta a király, mert pénzügyi reformjai sértették képzdményú hegylánc Burgos és Logrono spanyol

Szt.-Pétervárt.

:

;

nev

;

;
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tartományokban. A 2305 m. magas Szt. Lrinc a terepen kijelölt határvonal, melyet, a további
összeütközéseknek elejét veend, a hadakozó felek
hegycsúcsot az év nagyrészében hó borítja.
Demande d'agréation (franc.) a. m. bele- csapatai és egyénei át nem léphetnek. Rendszerint
egyezés kérése. Az I—III. osztályú követek (1. mindkét fél számára jelöltetik ki külön D., hogy
Követségi jog) küldésénél szokásos megkérdezni, ezáltal a két fél közé egy egész semleges terepsáv
hogy a követ személye kedves-e (grata persona) jusson. L. Határvonal.
D. az orvostudományban azt a folyamatot jelenti, melynek révén kóros
az elfogadó államban.
Demande en nnllíté (franc), v. adion en szövetrészek az ép részektói elhatárolódnak s
nullité a. m. semmisógi panasz.— D. du mariage lelökdnek.
(franc), a francia jogban (Code civ. 180—182. §),
Demarkációs áram, a sértett, elhalóban lév
a házasság semmisségének kimondása iránti kere- szövetektl elvezethet elektromos áram. L. Álset a francia jogban a házasság megtámadására lati elektromosság.

—

;

Demarteau (ejtsd: dsmártó), Giües, francia rézmet-

irányzott kereset.

Demant a. m.

Liégeben 1722 jan. 19., megh. 1776
Igen termékeny mester volt
729 metszete maradt fónn
aki az ú. n. crayon-modortf
a smaragd
tehát jóval nagyobb a berill, illetleg a smaragdé- FranQois találmányát tovább fejlesztve, kiváló
nál valamivel lágyabb, mint a többi gránát. Mész- ügyességgel reprodukálta a régi mesterek, de küvas-gránát [CasFe2(Si04)]3. Termhelye az Ural lönösen aa egykorú francia mvészeknek, els
(Bobrowka), a hol az aranymosókban találni göm- sorban Bouchemak rajzait.
Démasqner (franc, ejtsd: demászké) a. m. leálbölyödött szemeit s rombdodekaéder kristályait.
Ritka lévén, csakis Oroszországban dolgozzák fel cázni, az álcát levetni mködésónok titokban tarés használják drágaknek, s mint ilyen 1878 óta tott végcélját kell idben kitüntetni katonaságszerepel. Szép színe és eleven ragyogása miatt nál azokat a tárgyakat eltávolítani, amelyek
kedvelik nagyobb szemeit vagy kristályait jó drá- lövegsánc stb. építését úgy eltakarták, hogy az
ellenség a készüldést észre nem vehette jelenti
gán ílzetik.
Démár János, Görget Artúr (1. o.) írói álneve. továbbá oly leplek (1. o.) eltávolítását is, amelyek
Demaratos (Damaratos),!. korinthosi férfiú az miatt a céltárgy nem volt látható, illetve lövetelkel Bakchiada-családból, melyet Kypselos, a het.
Dematophora necatrix R. Hart. (nSv.),
város kényura számzött; ekkor D. az etruriai Tarquiniiben telepedett le és apja volt Lucumónak, ki gomba, mely növényrendszertanilag a PyrenomyTarquinius (Priscus) néven (1. o.) Róma királyává cetes (maggombák) nev családba taz-tozik. Kulnagyon veszedelmes gomba,
küzdötte fel magát.
2. D., Spárta királya, ki túrnövényeinkre
hevesen ellenezte királytársának, Kleomenesnek mely különösen a szUöben és a gyümölcsfákban
egész Hellasra vonatkozó hegemonisztikus törek- (kiválóan az szibarack-, mandola-, szilva- és
véseit. Társa elkeseredésében arra birta a delphi- cseresznyefákban) nagy károkat okoz, megtábeli jóshelyet, hogy D.-t csempészett fiúnak je- madva e növények gyökérzetét, ami gyakran az
lentse ki és megfosztotta királyi rangjától. D. egész növény kivesztét okozza. Alig van olyan
491. Perzsiába költözött és Dareios királynál nagy fás növény Európában, amelynek gyökérzetét a D.
tekintélyben állott, Xerxest pedig Görögországba megtámadni képes ne volna. Közönségesen gyökisérte hadával, de szintesége miatt tanácsaira kérpenésznek nevezik a gombát, mely a szUökritkán hallgatott a király. Utódai sokáig a frigiai ben tetemes károkat okoz (a franciák a betegséget
pourridié de la vigne, blanc des racines, champiszatrapiát látták el.
DémarcatJon (fvanc, ejtsd: demarkaszjón) 1. gnon blanc nevek alatt ismerik) s melyet már
hazai szöllinkben is több helyen (mint pl. BaraDema7~káció.
Démarche (franc, ejtsd: demars) a. m. lépés, nya, Sopron és Somogy vmegyóben ismernek.
rendszabály. A diplomáciai nyelvben D. alatt ér- L. Szöllöbetegségek.
Demavend (ókori neve Jasonius Mons), vultik a difilomatáknak (1. o.) vmely ügyben való elkáni hegycsúcs a Káspi-tenger D.-i partján elhújárását.
De Marchi, Emilio, olasz író, szül. Milanóban zódó Blbursz-láncban, mintegy 100 km.-ro Teherán1851 július 31., megh. u. o. 1901 február 6. Irt tól az Elbursz legmagasabb hegycsúcsa, 5670 m.
számos neveli irányzatú mvet L'etk preziosa Az örökös hó határa 4300 m. Glecserei közül a
(1887) Lettere a un giovane signore (1891), köl- Derja-Jach 2890 m.-ig nyúlik le. A hegy D.-i lábáteményeket és novellákat. Legkiválóbb azonban tól 14—15 órányira van D. falu, amelynek közelében a perzsa sah nyaralni szokott. A vulkán ma
a regényírás terén, melyek közül legismertebb
szolfatara mködést tanúsít, környékén sok a kénII cappello delprete (Milano 1888); legsikerültebb:
Demetrio Pianelli (1890). V. ö. Groce, Critica (Ná- kivirágzás, számos melegvízforrása közt 65<* hmérséklet is van.
poly 1906).
Dembea, Abesszínia magasan fekv részének,
Demarchos (gör.) a. m. elüljáró, vezet, valamely (attikai) demos vezetje demarchia, a de- Amharának É.-i fele, amelyen a Tana-tó (1. o.) és
marchos méltósága. A mai görögöknél a. m. pol- 1904 m. magasban Gondar (1. o.) fváros fekszik.
A terület elég nedves, termékeny ós legelökben
gármester.
Demarkáció (franc, démarcation), a." m. el- gazdag fensík.
Dembea-tó, 1. Tana-tó.
különítés, elhatárolás, a határvonalak megszaDembe-vlelkje, falu Varsó orosz-lengyel korbása demarkacionális vonal az ellenséges felek
kölcsönös beleegyezésével fegyverszünetek alatt mányzóságban, aVisztulajobbpartján Skrzynecki

Demantoid

sz,

gyémánt.

sötétzöld v. sárgászöld szin,
színére emlékeztet gránát fjs. 3"84,
(ásv.),

szül.

júl. 31.

;

—

—

;

;

;

;

;

—

;

:

;

;

;

;
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vezérlete alatt a lengyelek 1831. itt gyzték le az
oroszokat,
Dembia, folyó a francia Guinée Franpaise tartományban Nyugat-Afrikában, a Kakrima és Kokoulo folyók egyesiLléséból származik és a Szangerah-öbölbe torkollik.
Dembica (lengyelül Ddtica), város és birósági
székhely Ropczyee galíciai ker. kapitányságban,
a Wisioka folyó mellett, (i9io) 4978 lengj-el lak.,
gzmalommal és gynfagyártással. Gabonakereskedés.
Dembinszky Henrik, lengyel szabadsághs és
az 1849-iki magyar szabadságharc alatt a honvédhadseregnek két Ízben is fvezére, sziU. a

nek engedve, D.-t felfüggeszteni. Márc. 4. Kossuth
maga is Tiszafüredre ment Mészáros L. hadügyminiszter kíséretében D.-t
aki egyelre lehe;

tetlenné tette

—

magát a hadsereg élén

—

nyek közé jutott fels-tiszai és középmagyarországi honvédhadsereg fövezérletét. D. január végén már Debreczenben volt, ahol oly gyorsan és
titokban történt kinevezése, hogy közmeglepetést
keltett mindenfelé, mikor az új hadvezér febr. 4.

felmena fvezérletet ideiglenesen GörgejTiekadta
át. D. egyideig nem is vett részt a tényleges hadvezetésben és csak az orosz inváziókor vette át
az északi sereg vezérletét, de mikor azt a ters'ét,
hogy seregével GaUciába törjön az orosz sereg
mögé, a kormány elvetette, lemondott a hadvezérletrl. Mikor a kormány másodszor is kénytelen
volt elhagyni a fvárost s a Tisza mögé húzódva,
abban a hadíten'ben állapodott meg, hogj" az összes
haderket a Tisza-Maros szögében vonja össze és
itt kísérli meg a dönt ütközetet
Kossuth ismét
D.-t nevezte ki fvezérré s a legválságosabb körülmények között reá bízta a hadsereg sorsát. D.
a Tisza jobboldalának védelmére úgyszólván semmit sem tett s önként vonult a balpartra. Mikor a
császári hadak is átkeltek a Tiszán, Haynauval
szemben elvesztette a szóregi csatát (aug. 5.), s
akkor sem Arad felé vonult vissza, ahova Görgey
hadosztálya is tartott, hanem Temesvár felé.
Kossuth még aug. 6. a fvezérlet átvételére Erdélybl Bemet hívta meg; de D. már megkezdte a
temesvári csatát (aug. 9.), mikor Bem a harctéren
megjelent s a fvezérletet csataközben átvette. A
csatavesztés után D. a hadsereg romjaival és
a kormány bujdosásnak indult tagjaival együtt
hagyta el az országot s keresett menedéket a török
birodalom területén,
Viddinbe, majd innen Sumlába ment, ahol mint
honosított francia, a köztársaság követségének
segélyével kieszközölte szabadon bocsájtatását.
1850 óta ismét Parist választotta tartózkodása helyéül s itt élt haláláig. Emez évek alatt irta meg s
adta ki emlékiratait az 1848— 49-ig magj'ar hadjáratról (Mémoires sur la guerre de Hongrie 1848—
1849, Paris 1849). Korábbi években jelentek meg
tle Emlékiratai az 1830-iki lengyel felkelésrl
és Kurzsanyból Varsóba töi-tént híres visszavonulásának elbeszélése. Leánya, D. Ilona, mint írón
tett hímévre szert. Mvei közül említendk Mémoires SUT la vie d'une jeuae fllle polonaise (1841)
Causeries du Dimanche au profit des ouvríei-s
(1867) stb. V. ö. Danzer A., D. in Ungam nach
den hínterlass. Papieren des Generals (2 köt.,

els napiparancsát

Wien

krakói vajdaságban 1791 máj. 3., megh. Parisban
1864 jún. 13. 1807-ben Bécsben a mérnöki tudományokat tanulta azután a varsói nagj'hercegsógben
katonai szolgálatba állt s 1812. Napóleon császár
oldalán részt vett az oroszországi hadjáratban,majd
Napóleon ellen harcolt a lipcsei csatában. 1815-ben
visszavonult a magánéletbe. Az 1830-iki lengyel
felkelés neki is fegyvert adott a kezébe. Els nagyobb jelentség haditette volt, mikor Kufler
mellett a maga 4O00 emberével hét órán át feltartóztatta Dibics orosz fvezér 60,000 fbl álló seregét. Az osztrolenkai szerencsétlen csata után
(1831 máj. 26) D. a legutolsók közt volt, akik
fegyveröket letették, st éppen ekkor hajtotta
végre azt a hadi tettét, mely nevének a legnagyobb
népszerséget szerezte. Megfogyott csapatja val az
ellenségtl
megszállt területen vonult vissza
Varsóba (1831 aug. elején). E merész és sikeres
visszavonulásáért elnevezték lengyel XenopTwnnak .megválasztották Varsó kormányzójává és a
hadsereg fvezérévé. Varsó azonban csakhamar
az ellenség kezébe került s D. is menekülni
volt kénjiielen. Az emigráció legnagj'obb részével
egjütt Parisban telepedett le. 1848-ban megismerkedvén a magj-ar kormány franciaországi követével, gr. Teleki Lászlóval, ennek figyelmeztetésére
Kossuth Lajos, mint a honvédelmi bizottság elnöke
felajánlotta neki 1849 elején a válságos körülmé;

srn

;

közzétette.

D.-nek legközelebbi feladata az volt, hogy a Tisza
vonalát megvédje az elnyomuló császári hadaktól s ezek ellen, mihelyt lehetséges, támadó hadjáratot indítson. D. el is készítette a haditerveket,
de sem az országot, sem a népet, sem a hadsereget nem ismerte s ez utóbbit nemcsak hogy nem
bírta

megnyerni, hanem intézkedéseivel maga

el-

len is Ingerelte. így történt, hogy mikor a támadó
hadjáratra került a sor, tervei ellenére, a császáriaktól erre kényszerítve fogadta el a harcot Ká-

pohia mellett de hibás diszpozíciói miatt mind a
két napon vesztes maradt (febr. 26., 27.) s kénytelen volt egész hadsoregével a Tisza mögé visszavonulni. A tiszafüredi táborban a hadsereg összes
tisztjei, élükön Görgey Artúrral, a legnépszerbb
tábornokkal, nyíltan és határozottan tiltakoztak
D. fvezérsége ellen. Szemere Bertalan, a kormány bizalmi féríla kénytelen volt követelésük;

tette s

:

:

1873, magyarul Tors Káhnántól 1874)
István, 1848 és 1849-bl (különösen a 3.

Görgey
kötet).

Demcsén, Kis-OIaszíhoz tartozó puszta Liptó
vmeg5'e olaszi j.-ban, faanyag- és lemezgyárral.
Deme Károly (kovásznál), tanár és író, szül.
1857. Rónaszéken. Elbb néptanító volt, késbb
polg. isk. tanár lett, s mint ilyen több helyen
ködött. Mátészalkán tanári és írói mködésének
harmincéves évfordulóját ünnepelték, mely alkalommal a közmveldés terén szerzett érdemeiért
a kormány elismerését fejezte ki. 1911-ben a kolozsvári polgári iskolához helyezték át. Els önálló mve, a Magyar Nyelvtanítás, 1889. jelent
meg Pozsonyban. Ezután 28 tankönyvet írt. Több
lapot is szerkesztett. Aranyosmaróton a Barsvármegye, Kapuvárott a Rábaközi üjság c. hetilapokat, azonkívül az Egységes Nemzeti Közoktatás
tanügyi folyóiratot.

m-

Demé

Dementia paralytica
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Demé (Dimé, Dimay), régi, romokban hever cseppkképzdmények s impozáns szikladómok
által tnik ki. A jégcsarnoktól a barlang még egy

város Alsó-Egyiptomban, Kairó közelében. Az
•ókorban Soknopaiu nésos «Soknopaiossziget» néven ismert D. a Libyai sivatag városai közötti
karavánösszeköttetést biztosította. A romok kiterjedése Olo km2. Amégjókarban lév épületek
között legnevezetesebb Soknopaios temploma.

órányira járható, tovább a nedvesség miatt haladni
barlang régóta ismeretes s már Bél
Mátyás közölte tervrajzát Hungáriáé antiquae et

nem lehet. A

novae prodromus cím munkájában (Nürnberg
1728). V. ö. Kubinyi, A D.-i cseppk- és jégbarlang Liptó vm.-ben (A magyarhoni földtani tárDemecana, város, 1. Demetsanes.
Demecser, nagyk. Szabolcs vm. nyirbogdányi sulat munkálatai III. k. 1867.) Schwalbe, Die 3
"j.-ban, (1910) 2868 magyar lak., vasúti állomás, Eishöhlen von Demanova, Dobschau u. Szilicze
posta, táviró és telefonállomás.
(Gaea XVIII. 1882).
Demens (lat.) a. m. esztelen, meggondolatDemeczky MiluUy, matematikus, szül. Bernátfal ván, Abauj vmegyében, 1855 május 5. Tanul- lan dementia a. m. esztelenség, dreség, butaság
mányait Kassán és Budapesten végezte, majd ál- (1. 0.).
Dementálás (franc.) a. m. meghazudtolás,
lamköltségen a berlini, párisi és jénai egyetemeken egészítette ki szakismereteit. Azután több cáfolás különösen valamely hírlapi közleményre
helyütt tanárkodott, míg 1892. a gyakorló fgim- vonatkozólag annak kijelentése, hogy' nem igaz
náziumhoz neveztetett ki. 1893-ban pedig a buda- dementi, cáfolat.
Uementia (lat), orvosi értelemben a sze^ggtt
pesti tud. egyetemen magántanárrá képesíttetett.
1895-ben a II. ker. egyetemi fgimnázium igaz- gyöngeelméjüség minden faját értjük aláítaTeP
gatója és a Ferencz József-nevelintézet kormány- lentétben a veleszületett gyöngeelméj üséggel (idio;
zója lett, 1907. szolgálattételre a vallás- és közok- tismus). A szerzett gyöngeelméjüség lehet yt^
tatásügyi minisztériumba rendelték be, miután mely szervi agy velöbántalomnak következménye
már elzleg udvari tanácsossá nevezték ki. Szá- vagy valamely elmebajnak befejezése (D. termimos értekezést írt különösen számelméleti kérdé- nális, D. secundaria, ancia). L. Dementia parasekrl.
lytica.
Dementia paecox, 1. Serdülési elmeNeje: D. Mihályné, szül. Volf Irma, fest- zavar.
Dementia paralytica (lat., paralysis promvészn, szül. 1874. Budapesten, Volf György
nyelvtudós leánya. Mvészeti tanulmányait az gressiva, terjed hüdéses elmezavar, agylágyu;

;

;

—

orsz. mintarajziskolában végezte. Gyakran szerepelt különböz tárlatokon, nagyobbrészt vízfestményekkel. Illusztrálta Tompa Virágregéit

lás, paralizis), halálos elmebaj. Jellemzik a szerte
föllép bénulásos tünetek ós a fokozatosan elrehaladó szellemi hanyatlás. A betegség szinte ész(1900), valamint Beniczky-Bajza Lenke Nagy ma- revétlenül fejldik ki, kezdeti szakában hasonlíthat agyvelöi izgalommal járó más betegséghez.
gyar
élete c. müvét.
A kezdeti tünetek néha évekkel elzik meg a
l>éniélé (franc), kézitusa, 1. Mélée.
Uéménageincnt^ (franc, ejtsd: demenazsmán), bántalom észrevehet kitörését. A panaszok részben testiek emésztési zavarok, fájdalmak, fejfákiköltözés, kilakoltatás.
Deménd, kisk. Hont vm. Ipolysági j.-ban, {1910) jások, szédülések, vértódulálsok részben szelle-

nk

:

;

724 magyar lak. postahivatal, u. t, Ipolyszakállos. miek

az egyén viselkedése, cselekvése, gondolkodása, jelleme megváltozik, a gondolkodás lassú,
L. még Demjéti.
Deméndi László, az olasz Benedektl, Róbert munkakedve, emlékeztehetsége csökken, kedve
Károly házi orvosától származó D. -család iva- ok nélkül gyorsan változik, esetleg másokat tart
déka. Nagy Lajos királyunk házi orvosa 1368. betegnek (alteroaegrotismus). Késbb bénulásos
nyitrai püspök, 1372. veszprémi püspök s a ki- tünetek jelentkeznek, a szemen, az arcizmokban,
rályné korlátnoka 1378 jan. 26. váradi püspök. a beszéd- és nyelésizom készülékében, a reflexekÁllítólag ez egyházmegye kormányzását késbb ben. A beszéd kifejezett szótagbotlást (disartria)
<1419 eltt) a kalocsai prépostsággal cserélte fel. mutat. írás és olvasás közben betket, szóV. ö. Bunyitay, A váradi püspökség története, tagokat, egész szavakat felejtenek ki v. cseréinekföl (paragraüa, paralexia). A gyöngeelméjüség
I. köt.
Deménfalu (Demanova), kisk. Liptó vm. liptó- is kezd nyilvánvalóvá lenni, a betegek hivatalos
szentmiklósi j.-ban, (1910) 411 tót lak. u. p. és u. t. tennivalóikat rosszul végzik, rosszul számolnak,
Liptószentmiklós. A község már a XIII. sz.-ban pénzzel nem tudnak bánni, könnyen rávehetök,
létezett s Deményfalvi Máté birtoka volt. Leg- befolyásolhatók. Egyeseknél a hangulat emelkenagyobb nevezetessége a D.-i jég- és cseppkbar- detté válik, betegsógérzetük nincs, st nagyon
lang, mely a D.-i völgyben, a községtl D-re 2 is egészségeseknek tartják magukat, kicsapongaórányira fekszik. A völgy Liptó vármegye legszebb nak, majd nagysági téves eszmék is csatlakoznak,
részei közé tartozik s benne a Magy. Kárpát- férfiak nagy vagyonra, rangra tesznek szert, kiinkább
egyesület liptóvármegyei osztályának menedék- váló tehetségüeknek tartják magukat,
háza áll. 90 m.-rel magasabban nyílik a barlang a családi és házi fogalomkör dolgait nagyítják.
szája. Nyílásától lépcsk vezetnek le s 10 perc Jellemz ezen nagysági téves eszmékre, hogy
alatt tágas sziklaterembe jutni, ahol hatalmas jég- gyorsan változók, badarok ós szertelenek. Másoknál éppen ellenkezleg lehangoltságot és súlyosan
oszlopok és függönyök gyönyörködtetik a szemet
az ezzel szomszédos teremben van a zuhatag, kifejezett betegségérzetet látunk, a legkülönmely a 15 m. magasból lezuhanó vizet áUítja elénk félébb testi panaszokkal hozakodnak el, szervezetökéletesen jéggé fagyva, 5—6 m. szélességben. tük elromlott, egyes s/erveik hiányoznak, haláljégterem felett elterül fels barlang hatalmas félelmek stb. A fennebb vázolt emelkedett han:

;

;

;

;

nk
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gulat a lohangoltsággal váltakozhatik. Az emelkedett hangulattal fokozott cselekvés is jár, a
betegek egész nap futkosnak, szükségtelen dolgokat vásárolnak, kockázatos vállalatokba, üzletekbe fognak, adósságokat csinálnak. Ilyen betegek sokat esznek, isznak, míg a lehangolt paraütikus gyakran nem akar enni. Hosszabb-rövidebb
idö után a betegek testileg rohamosan fogynak,
csontig asznak, föLfekvéseik támadnak, csontjaik
törékennyé lesznek, szellemileg pedig elbutulnak,
míg végül teljes kimerülésben elpusztulnak. A betegség lefolyása átlag 2 3 évig tart, néha azonban hosszú ideig tartó javulások több évre is
megnyújtják a lefolyást. Igen siettetik a lefolyást
az ú. n. paralitikus rohamok, midn a betegek
súlyos eszméletlenséggel hirtelen összeesnek, ers
görcsök rángatják, hasonlóan a nyavalyatöréshez
vagy gutaütéshez. Ilyen rohamok többször is
ismétldhetnek. A D. oka els sorban a régebbi
bujakóros fertzés, melynek alapján alkalmi okok
testi és szellemi megerltetések, súlyos sorscsapások, kimerít betegségek stb. azután a baj kitörésére vezetnek. A megbetegedés kora az élet
dereka, 25—45 évig, s leginkább férfiak betegesznek meg. A baj orvoslására vajmi keveset
tehetünk. A kezdeti szakban hosszú és teljes szellemi és testi pihenés meg orvosi kezelés rövidebbhosszabb javulást teremthet, azután mégis csak
rendes lefolyását veszi a bántalom. A javulás
fképen szanatóriumi és elmegyógyító intézeti
kezeléssel érhet el.
Demény (azeltt Domanizs), kisk. Trencsén
vm. vágbeszterczei j.-ban, (1910) 781 tót lak., postahivatal u. t. Vágbesztercze.
Demény, szatmárvármegyei fispán volta XIII.
sz. elején, II. Endre korában.
Demény, 1. Dezs, kat. áldozópap, író és zene-

—

:

;

Demeter

reformjainak megalkotásánál. Ó dolgozta ki 1888.
a postai tarifákat és postai üzletszabályzatot.
Szakismerete és ers gyakorlati érzéke hivatottá

tette

arra,

hogy a

külföldi

mények tanulmányozására

posta-intéz-

1883-ban
a svájci posta-berendezéseket tanulmányozta,
1885. Orsován a határszéli kicserél foi^almat,
1889. a német és svájci postaszolgálatot. 1893-ban
a chicagói világkiállításra nyert kiküldetést és
az Egyesült-Államok postaszolgálatát tanulmányozta. Mint a budapesti igazgatóság vezetje
sok nehéz feladatot oldott meg sikerrel. A postatávirdaszolgák emberbaráti köre D. védnöksége
alatt tereldött helyes irányba és ma, mint a
postaaltisztek és szolgák országos egyesülete,
nemcsak nagyszabású jóléti tevékenységet fejt
ki, hanem támasza a rendnek és fegyelemnek is.
Ó alkotta még a budapesti posta-távirdatiszt viselk betegsegélyz egyesületét, amely azóta országossá vált, úgyszintén ének- és zeneegyesületét, hogy a tisztviselk megélhetésének küzdelmein könnyítsen és nekik nemes szórakozásra
alkalmat nyújtson. Mint a testgyakorlás több
nemében kiváló sportsman, a magyar testnevelés
fejlesztése és egységesítése terén is évek óta ismert tevékenységet fejt ki. Számos kitüntetésben
részesült. E Lexikonnak munkatársa.
Deményháza, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai j.-ban, (1910) 665 magyar lak., postahivatal u. t. Nyárádszereda.
Demer, 95 km. hosszú mellékvize a Dylenek,
Belgiumban. Limburgban, Tongrestól É.-ra ered
fölveszi a Hercket, GÍeetet és Velpet és Werchternél torkollik. Diesttl kezdve 33 km. úton hajózkiktildjék.

:

ható.

Demerara, 1. mintegy 300 km hosszú folyó
Brit-Gujánában. A Maccari hegységben ered (é.
sz. 4*/,"); az Essequiboval egyközüen folyik és
Georgetownnál az Atlanti-óceánba torkollik. Kis
hajókkal 120 km hosszan az els sellkig hajózható.
2. D; Brit-Gujána 3 settlement-jének
egyike (a középs). Fvárosa Georgetown. L.
3. D., Georgetoion (1. 0.) régebbi neve.
Gujána.

szerz, szül. Budapesten 1871 jan. 29. Pappá
szentelték 1893 jún. 27. Adminisztrátor volt
Dömösön, azután segédlelkész Vágszerdahelyen.
Innen Budapestre került mint érseki szentszéki
jegyz, majd pedig a királyi palotai plébániához segédlelkésznek nevezték ki. 1897 óta a
gyakorló fgimnázium hittanára. Irodalmi munUemeritus (lat.) a. m. érdemeket szerzett.
kássága 19Ó2-ben megindította a Zeneközlöny-t,
Demeritusok háza, 1. Deficiensek éa Egyházi
melyét a budapesti filharmóniai társaság hiva- büntetések.
talos Lipjának fogadott el. Kétszer nyerte meg
Demeije, adók. Zágráb vm. samobori j.-ban,
a gróf Zichy Géza-féle hangszerelési pálya- (1900) 672 horvát-szerb lakossal u. p. és u. t. Lesdíjat, elször Magyar tánc-suite, azután Magyar kovac.
rapszódia nagy zenekari mveivel. Egyéb zeneDemersio (lat.) a. m. elmerülés, elsülyedés.
mvei Szent Imre és Szent Erzsébet tiszteleDe ine sine
(lat.), rólam nélkülem; azaz
tére (2 nagy mise) Három jajpáni zenekép ; Ma- valakinek távollétében, meghallgatása nélkül
gyar népdalátirat (2 füzet) Virágé nekek{ó füzet) ítélni.
ÍHadálmas halál (kis opera, Hai-sáuyi Lajos szöDeméte, kisk. Sáros vm. szekcsi j.-ban, (1910)
vegére) Szent Imre sírja, Szent Erzsébet, Szent 600 tót és magyar lak., vasúti állomás. RenaisAntal halai (melodrámák Szepessy László szöve- sance stíl kastély a XVII. sz.-ból, átalakítva, a
gére) 76 néniét szöveg mdal (London); Magyar földszinti teremben a mészréteg alatt falképmatánc-suite; Ünnepi nyitány. Azonkívül hittani radványokkal. Postahivatal u. t. Magyarraszlatankönyveket írt és több imakönyvet adott ki.
vicza.
á. D. Károly, posta-távirdafigazgat<3, szül.
Demeter (gör., tkp. a. m. gé mótér, azaz földTemesváron 1859 máj. 28. Jogi tanulmányait a anya, anyaföld), v. eleusisi kultusznevén Deo, a
budapesti egyetemen elvégezvén, 1882. posta- régi görögök vallásának egyik legünnepeltebb,
szolgálatba lépett és 18 évi szolgálat után kerü- legtiszteltebb nalakja, eredetUeg (mint nevének
leti igazgató lett; azóta az ország legnagyobb értelme is mutatja) egyszeren a föld termképesposta-távirda-kerületónek, a budapestinek élén ségének istenasszonya, a f öldmívelés védje. Kuláll. Kiváló szerepe volt a Baross-korszak posta- tusza Thessalia (északi Görögországban) termé-

—

—

:

;

me

:

;

;

;

;

;

;

Rétai

Kan

Lexikona. V.

kOI.

Demeter

—
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kény síkságán vált elször jelentssé s innen a társaságában (szarkofágokon), vagy misztériumi
görög világban mindenüvé elterjedt, ahol a ter- jelenet szerepljeként egyike a legrégibb és legmés sikeréért aggódó f öldmives nép lakott. Thes- mvésziesebb ilynem ábrázolása az eleusisi resaliából szárazföldi úton (és Görögország K.-i part- lief (az athéni múzeumban), melyen a jogaras
ján a tengeren is) az attikai Blensis községbe ju- D. búzakalászokat
;

a kultusz, 8 itt már a K. e. VII. sz. eltt az
eredeti földmívelési istenségbl mélységes lelki
tott

vonatkozású istenséggé vált, kinek kultusza a
maga magasztos fenköltségével valósággal elkészítje volt a keresztény hitnek, míg másutt
megmaradt eredeti minségében így Nagy-Görögországban (Dél-Itália, Szicília) mint a gabona-ellátás istennjét tisztelték. így jut Rómába (1. Ceres). A lassanként az egész görög-római kultúrvilág zarándokhelyévé vált eleusisi szentélyben
D. már nemcsak mint a jóságos hatalom tiszteltetett, mely az embereknek a munkáját gazdag
:

terméssel jutalmazza, hanem itt azt regélték róla
a hívk, hogy
ültette az els kalászt, melyet
azután kedvence, az attikai Triptolemos útján az
egész világon elterjesztett, nemcsak szépszerivel
birva rá az embereket a békés földmívelésre, hanem a kultúra ellenségeit erszakkal is meghódolásra birva (Triptolemos neve « háromszorosan
harco8»-t jelent). Ilyképen az emberi civilizáció
terjesztjét látták benne, a béke legfbb patronáját
(hiszen földmívelés csak a'^et^ében lehetséges), s
evvel együtt a békés, nyugodt családi élet védjét.
Ez utóbbi jelentségében Thesmophoros-nok hívták. Az eleusisi szentélybl kiindulva, mint az emberiség békéjének védje tiszteltetett. A Thesmophoria-ünnepen, melyet mindenütt az szi vetés
idején (Görögországban október) ültek meg, csak
a
lehettek ugyan jelen, tehát ez ünnepen csak
mint az intim családi élet, legfképen az asszonyi
lét minden vonatkozásának jóságos védje, elssorban a szülés kínos perceinek enyhítje tiszteltetett, de minthogy a családon alapul az állami

nk

nyújt Triptolemosnak, kit a mögötte
álló

Kora

fáklyás

megkoszorúz. A kis
számú D.-szobrok

egy része

álló hely-

zetben ábrázolja az
istennt, mint pl. az

ábránkon látható
római márványmü

1.

(a

Museo

Capitoli-

nóban), melyhez hasonlók a chercheli
és berlini muzeumok szobrai másik
;

részük ül tipus,
mint a kopenhágai
Jacobsen-gyüjte-

mény márványszobra,

vagy a lel-

helyérl ehievozett

D. a BriMuseumban, a

Kriidosi
tish

Kr.

e. IV. sz.-nak
eredeti
s egyúttal a ránk jutott

mve

1

ábra Demeter.

görög istenszobroknak egyik legszebbike. Két
darabból van faragva: a testhez, melynek széles
formái anyai természetének felelnek meg, silá-

a törvényes rend, a férfiak D. Thesmophorosban államfenntartó istenséget láttak. Mint az
asszonyok védjében, gyógyító istenséget is láttak benne a hívk. De a maga kifejldésében
mind magasztosabbá váló D.-knltusz legmagasabbra a leányának, Persephonének alakjával
való szorosabb egybekapcsolódása által jutott
Bleusisben. Persephone, ki eredetileg az Alvilág
komor istennje, a bsz Hades felesége, Bleusisben D.-nek bensséges anyai szeretettel körülvett
leányává lesz (azeltt az anya ós leánya közötti
viszony egészen hideg volt), a kultuszban nem is
nevezik máskép, mint «a leány»-nak (gör. a. m.
élet,

k

ketten a maguk mélabús élettörténeKoré) s
tükkel állnak az eleusisi misztériumok (1. o.)
titokzatos szertartásainak középpontjában.

D.

ábrázolása a kópzmüvószetben aránylag
korból való terrakották vagy
állva ábrázolják kalathosszal fején, sokszor áldozati malaccal egyik s valami gyümölccsel, mákkal, gránátalmával másik kezében, vagy ül helyzetben fejékkel és fejére húzott fátyollal. A vázaképeken rendesen Persephone val együtt jelenik
meg az istenek gyülekezetében, vagy kocsin ülve,
többször még Triptolemos járul hozzájuk, majd
állva festik meg fáklyával és jogarral. Dombormveken szintén rendesen leánya társaságában
látjuk, vagy mint alvilági istennt leánya és Pluto
ritka.

Az archaikus
:

:

2.

ábra. Knidosi Demeter.

nyabb márványt alkalmaztak, a fejet meg parosi
márványból faragta mvésze, ki az arcban és
tekintetben remekül tudta kifejezni az anyának
a leánya elveszte fölött érzett fájdalmas, csendes
búját (1. a 2. ábrát). A római korból pompeji fal-

—

Demeter
festményeken jutott ránk Ceres képe

:

így egy

Trónoló D., fején kalászkoszorú, egyik kezében
egó fáklya, a másikban kalászesomó, lábainál
ismét kalászokkal tele kosár ; meg egy álló D.,
koszorúzott feje körül glóriával, jobbjában fáklyával, baljában gyümölcsös kosárral.
Irodalom. R. Pörster, Banb ond Bfickkehr der Persephone,
1874 : Ábel Jen, A homeroei hymnnsról, Budapest 1886
0. Kabensohn, Athén .MitteUnng. XX^ (1895) 360 ; PhilJos,
rnines et son mosée, Atbénes
1896; A. Mommsen. Feste der Stadt Athén (1898) 308—322
a Thesmophcriáról : M. Rahland, die Elea$mischen Göttinnen. Entwickltuig ihrer Typen, Strasíburg 1901 ; 0.

Blessis, ses mjgtéres, ses
'

Kern (Panly-Wissowa,

Demeter,

Kealencj-feL IV.)

Demeter
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2713—2765.

comes, Hl." Bélától kapta a németújvári apáteágnak várrá alakított épületét. Emiatt
hiába perelt vele a pannonhalmi apát s hiába
közösítette ki ót a pápai követ. Alkalmasint ó
volt az a fótámokmester, ki 1217. n. András keresztes hadjárata alkalmával Bethsaida alatt állítólag magát az egyiptomi szultán testvérét is
megölte s fejét bemutatta a szövetséges fejedel1.

2.

11. D.,

fla

;

fejedelem,
1325. atyja gyilkosát,

György fejedelmet a tatár khán udvarában mega khán ót 1326. kivégeztette.
3. III. D. (Konstantinovicsj, 1359— 1362-ig
moszkvai nagyfejedelem volt, megh. 1383.
4. IV. D. (Ivanovics) Donszkoi. Szül. 1350.
ölte s ezért

1363-ben moszkvai nagjífejedelem lett ó építtette
1367. a Kreml várat ahová székhelyét is áttette.
1380-ban a Don mellett a kulikovoi síkon legyzte
Mamái tatár khánt, s ezért kapta a Donszkoi, azaz
Doni melléknevet. Habár a tatárok 1382. Moszkvát fel is dúlták, mégis D. e gyzelme volt aa
els lépés Oroszország felszabadulásához. Meghalt 1389-ben.
5. V. D., Rettenetes Iván cár legiQabb fia, szüL
1583., néhány hónappal atyja halála eltt Bátyja,
Fjedor cár, anyjával együtt Cglicsba számzte s
ott valószínleg Borisz Godunov parancsára megölték.
az a hír terjedt el, hogy anyja
:

t

Ksbb

meknek, mint ezt njiltan említi IV. Bélának egy megmentette
1246. évi oklevele.
2. D.. Bitér-nek, a Balassák

1319— 26-ig novgorodi

Mihály tveri fejedelem

rélte ki.

azáltal,

hogy más gyermekkel

cse-

D. halálának ez a bizonytalansága adott

sének, Miklós aztán alkalmat az Ál-D.-ek fellépésére. Az els
nev test^•érétól származó unokaöccse. A Xin. Al-D. 1603. tnt fel. Ez állítólag Otrepijev Griska
sz. végén és a XTV. sz. elején egjik legjelesebb szerzetes volt, aki felhasználva nagy hasonlatosmagyar hadvezér. 1284— 1300-ig zólyomi, 1298. ságát az elhalt D.-rel, Visznievszki litván herceg
emellett még pozsonyi fispán is. III. András ki- és Mniszek, szandomiri vajda eltt felfedezte marályunk leghívebb embere. 1298. t küldte András gát és ni. Zsigmond lengyel király támogatását
király apósának. Albert német királjTiak segítsé- is megnyerte. Lengyel se^tséggel Godunov Borisz
gére s a göllheimi ütközetben hadaival együtt cárt megverte és áUltólag megmérgezte, fiát
nagyon kitüntette magát. 1306-ban, úgy látszik, Fjedort anyjával ^yütt elfogta és megfojtatta.
1. Károly híve volt, de csakhamar elhagyta és
1605-ben Moszkvába is bevonult, erélyesen és
1312.

Amadé nádor

fiaival

együtt föllázadt ellene.

hsiesen védelmezte a király serege
ellen. A rozgonyi csatában ó volt a htlenek eg>ík
vezére. Itt is esett el. V. ö. Wetizel. Árpádkor új.
okm. Hazai Okm. 1, 101. Bór, Csák Máté 118—
122. Hist. Hung. Fontes. H. k.
3. D. (magister Detn^rius lapidda), 1303.
szobrokkal díszítette a pécsi székesegyh^t.
4-. D., esztergomi érsek s az els bíboros,
akinek megengedte a pápa, hogy Magvarországon
:akjék. 1365 februártól 1368-ig szerémi, 1368-tól
1375 széig erdélyi, 1376-tól 1379 elejéig zágrábi
püspök volt 1379 februárban esztergomi érsek
lett és ekkor csakhamar (júliusban) a pápa bíborossá tette s azonkívül Magyar- és Lengvelországra nézve pápai követté nevezte ki.
volt
azonkívül az ország jeles fkancellárja s mint
ilyen híven támogatta Nagy Lajos leányát a trónon. Megh. 1387 febr. 20. V. ö. Fejér, Cod. Dip.
IX, 3. 507. X/V. 332 Szeredai, Seriee Episo. Transilv. 110—115. Scheraatismus Strig. 1880Fúr
Sáros, várát

:

;

Nagy Lajos
5.

461, 521.
D., erdélyi, utóbb veszprémi püspök.

délyi püspökséget 1.391 —95., a veszprémit

1398 végéig

viselte.

A

egyházának

er-

veszprémihez csere útján

jutott Mint erdélyi püspök nagjon

mwrte

Az

1395—

ersen

tizedjogát. V. ö.

védel-

Szeredai

Series Episc. Trans. 126— 30.Monum. Vatic.
T. III. : Fejér, Cod. Dip.
'3. 452, 638.

X
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Demeter (IhnitHj), több orosz fejedelem és cár
neve. l.I.D. (Alexandrovics), Nyevszkij Sándor
nagyfejedelem fla, 1276-94-igszuzdali nagyfejedelem volt s testvérével, Andrással, változó szelencsével küzdött Novgorod birtokáért.

körültekintéssel kezdett uralkodni. De a nyugati
mveltség és szokások pártfogása miatt magára
haragította az orosz fnemességet. Mikor lengyel
menyasszonya, Mniszek Marina 2000 lengyellel
Moszt^'ában megjelent, a lakodalom alatt nagy
lázadás tört ki. A felbszült tömeg Sujszkij herceg vezetése alatt a Kremlbe tört és D.-t sok lengyellel együtt felkoncolta Í1606).
második jlID. 1607. az elbbinek képében lépett fel, azt

A

hogy Moszkvából megmenekült Különösen akkor támadt nagy pái Qa, mikor az els
Al-D. özvegye, Marina, uralom vágyból férjének
ismerte el. Sujszkij cár a s\'édeket hívta segítségül ellene. A Moszkva közelében lév Tusino faluban ütötte fel székhelyét, innen híveit «tusinisták»-nak nevezték. Mikor azonban Zolkievszki
lengyel vezér Sujszkij lemondása után Moszkvát
állítván,

ni. Zsigmond fia, Vládiszláv számára elfoglalta,
az Ál-D. Kalugába menekült s itt meggvilkolták
1610-ben.
Demeter, Dimitrija, horvát költ, szül. Zágrábban 1811 júl. 21. macedo-görög családból ; me^.
u. 0. 1872 jún. 24. Bécsben és Pádovában orvostant tanult, de ezen hivatásról lemondva, államszolgálatba lépett, néhány éven át kiadta a Danica
c. folyóiratot, 1856. pedig a Narodne Novine c. horvát hivatalos lap szerkesztje lett. D. mint drámaíró
nagy hírnévre tett szert Ljubav i duznost (Szerelem és kötelesség), Krvna osveta fV'érbosszu) és
Teuta c. drámái által. Lisinski Ljubav i zloba c.
:

dalmvéhez a szöveget

Több színmüvet fordított horvátra, Irt novellákat, egy eposzt «Grobnicko polje* ée kiadta Jellachich bán költeméírta.

nyeit.
S7*

-

Demeterfalva

Demeterfalva, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai j.-ban,

(1910)

151 magyar lak.

;

u. p. és u.

t.

Nyárádszereda.

Demeterpataka, kisk. Alsó-Fehér vm.
j.-ban, (1910)

549 oláh lak.

;

Demetz
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alvinczi
u.p. Berve, u.t. Gyula-

ifehérvár.

Demetrias, 1. ókori görög város Thessaliában,
melyet Demetrios Poliorketes a pagasai tengeröböl mellett alapított (290. Kr. e.) ós több kisebb
szomszédos város lakosságával benépesített. A
makedón korszakban a makedón királyoknak
egyik föerössége lévén, melyet késbben a ró-

(306) fölvette a királyi címet. 303-ban ismét kikergette Kassandrost Görögországból, de midn
atyja Kis-Ázsiába hivta, vele együtt 301. vereséget szenvedett a dönt ipsosi csatában. Hosszú
bolyongás után sikerült neki Makedoniában az itt
uralkodó zavarok között a trónt magának megszerezni. De ggös és költekez életmódja miatt
meggylölték katonái a Ptolemaios, Lysimachos,
Seleukos és Pyrrhos ellen kitört háborúban elhagyták, és 287. menekülnie kellett Makedoniából. El akarta foglalni a Keletet, de Seleukos fogságába került és börtönben halt meg 288.
4. 11. D., Antigonos Gonatas fia, az elbbinek
unokája, Kr. e. 239. követte atyját Makedonia
trónján. 229-ben a dardánok ellen kitört háború;

maiak elfoglaltak, sokszor székhelyül is szolgált
azoknak. Fekvésénél fogva igen fontos kiköthely
volt. Eomjai csekély számban a mai Volo közelé2. D., ban elesett.
ben lev Groritza-domb mellett láthatók.
Assyriában, Arbela szomszédságában; Strabon
5. 1. D., Soter (a. m. megszabadító) Szíria kinaftaforrásokat és földtüzeket említ közelében.
rálya. Atyjának, IV. Seleukos Philopatornak megDemetrios, 1. alopekei születés görög szob- ölésekor (175. Kr. e.) kezesként Rómában tarrász tevékenysége a Kr. e, V. sz. utolsó és a IV. tózkodott de atyja utódának, IV. Antiochos Episz. els évtizedeire terjed ki. Forrásaink szerint phanesnek halálakor (163.) Rómából megszökött,
D. volt az arcképszobrászat els valóban kiváló hogy hazájában trónra jusson. Itt pártot szervemestere. Pellichos hadvezér szobrában az egyéni zett és sikerült 162. V. Antiochos Bupatort uralvonások pompás megfigyeljének bizonyult. Nem mától megfosztani és megöletni. Csakhamar megpotro- szabadította a babiloniakat Timarchos méd szatriadt vissza a nyers valószerüségtöl sem
hosan, széltl lebeg szakállal és kopasz fejjel áb- rapa kényuralmától, innen kapta jelzjét is a
rázolta a hadvezért. Csak rövidesen emlékeznek zsidók ellen pedig, kik a Makkabeusok alatt felmeg forrásaink egy másik alkotásáról, az agg lázadtak, négy sereget is küldött Bakchides és
Lysimache szobráról, aki 64 éven át volt az Nikanor vezérlete alatt. De ezek nem hódították
Athena Polias papnje. D. ugyanazt az irányt meg Palesztinát. Iszákossága ós kegyetlensége
képviselte a mvészetben, mint amit Euripides a miatt D. oly gylöletes lett szomszédai és a
sem rómaiak eltt, hogy Alexander Halas, mint Antiotragédiában. Sajnos, egyetlen hiteles
maradt ránk. Csak föltevések segítségével ösmer- chos Epiphanes állítólagos fia, felléphetett ellene
hetjük föl emlékanyagunkban munkásságának és a csatában D. halálát lelte (150).
nyomait.
6. 11. D., Nikanor, az elbbinek fia, atyja ha2. D. Phalereus,
görög filozófus s állam- lálakor Krétába menekült, de 147. visszatért Szíférfi, szül. Fhaleronban Kr. e. 354. v. 348., megh. riába és az egyiptomi VI. Ptolemaios segítségével
visszafoglalta trónját. Rövid idre Diotos Tryphon
röviddel 283 után. Theophrastus tanítványa volt
Kassandros király 318. Athén kormányzójává megfosztotta trónjától s ekkor D. Makkabeus Jotette. Tíz évig kormányozta a várost, melynek nathánnal szövetkezett, de ezzel is összekülönböpolgárai hálájuk kifejezéséért 360 szobrot, ahány zött. Mindazáltal visszanyerte trónját és 140-ben
nap az évben van, emeltek nelá. Midn 307. D. I. Mithridates parthus király ellen vonult, aki 138.
Poliorketes a város ellen vonult, menekülnie kel- több gyzelem után csellel elfogta és Hirkaniába
lett s az ellenpárt halálra ítélte. Elször Kassan- küldte. Késbb hozzáadta leányát feleségül és megdroshoz ment Makedóniába, késbb I. Ptolemaios- ígérte, hogy visszaszerzi a trónját. Midn D. testhoz Egyiptomba, ahol ö vetette meg alapját a híres vére, VII. Antiochos Sidetes, félelmes szomszédja
alexandriai könyvtárnak. A király utódja Ptole- lett Mithridatesnek, D. ismét Szíria trónjára kemaios Philadelphos fels Egyiptomba számzte, rült (129) csakhogy az egyiptomi háború és szialattvalóival, akik
ott is halt meg, állítólag kigyó harapásától. Vagy gorúsága meggylöltették
ötven mvet írt, történetit, politikait, filozófiait, Alexandros Zabinashoz pártoltak és D. egy csataretorikait és grammatikait, de egy sem jutott ránk. vesztés után Tyrosban megöletett (125).
Demetsanes, (Dimicana, Demecana), város,
Az a retorikus mimka, a szónoki eladásról, melyet sokan neki tulajdonítottak (Rhetores graeci Árkádia görög tartományban, Morea félszigeten, 28
9. rósz. Walztól Stuttgart 1836) sem tle való. km.-nyire Tripolicától, a Gortiniosz vagy Duzosz
V. ö. Ostermann, De D. Ph. vita etc. (2 kötet, mellett, (1906) 3039 lak., 964. alapított kolostorral
Hersfeld 1847, Fulda 1857).
a frank uralom korából való erddel és egy ha3. 1. D., Poliorketes (a. m. városvívó), szül. 337. talmas bástya romjaival. Leake és Rangabé szeKr. e. Nagy Sándor halála után a kitört küzdel- rint Teuthisz nev Homeros-korabell város hemekben bátran harcolt atyja, Antigonos Monoph- lyén áll.
Demetz (ejtsd: dSmesz), Frédéric Auguste, franthalmos oldalán 312-tl kezdve önálló vezérletet
is kapott, de vakmersége miatt nem mindig ara- cia filantróp, szül. 1796 máj. 12., megh. Tours
tott sikert. 307-ben megszabadította Athént Kas- mellett 1873 nov. 15. 1840-ig bírói szolgálatban
sandros igájától, visszaadta régi alkotmányát, állt, de ennél fontosabb a börtönügy terén kifejamiért nagy tisztelettel halmozták el. Elfoglalta tett tevékenysége. A kormány megbízásából 1835.
Kyprost és itt. Salamis város "ostrománál alkalma- tanulmányozta az Egyesült-Államokban a letarzott hadi gépeiért kapta kitüatetö jelzjét. Ekkor tóztatási intézeteket, majd Belgiumban és Né-

—

;

;

:

;

mve

;

;

—
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metalföldön a csavargók számára berendezett
pennsylvaniai — elkülönít
rendxSzernek a fiatalkori bnösökre való kártékony hatását belátva, barátjával, de Bretigniére de Conrteilles-jal egjTitt_az erkölcsi javítást téve elviü,megalapította a mettray-i büntetgyarmatot, mely képes volt magamagát fenntartani. Az ír börtönügyi rendszer sokban követi a
D. -rendszert. Müvei Projet d'établissement d'une
maison de refnge ponr les prévenns acquittés, á
leur sortie de prison (Paris 1836) Lettre sur le
systéme pénitentiaire (u. o. 1838) Rapport á M.
le comte de Montalivet sur les pénitenciers des
États-ünis (u. o. 1839).
f öldmíveskolóniákat.A

—

:

amelyben

maga is ápolta a betegeket. 1837—40-ig

eg-y mérnökökbl és természettudósokból álló

expeköltségén átkutatta Dél-Oroszországot
s ott a többek közt gazdag kszéntelepeket fedezett fel. Ez expedíció eredményeit a Voyages
dans la Russie méridionale et la Crtmée, par la
Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécutó en

díció az

1837

c.

díszmunkában foglalta

össze,

mely 1839—

49-ig Parisban jelent meg. D. 1840 nov.

1.

Fi-

renzeben Bonaparte Mathilde hercegnvel, Jeromos ex-kii-ály leányával kelt egybe, de már 1845.
elvált tle. Ezután a római, majd a firenzei orosz
követség tagja volt s 1848— 49-ig nagyon buzgólkodott a toscanai nagyherceg érdekében,
Démeablement (franc, ejtsd: demöbimaS) a. amiért ez a san-donatói hercegi címmel tüntette ki. Gazdag és értékes képtárát halála után
m. kirakodás, a bútorok elvitele.
Demi (franc, ejtsd: dömí) a. m. fél gyakori az elárverezték és mindenfelé széthordták.
Demi-glace (fi^nc, ejtsd: dömigiasz), a fagylalt
összetételekben á d., félig, felében.
Demián János András, magyar eredet sta- egy neme, habart tejfólhabból vaníliával, földi
tisztikus, szül. Pozsonyban. Katonatiszt volt, de éle- eperrel, csokoládéval stb.
Demijolin (ang., ejtsd: demmidzsön), üvegbl
tének nagyobb részét 1809 óta külföldön töltötte.
Számos müve közül magyar vonatkozásúak a kö- vagy kedénybl készült 5—50 liter rtartalmú
vetkezk Statistisches Gemálde der österr. Mo- bortartó edények, fz vessz vei befonva s fogónarchie{Wienl796); Darstellung derösterr.Monar- val, valamint ftiUel ellátva süvegtik is kosárchie nach den neuesten síatistischen Beziehungen fonatból készül.
Demí-laue (franc, ejtsd: dömi-ian) a. m. fél(u. 0. 1804, 3 köt.)
Statistik des österr. Kaiserthums (Leipzig 1820). Nagy stat. müvébl Eoth és hold; az erdítési rendszerekben a. m. ravelin
Raymund Parisban 1809. Tableau géographique a. 0.).
Uemimonde (franc, ejtsd: dömimond), szóróldes royaumes de l'Hongrie, de rEsclavouie, de
Croatie et de la grandé principauté de Transylva- szóra a. m. fél világ, az iíj. Dumas ilyen nev
színdarabjáról (1855) elnevezett nagyszámú tái'nie cím kivonatot adott ki két kötetben.
Demi-deoil (franc, ejtsd: dömi döju a. m. fél- sadalmi osztály Parisban, mely külsleg a leggyász.
magasabb körök szokásait s életmódját utánozza,
Demidov, orosz grófi, majd hercegi család, anélkül, hogy az ahhoz S2rtikséges eszközökkel renamelynek se D. Nikita, tulai fegyverkovács delkeznék; fleg az elkel életmódot utánzó fesvolt, szül. 1665 köri Nagy Péter cárnak a svéd lett nk.
Deiuineralísatio (lat.), a szervezet sótartalháború alatt ágyukat és egyéb fegyvereket szállított. Ezért jutalmul nagy birtokokat kapott Szi- mának megkevesbedése, amely fleg savanyú
bériában. Itt fedezte fel a kolybai gazdag vasbá- táplálékok rendszeres élvezésére szokott bekövetnyát, amelynek révén mesés gazdagságra tett kezni.
szert, utódai közül említendk
I>eiiiinatio capitis, 1. Capitis deminntio.
;

;

t

;

;

:

;

;

;

1. D. Origorjevics Pál, szül. 1738., megh. 1821.
Tudós és bkez ápolója volt a természettudományoknak, különösen a botanikának, ó alapította a
moszkvai füvészkertet.
i. D. Nikitics Miklós gróf, szül. Szt.-Pétervárott 1773., megh. 1828. Bányáit mintaszeren
mveltette és sok német hivatalnokot és bányászt alkalmazott. 1812-ben saját költségén egy
ezredet szerelt fel és vezetett. A békekötés után

m-

Parisban és Firenzében élt és sokat áldozott
vészeti és jótékony célokra.
3. D. Nikolajevics Pál gróf, az elbbinek fia,
szül. Szt.-Pétervárott 1798 aug. 17., megh. Mainzban 1840 ápr. 5. Részt vett azl812-14-ikihadjáratoklian, 1831— 34rig kurszki kormányzó volt. Vagyonának nagy részét jótékony alapítványokra
fordította. A szentpétervári tud. akadémia javára
is tett nagy alapítványt, amelybl 1831 óta a
Demidov-díjjal jutalmazzák a legjobb orosz munkákat.
4. D. Nikolaievics Ánatolíjherceg, az elbbinek
öccse, szül. Moszkvában 1813., megh. Parisban
1870 ápr. 29. Nagyszer jótékonysági intézeteket
alapított, többek közt az els kolerajárvány kitörése alkalmából Szt.-Pétervárott egy kórházat,

Demion a. m.
Demir (török)

karneol.
a. m. vas, innen D.-kapu (1. o.
vaskapu. Ilyen néven több török hegyszoros elnevezése is ismeretes. Az irodalmi átírásban timurnak hangzik. L. Timur lénk.
Demir-Hisszár, város Szaloniki török vilajetben, 24 km.-nyire Szeresztl, a Kurcsova partján,
mintegy 8000, nagyobbára török lak., ersséggel
vasúti állomás.
Demir-kapu (török. a. m. vaskapu), 1. a Bálkán-hegység egyik hágója (1097 m.) a Drinápolyból Rúszcsukba vezet úton, Stiven és Tmova
közt a bizánciak Sziderasz v. Sziderokasztrumnak hívták 2. szoros a Kaspi-tenger és a Kaukázus K.-i vége közt, Derbent (1. o.) mellett.
Démission (franc, ejtsd: demíss^on) a. m. lemondás, hivatalból eltávozás,
Demiorgosz (gör.), eredetileg tkp. csak a.
m. mesterember (a latin faber). Platón vele a
legfbb istent jelzi a keresztény gnosztikusoknál alsóbb fokú istent jelent, azt, aki a világot teremtette, mert a legfbb isten, mint tiszta szellem nem érintkezhetett az anyaggal. Attika legrégibb rendi alkotmányában a D.-k a kézmvesek.
Az orvosok és mvészek is D.-ok. Utóbb vallás;

;

;
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bölcseleti értelemben különösen az anyagi világ és az ember testi, ill. állati részének az
alkotója. Ily értelemben a gnosztikus tanok keretében az ótestamentomi istennel azonos, akit
a zsidó-keresztény vallási és görög-zend bölcseleti
eszmékbl kevert tanrendszer az abszolút istentl, az egészen tökéletes, önmagától való legfbb
lénytl megkülönböztet és ennek valamelyik köz-

vetett emanációjaképen
mus és a manicheizmus
ségei, mint pl. a katarok
sok éb bogomilek stb. is

tüntet
új

fel.

meg

A

gnoszticiz-

új alakú eretnek-

és waldensiek, patarenu-

ezt vallják s tanaik ma
is tovább hódítanak a különböz túlzó orosz szek-

ták és hazai nazarénus,

meg

az egyebütt

is el-

A

terjedt baptista-felekezetek tanaiban.
D.-szal,
mint fél-ördögi alakkal a bizánci egyház kebe-

lébe tért keleti és déli szláv népeknél találkozunk.

Ezek hatása révén aztán másfajú népekhez, így
kivált az oláhokhoz és mihozzánk magyarokhoz
is eljutott

számos töredéke e tanoknak, amint az

—

Demodokos

Budapestre helyezték

át,

gimnázium igazgatója

hol a VIII. ker.

áll.

f-

Országgylési képvisel is volt rövid ideig. Történeti cikkei a Századokban, a Tört. Tárban s az általa szerkesztett Szepesvármegyei tört. társulati Évkönyvben
jelentek meg. Fbb mvei Polgári családélet és
Mztartás Lcsén a XVI. és XV II. sz.-han (Lcse
volt.

:

1882) Lcsének erdítése és védelmi rendszere (u.
Szepes megye városi levéltárai (u. o.
1884)
szepesi jog keletkezése (Budapest 1890)
1889)
szepesszombati krónika (Lcse 1891)
magyar orvosi rend története (u. o. 1892)
szepesi tízlándzsások széke (u. o. 1895) Lcse története (I. k., u. 0. 1898) stb.
Demmin, járási székhely Stettin porosz kerületben, a Peene völgyében, vasút mellett, (i9io) 12,377
lak., gyapjúfonással, vasöntéssel, gép-, cukor- és
brgyártással, élénk halászattal és gabona-, meg
fakereskedéssel. Szt. Bertalam'ól elnevezett templomában (a XIV. sz.-ból) csinos oltárkép lát;

0.

;

;

A

A

;

;

A

A

;

mi népünk teremtésmondáiban és egyéb ható. D. egykor ers vár volt; erdítményeit
etiológiai (1. o.) hagyományában mutatkozik. V. 1759. rombolták le.
ö. Kálmány Lajos idevonatkozó dolgozatait, fDemmin, August, német mtörténész, szül.
Berlinben 1823 ápr. 1., megh. Wiesbadenben 1898
kép a Világunk alakulásai címt.
Dcmi-vierge (franc, ejtsd dömi-vierzs) a. m. júu. 16. Huzamosabb ideig ólt Parisban s közben
félszz, Marcel Prévost regényíró használta el- nagy utazásokat tett Európa összes országaiban,
ször ezt a kifejezést olyan leányra, aki fizikailag mindenütt a keramikai és fegyvergyjteményeugyan még érintetlen, de lelkileg már erkölcs- ket tanulmányozva. B két szakmából szép és
telen életet él.
gazdag gyjteményt is szerzett magának s azt
Demján Boldizsár, magyar orvos és fest- 1873. Wiesbaden városának ajándékozta, hol hamvész, szül. Tiszolczon 1808., megh. 1852. Alsó- láláig élt. Fbb müvei Guide des amateurs de
kivált a

:

kubinban. Orvosi tanulmányait külföldön befejezve, Árva, Liptó és Turócz vm. forvosa lett
s mint ilyen kiváló érdemeket szerzett a szabadságharc idején kitört járvány elfojtása körül.
Festéssel már fiatal korában foglalkozott, külföldi útjain szerzett ismereteit kivált a szabadságharc után, Alsókubinban, fejlesztette, ahol
haláláig kizárólag szentképfestéssel foglalkozott.
Fmunkája a Krisztus a kereszttel, az alsókubini plébánia-templomban. V.ö. Mvészet (1905).
Demjanszk, az ugyanily nev járás székhelye
Novgorod orosz kormányzóságban, a Pola mellékvizónól, a Javonnál, (i897) 1647 lak. IV. Iván cár
114:1. leromboltatta és azóta nagyobb jelentségre

nem tett szert.
Demjén (Deménd),
j.-ban,
u.

t.

(1910)

nagyk. Heves vm. egri
811 magyar lak. ;u. p. Kerecsend,

Verpelét.

Demkó,

1.

György, egyházi

iró,

tanár, szül.

Nagyidán (Abaiij-Torna) 1856 febr. 15. Tanulmányait a bécsi JPazmaneumban végezte. Pappá
szentelték 1879. Káplán volt Törökszentmiklóson,

faíences et porcelaines etc. (Paris 1873) ; Guide
des amateurs d'armes et armures anciennes (u. o.
1869) ; Encyclopédie historique, archéologique etc.
des beaux-arts plastiques (u. o. 1872 80, 5 köt.).
Színdarabokat és regényeket is írt.

—

Demmler, Georg Adolf, német építész, szül.
Güstrowban 1804 dec. 22., megh. 1886 jan. 2.
Berlinben tanult. Többnyire Schwerinben ólt, ahol
1835 51-ig udvari építész volt. Az
tervei sze-

—

rint épült föl (utóbb Stüler vezetése alatt)

a nagy-

hercegi várkastély Schwerinben, Németország
legnagyszerbb kastélyainak egyike.

Démobilísation

(franc,

ejtsd: demobilizaszjon),

valamely hadseregnek a hadilábról a békelábra
való helyezése, amikor a csakis háborúban létez
parancsnokságokat, törzseket, csapatokat, intézeteket, hatóságokat stb. feloszlatják; a bókelétszám szerint nem szükséges tartalékosokat szabadságolják, a fölös számú lovakat, valamint
békében nem szükséges nagy élelem- s takarmánykészleteket eladják, a csak háború alatt
járó illetékek kifizetését megszüntetik stb. L.
Mozgósítás.
Democritus, 1. Demokritos.
Democritus, Ghristianus, 1. Dippel.

azután egri teológiai tanár lett s 1898- az egyházjog tanára a budapesti tudományegyetemen.
1904— 05-ig rektor, 1906-07. a hittud. kar déDemodecidae (áUat), 1. lüszatkák.
kánja volt, 1907. egri kanonokká, 1910. címz.
Demodex (áUat), 1. Hajtiiszatka.
préposttá nevezték ki. Munkái Jus ecclesiastieum (Eger 1888, 2 köt.); Árpádházi Boldog
Demodokos, Homeros Odysseiájában (VIII.
Margit élete (u. o. 1896);
gyermekek vallása ének) a phaeakok mesenépének vak dalosa Sche(Budapest 1897). Azonkívül számos hittudományi ria szigeten. Alkinoos phaeak király palotájában hsi énekeket dalol, a piacon pedig tréfásan
8 egyházjogi cikket ós szentbeszédet írt.
2. D. Kálmán, történetíró, szül. Görömbölyön pajzán istenkalandot (Ares ós Aphrodité szerelmi
(Borsod vm.) 1852 okt. 3. Bölcsészeti tanulmá- kalandját.) D. alakjában Homeros a dalosrendnek,
nyokat végzett, elbb Lcsén városi levéltárnok, melyhez maga is tartozik, idealizált képviseljét
majd állami freáliskolai igazgató lett. 1896-ban mutatta be.
:

A

—

Demogeot
Demogeot

(ejted:

dömossó),
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Jacques, firancia iro-

dalomtörténész, szül. Parisban 1808 júl.

5.,

1894 jan. 9. Fömúve, mely egy idben nálunk
igen el volt teigedve, L'histoire de la litterature
fran(;aise (Paris 1857, 24. kiad. 1892), ma már teljesen ela%'ult.
Demogerontes (gör.), anépvének», így nevezi
Homeros költeménye a királyok tanácsadóit, kiknek száma rendesen 7.
Demográfia, 1. Demologia.
is

(franc),

Demokedes, görög

1.

Damoisdle.

orvos, szület-ett Krotonban,

Also-Itáliában, Kr. e. 530 köriil. Polykrates szamoszi tirannusnak udvari orvosa volt. Polykrates
elzetese után a perzsa udvarba, Susába ment,
ahol Dareios Hystaspis királyt, valamint Atossa
királynét veszedelmes bajából meggyógyítva,
uagy hírre és vagyonra tett szert.
Demokrácia (gör.) a. m. népuralom. Az az államforma, amelyben az államfenség (a törvényhozás és kormányzás) magát a népet és nem a
fejedelmet vagy a nép kiváltságos osztályát illeti V. amelyben a nép, ha az államfenségjognak
nem is egyedüli birtokosa, gj-akorlásában alkotmányosan részt vesz. Mint társadalmi berendezés
v. elv a D. jelenti a nép jogainak elismerését, a

kiváltságok, társadalmi eljogok tagadását, népeg>enlöséget, a nép egyéneinek szabad érvényesülését. Ha a nép közvetlenül vesz részt a törvényhozásban és kormányzásban, a D. miut tömeguralom jelentkezik. Másik alakja a D.-nak a
kép^'iseleti (repraesentativ) D., amelyben a nép
hatalmát kép\isel szervek által (választón elnök, törvényhozótestület stb.) gyakorolja. Mo-

narchikus uralom is lehet demokratikus, ha intézményeiben a D. eszméinek kedvez, viszont a
köztársaság, mely egyébként a D. rendes megvalósulási formája, lehet arisztokratikus, azaz
kiváltságos osztály kezében lev, ez osztály érdekének kedvez. (Ilyen volt Velence mint köztársaság.) Amint a «nép.)-nek fogalma az idk
folyamán tágabb és tágabb keretet fog át, a D.
fogalma is tartalmilag különböz, a különböz
idkben és különböz államokban. Ezért különbség van az aiúik D. és a modem D. között. Amaz
a immetségek állainából fejldvén ki, bizonyos
rendi különbségeket ismer el, a jogegyeiüóség eszméjét teljesen meg nem valósítja. Az atitik D. a
görög államokban testesült meg legszembeszökóbb alakzatokban és legnagyobb virágzását
Athénben érte el, hol azt a Peisistratidák kényuralmának megdöntése után Kleisthenes indítványára hozták. be (Kr. e. 507.) a vagyonfokra alapított Solon-féle alkotmány módosításával. Az
antik D. nevezetes intézményei: a tisztviseli
állások kisorsolása és az erre vonatkozó passzív
választási jogosultság kiterjesztése.

Az

osztra-

kizmosz, azaz a népegyenlöséget veszélyeztet
nagy hatalomra jutott államférüunak népszavazással
ktldt

számzéee a népgylésen

bíráskodáson résztvev,

(^xxAr,oí*),

st a

az es-

színházláto-

gató köznép díjazása stb. Az antik D. fénykora
Perikies nevéhez fzdik s Athénnek a peloponnézusi háborúban történt leveretésével végzdik
(Kr. e. 406), majd pedig a 20 tirannus lektizdése

után egész a makedón hódításig újra feléled.

Demokrata párt

Rómában a

megh. pár é\Te

u. 0.

Demoiselle

—

köztársaság csak rövid idre, alig
magára a D. államformáját a

öltötte

Marius és Sulla-féle rémuralommal kapcsolatban.
A középkorban csak egy tényez mködött közre
a római jogon kívül az egyenlség eszméjének
ébrentartására az egyház. A katolicizmus hierarchiájában családfa, születési eljog, nagyobb vagyonfok nélkül is bárki emelkedhetett egyéni érdemeinél fogva. Ezenkívül csakis Olaszország
város-államaiban mutatkoznak demokratikus államszervezetek és Svájc skantonaiban. Nagy
horderej közeledést tett a modet^n D. felé Anglia
a Oromicell mint lord-protedor által konszolidált
köztársaság (Commonvrealth) szervezésével. Az
egyenlség barátai » (levellers) inkább a puritánok (1. 0.) hitelveibl merítették, mint Athéntl
kölcsönözték azon államrend mintaképét, amelynek megvalósítására törekedtek. Ugyancsak a
puritánok adták meg a termékenyít eszmét
Észak-Amerika angol gjarmataiban a D. azon
államformái nagy megtestesltéséhez is, mely egyfell az Egyesült- Államokban (1787 óta) és ennek
révén Mexikóban, a közép-amerikai és déí-<iffi€rikai spanyol köztársaságokban, másfell pedig
Franciaországban (1789, iUetóleg 1793 óta) nyert
világtörténelmi kifejezést 13 észak-amerikai volt
angol gyarmat, most már önálló állam alkotmányjogi alaprajzát
hozta át
Constitutions
Franklin Benjámin Amerikából Parisba és ki is
adta azokat (1783). Ezen vezérfonalon és Montesquieu, Rousseau tanait követve vezet az út a
modem D.-hoz, az 1789-ikí naey forradalomban,
az 1791., 1793., 1795., 1799.
1848., meg IH.
Napóleon leverése után az 1875. alkotmánj'törvényekben (Lois constüutionelles).
:

—

—

ü

Irodalowí. Die Demokntíe, von Jolios Schwarz. L kOtet:
Die Demolcntíe Ton Athén, Leipzig 1S84. n. kötet 1. fele Die
römiache MasseiüiraTscluift; Vscberot, La démocnuie, 1860;
Barthélemy Saínt-Hilaire, Lavraie D.,1860.;Fröbel, Demokr.
SbuU8eiJurichtiuig<eii,186i. ; Origine, Philoeophie démocntiqae,
1862; Kari Heinaen, Die watare Demokratie, 1868; Matbarin
Gaérín, La démocratie, 1874; Sir Thonias Brskine iluy, Democracy in Eorope, 1878; Popolar Govemment by Sir Henry
Samner Maine, 1884 ; Laveleye, Le gonvemement dans la démocratie, 1891; Plegier, Die Demokratie im klassischen Alterthom, 1879; Sbarbaro, L'ideale della democraxia, 1886.
ToTibbá mint Ónálló nagy szakasaok a kSvetkesfi jelentségteljes mfirekben: Lord Brongham, Political Philosopliy,
18*1; Parién, Principes de la ^ience Politiqne, 1871; Hippolyte Passy, Des fonnes de gonvemement, 1871; Roacher,
Politik. Xatárliche Geschichte der Monarchie, Aristokratie
and Demokratie, 1893. Ttizetesen, valamely konkrét állam demokráciájával foglalkosnak TocqaevUle, De la démocratie en
Améríqae, 1838; Cherbolies, La démocratie en Boisse 1844—66;
Quixot, La démocratie en Francé, 1861; Tschadi, Die Demokratie
in der Bekireii^ 1868—1866; Dabbs, Weiterentwickelang der
scbweiaerisdieB Demokratie, 1871; Holst, Verfassang n. Demokratie in den VereiBtgten Btaaten, 1876
82; Bryce, The American CommonwealO, 1888—90. Konz L, A D. essméje ás
szervezete (Akad. BrC 1886) ; Jásai C, A D. jfivfije. (Hosiadlk Század 1906).
:

:

—

Demokrata
Demokrata

m. a demokrácia híve.
párt, 1. Magyarországon, 1. Magyar orszqggyfUési pártok.
2.D. az amerikai
Egyesült- Államokban. A D. történetében három
korszakot lehet megkülönböztetni, melyekben az
eltérbe lép politikai érdekek szerint a párt jellege és elvei ^ymástól teljesen elütöttek. A D.-ot
1742. Jefíerson alapította, ellenzékéül a federalisták pártjának, mely ers központi hatalmat
kívánt, míg a D. az egyes államoknak mennél
több szabadságot akart biztosítani és a választói
(gör.) a.

—

Demokratizmus

Demolder
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jogot mind jobbau ki akarta terjeszteni. Mikor a végtelen s a végtelenségig osztható tér és létez1815. a federalisták pártja feloszlott, a demokra- nek benne mozgékony valók, melyek végtelen
ták az úgynevezett Era of good feeling-ben az számmal vannak, oszthatatlanok, atomok az atoegyedül uralkodó párt maradtak. Késbb aztán mokat az üres tér választja el egymástól. Görög
több töredékre oszoltak, amelyeknek egyike 1829. filozófiai nyelven Van a tdi ós az üres; amaz «ló"
Jackson köré csoportosult s egyedül magának tez», emez «nomlétezö» de a létez van és anemigényelte a D. nevet. Ellenlábasai a nemzeti lótezöis valósággal van, létezik. Görögül «semmi»
republikánusok vagy whigek párthívei valának. a. m. «méden», ebbl képezte D. a valaminek a
Texasnak 1845. történt annexiója után a demo- jelzésére a «den» szót, mintha a magyarban azt
kraták nézetei a rabszolgaság kérdésében eltér- mondanók c<semmi» és «emmi». Az iü-es térnek
tek egymástól, ami aztán azt eredményezte, hogy azóta is sokat vitatott kérdését D. a következ
közülük számosan a republikáuusokhoz szegd- okokkal dönti el A mozgás lehetetlen üres tér
tek. Az 1861
65-iki polgárháború után az északi nélkül mert a «teli>) nem fogadhat mást magábü
és déli demokraták megint egyesültek. Az új D. ritkulás és srsödés csak üres közök mellett
elfogadta a rabszolgaság eltörlését, de arra töre- lehetséges a növekedés is a tápláléknak a test
kedett, hogy a négereket a szavazás gyakorlásá- üres részeibe való behatolásától függ. Ezzel a
tól elriassza. Buchanan (1. o.) volt az els demo- ma is érvényes fizikai fölfogásnak és magyarákrata elnök. 1876-ban Tildén demokrata elnök- zatnak meg volt vetve az alapja. Az atomokon
jelölt a republikánus Hayes-szel szemben kisebb- meg kell különböztetni alakjukat, rendjüket .és
ségben maradt, 1884. azonban a demokrata Cleve- helyzetüket. Minségileg egyformák. Pl.
és JV
és
rendre,
land gyzött (1. 0.), szintúgy 1893. 1896-ban a D. különböznek alakra,
és
jelöltje, Bryan elbukott, különösen azért, mert iV'" helyzetre. E különbségek elegendk a jelenaz ezüstérték mellett kardoskodott. Bryan Roose- ségek világának magyarázatára; hiszen a travelt és (1908) Taft-tal szemben is a rövidebbet gédia és komédia is ugyanazokból a betkbl
húzta, akik azonban a demokraták több lényeges készül. Az atomok különböz nagyságúak s a
követelését magukénak vallják és kabinetjük nagyságuknak megfelel nehézségük, mely nem
összeállításában sem hallgattak a rideg párt- vonzáson alapul, hanem lefelé való mozgáson. Az
szempont sugallatára. Több nagyobb államban atomok okairól nem lehet szó örökkévalók. Hapedig a D. jelöltjei gyztek, így New York állam- sonlókép az atomok mozgása is örök és eredeti.
ban, hol Dix kormányzó gyzött. A képviselház- A nagyobb atomokat nehézségük gyorsabban hajban 1910 óta a demokraták 40 szavazatnyi többség- totta lefelé, miáltal a kisebbek és könnyebbek fölgel rendelkeznek, a szenátusban ellenben kisebb- felé szorultak, egyszersmind összeütközésük által
;

:

;

:

:

—

;

;

AN

NA

A

Z

:

is szái-maztak. így jött létre egy
mely tovább terjedvén, a világ alaku-

ségben vannak.

oldalmozgások

Demokratizmus, a demokratikus állameszme
uralmának megvalósítására törekv szellemi
irányzat, politikai vagy társadalmi áramlat, 1.

forgatag,

Demokrácia.
Demokritos Abderából, görög íilozófus, Idnek életérl igen keveset tudunk. Szül. Abderában, némelyek szerint Kr. e. 460., mások
szerint tiz, ismét mások szerint 34 évvel ké-

sbb; igen magas kort ért, legalább 90 évet.
Nagy tanulmányi utakat tett, Egyiptomot s a
Keletet is felkereste. Platón sehol nem tesz
említést róla s kevésre becsülte a tnaterializ-

must

(1.

0.),

melynek D. alapvetje

és

els nagy

képviselje. Ellenben Aristoteles, ki D. természettudományi müveinek sokat köszön, többször
említi és nagy tisztelettel szól róla. D. korának egész tudását egyesíti magában nagyon
sokat írt, némelyek szerint 72 müvet, s ezek
címébl is kitetszik, hogy az egész akkori tudást földolgozta, természettudós, matematikus,
csillagász, nyelvész és filozófus. Cicero és mások
stíljót szépsége és világossága miatt magasztalják. Mind e müvekbl csak kevés töredék maradt
reánk. Ó fejtette ki nagy következetességgel az
atomizmust, melyet egész mechanisztikus ós materialisztikus világnózJotté fejlesztett. E világnézlet, mely nyomokat hagyott az ókorban, az újkor
kezdetétl fogva Gassondi útján újra fölébredt s
azóta a nagy világhipotézisek közt elkel helyet
;

foglal el. Filozófiai társa, talán tanítója
(1.

0.)

;

Leukippos

ket Aristoteles és mások az ókorban együtt

szokták volt az atomizmus szerziként említeni.
Ez atomizmus alapvonalai a következk Létezik
:

A

lását eredményezte.

lélek is testi atomokból

de finom, sima és gömböly atomokból, ugyanolyanokból, mint amilyenekbl a tz áll. El vannak terjedve az egész testben, de a különböz
szervekben különböz feladatokat teljesítenek.
Az agyvelben székel a gondolkodás, a szívben
a harag, a májban a vágy. Ezeket az atomokat ki- és beleheljük s ebben áll az élet folyamata. Az érzékek mködését is így magyarázza
D. A testektl elválnak atomok s így származnak
a dolgok képei, melyek az érzékekbe. hatolnak.
Ezek az érzéki észrevételek. De érzékeinkre CvSak
az hathat, ami velük egynem. Ezek az érzéki
benyomások a tudás egyedüli alapját képezik, de
ez az alap nem föltétlenül megbízható, mert az érzéki benyomás a maga útján változik s átalakul.
A test csak sátra a léleknek, a lélek nemesebb
része az embernek. Az ember legfbb java a
boldogság, ezt elérjük, hogyha a szélsségektl tartózkodimk és mértéket tartunk. Kortársai
D.-t a nevet filozófusnak nevezték, valószínleg derült, nyugalmas világnézleteért. D. töredékeit legteljesebben összegyjtötte Mullacb
(1843). V. ö. Ritter H. Ersch és Gruber encyclopediájában Zeller, Phil. der Griechen I. (5. kiad.
1892); NatorpJ)ie Ethik des D. (1898).
Demolder, Eiigéne, belga író, szül. 1862 dec.
16. Molenbeek-St.-Jeanban Brüsszel mellett. Els
nagyobb feltnést Sous la robe, souvenirs de la
viejudiciairecímú müvével keltette (Paris 1893).
Egyéb mvei Le royaume authentique du grand
Saint-Nicolas (1896) La légende d'Yperdamme
áll,

;

:

;
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Demolins

Fmve

—

Démon

a lényegbeli különbség abban volna,
statisztika nemcsak az ember
társadalmi, de állami életét is vizsgálata tárgyává
teszi s ezzel a társadalmi tudományok terérl a
politikai tudományok birodalmába csap át (miért
is a legtöbb egyetemen a jogi karon van tanszéke),
ceaux (Bruxelles 1900). Gyermekelbeszélések
másrészt a szorosabb értelemben vettD. az ember
Le coeur des pauvres (1901).
Demolins (ejtsd: dömoieS), Edmond, francia tör- társadalmi életét sem öleli föl egész terjedelméténetíró és szociológus, szül. Marseilleben 1852., ben, hanem meUözve erkölcsi és értelmi fejldé-

:
La route d'Emeraude (1899) c.
(1897).
történeti regény, mely Rembrandt környezetében
játszik. Fantasztikus regény : Les patins de la
reine de Hollandé (1900). Egyetlen színpadi kísérLa mórt aux berlete szimbolisztikus darabja

tisztikában

;

hogy egyrészt a

:

megh. Rochesben (Vemeul

mellett) 1907 júl. 22.
Megírta Franciaország történetét 4 köt.-ben, s
megalapította a La Science sociale e. folyóiratot.
L'éducation nouveUe c. mvében angol nevelést
ajánlott. Egyéb munkája Les grandes routes des
peuples (1901). Nagy feltnést keltett röpirataival.
Demologia (demográfia), a szó etimológiai értelme szerint néptudomány (néptan) vagy népleírás, az a tudomány tehát, mely az állam keretében éló népességgel (démosz) foglalkozik, ellentétben a faji leszármazás közössége által egj^esített és így az állam fogalmától teljesen független
néppel (etnosz). Az újabb és legszabatosabb felfogás (Körösy) szerint az emberi tái-sadalom fizikai jelenségeirl szóló tudomány, tágabb értelemben általában az emberi társadalomnak, a népességnek állapotával (statikai D.) és mozgalmával
(dinamikai D.) foglalkozó tudomány, annyi mint
:

népesedési statisztika, populationistika. A demográfia és D. közti különbséget abban keresik,
hogy az elbbi a jelenségeknek egyszer leírása,
az utóbbi ellenben az ezen jelenségekbl kimutatható okozati összefüggéseknek és az azokból levont törvényszerségeknek megállapítása. Minthogy a statisztika gyjtfogalma alá egyesített
soknem ismeretek alapját képez statisztikai
módszer nincs tárgyhoz kötve, hanem kiterjeszt-

het

mindenre, ami megszámlálható vagy általában tömeges észlelések által vizsgálható ennélfogva az eredetileg csak az ú. n. államnevezetességekkel foglalkozó (Achenwall-féle) statisztika
keretébe idvel több és több, teljesen heterogén
és így lényegileg össze nem függ tárgy vonatott
be, minek folytán az a különféle tuJományszakmákból k ragadott és számokkal k ife j ezhet tények
halmazává lett ezen ismerethalmazt még azon
megszorítás meUett, hogy az csakis az áUami
szempontból fontos statisztikai ismereteket öleli
fel, sem lehet egységes és önálló tudománynak
elfogadni, mivel benne számos oly ismeret foglaltatik, mely világosan más tudományszak (közgazdaságtan, közigazgatás, földrajz stb.) keretébe
tartozik. Ezen idegen elemek kiválasztása után a
statisztika keretében még fennmaradó azon ismeretek, melyek a népesség (társadalom) életjelenségeivel foglalkoznak és más tudomány keretében
nem foglalhatnak helyet, joggal külön tudomány:

i

;

annak fizikai jelenségeit vonja vizsgálódásainak körébe, ezáltal az antropológiai tudományok közt foglalván helyet (Bertillon).
A legszigorúbb felfogás szerint a D. az
emberi társadalomnak csak fizikai jelenségeit
kutató tudomány lévén, tartalma a következ 1.
a nemzésen alapuló közösség (család, faj, nemzet),
2. a népesség nemi é^ korviszonya, 3. a születési
statisztika, 4. a halandósági statisztika, 5. a biometria, azaz az emberi élettartam mérésének tudománya (halandósági táblák), 6. a népszaporodás
tana (ide számítva a Malthusianizmus tanát is).
A népasedési statisztikával azonosnak vett demográfia ezenkívül még a népesség egyéb viszonyaira,
mint népsrség és tömörülés, családi állapot,
hitfelekezet, szái-mazás (szülhely), honosság, tartózkodás, mveltségi állapot, foglalkozás ós háztartási együttlét, valamint az esketések statisztikájára, a házasságok felbomlására, a betegedésekre és halálokokra is kiterjeszkedik. A D. tudományos mvelése Angliából indult ki, ahol John
Graunt (1. o.) 1662. volt megalapítója az akkor
politikai aritmetikának (1. o.) nevezett tudománynak. A D. összes jelenségeit elször (1741) a német Süssmilch János Péter (1. o.) foglalta össze
rendszeres munkává.További fe jldésébenFranciaország játszik nagy szerepet, kivált Quetelet (1.
0.) nagyérdem mködése folytán (Physique sosét, egj'edül

:

ciale, 1835).
Irodalom. Guillard, Éléments de statistiqne hamaine, oa Démographie coniparée, Paris 1855 Engel, a porosz Zeitschr
des statist. Bareaas 1871. folyamában Rilmelin, Zur Theorie d.
Bertillon a Buisson-féle
Statistik, Reden n. Aafsátze 1881
oktatásügyi Dictionnaire-ben; Galton, a XIX.Centary 1891-diki
folyamában; Körösi, La place scientiflqae de la D., Qenf
1882 u. a., Wissenschaftliche Stellang u. Grenzen der Demo;

;

;

;

logie, Jalirb. f. Nat Oec. u. Statistík 1892; Quetelet, Pbislque sociale, Bruxelles 1869, 2 köt. : Mayr. Die Qesetz-

mássigkeit im Gesellschaftsleben, München 1877, magyarul A társadalmi élet törv^ényszerüsége, Budapest 1831
Statistik und Bevölkerungslehre, Leipzig 1895
1911, 3
köt.II.kÖt. Bevölkerungsstatistik; Levasseur, Démographie
(Dictionnaire encycl. des Sciences médicales); Wappaus,
61.
Alig. Bevölkerungsstatistik, Leipzig 1859
:

—

—

Démon

daimon, lat. daemon) alatt a
mai nyelvhasználat az antik népek és a keresztény
középkor hitéletében szerepl alsóbbrend (isten
és ember között álló) szellemet ért. Démonologia
ennélfogva e D.-ok rendszeresére, mint az különösen a perzsáknál fejldött ki. Egyiptomiak^
nak (a népesedési statisztikának v. D.-nak) tartal- indusok, kaldeusok egyaránt hittek az emberrel
mát képezhetik, mivel ezen ismeretek egymis kö- folytonosan érintkez, vízben, tzben, levegben
zött összefügg egészet tesznek és így homogenei- lakó szellemekben
a perzsák megkülönböztettásuk, valamint a többi tudományoktól való külön- tek jó és rossz szellemeket (izedek és devek),
bözésük kétségen fölül áll. A D. és a statisztikai amazok Ormuzd országában laknak, emezek Ahritudomány közti különbség o szerint világos. Araa manéban. A zsidóknál a perzsa érintkezés követmeghatározás értelmében, mely szerint a statisz- keztében a perzsához hasonló démonologia fejltika az ember társadalmi ós állami életét a tömeg- dött, melynek értelmében a névszerint és mkö(gör., tkp.

;

észlelés alapján vizsgálja, a demográfia egész

köre dési köreik szerint is megkülönböztetett jószellebenne foglaltatnék a nála sokkal tágabbkörú sta- mek (angyalok) élén a hét arkangyal áll s az

—
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Ugyanúgy megkülönböztetett rossz szellemek (ördögök) élén a hét fördög. Az új-testamentumban lépten-nyomon találkozunk avval a felfogással, hogy a betegségek egy részét, különösen a
titokzatosabb jellegeket (nyavalyatörés, rültség) gonosz D.-ok okozzák, kik az emberekbe
belebújnak, «az embereket megszállják)), s kiket
felsbb hatalommal ki lehet onnan kergetni. A
görögöknél a népies vaDási felfogás szintén ismerte a gonosz és jóságos szellemek seregét, de
a mveltebb osztály Homeros korában (Kr. e,
900 körül) emancipálta magát e népies hit alól.
Homeros költeményeiben ezért D.-ok nem szerepelnek. A D. szó nála ugyanannyit jelent, mint a
latin numen, vagyis az emberi életben és a természetben megnyilatkozó isteni hatalmat, míg
^ó; (lat. deus) az istenség személyét jelenti.
Ámde a VIII. sz.-tól kezdve (Kr. e.) a népies hit
mégis felülkerekedik, s innen kezdve a görög
vallásba a nagy istenek mellé bevonulnak az
addig visszaszorított D.-ok. A legmveltebbek is
hittek bennük úgy képzelték, hogy nemcsak a
természet minden zuga van tele D. -okkal, hanem
minden embert születésétl haláláig egy-egy D.
kisér. Sokrates válságos elhatározás eltt gyakran hallotta a maga D.-jának óva int szavát
{azaz a maga lelkiismeretét). Az újplatonikusok
megtették a D.-okat az isteni parancsok közvetítivé (görögül angelos : innen angyal) és végrehajtóivá, a gnoszticizmus ós a kabbalizmus még
tovább fejlesztette a dómonologiát. A latinok
vallásában a geniusok képviselik e kisér szellemeket. Az els századokban a kereszténység
fentartotta a régi zsidó D.-képzetet s számtalan
rossz szellemben hitt, kik bukott angyalok vagy
ezeknek gyermekei lévén. Isten és ember ellenségei, kik földrengést, dögvészt okoznak, kik az
embert a bn útjára csábítják, vagy pedig az emberbe belebújva betegséget okoznak s csak náluknál ersebb hatalmú exorcista (szellemz, ördögáltal kergethetök ki. Másrészt a keresztény
hitre tért, de antik pogány hagyományaikat még
nem teljesen elfelejt népeknél az a felfogás terjedt el, hogy a pogány istenek még élnek, csakhogy gonosz D.-okként, kUc az egyisten hatalma
;

:

z)

ellen lázadásra ingerlik az embert, st hogy az
egész pogányság csak ily D.-i csábítástól ered
eltévelyedése volt az emberi szellenmek. A leg-

különbözbb népeknél megtaláljuk a D.-okban
kisértetek, a német koboldok, a magyar manók stb., csak különböz elnevezései
ugyanegy vallási képzetnek. Démoni-nals. nevez
a mai nyelvhasználat minden oly szellemi befolyást, mely felsbb hatalmi nyilvánulásnak, elvaló hitet

:

kerülhetetlen és végzetes

ernek

látszik. L.

Ger-

hard, Uber Wesen, Verwandschaft und ürsprung
der Daemonen und Génien (Berlin 1852) Lehrs,
Populáre Aufsátze (2. Aufl.) 141. s köv. 1. Bohde,
Psyche (Freiburg 1890).
Demonax Ciprusból, a cinikusok filozófiai iskolájához tartozott. A keresztény Möszámltás második századában élt Athénben. Életérl alig tudunk valamit, mert Lukián mve, mely e cimet
viseli, talán nem is Lukiántól való. E mben D.
mint a cinikus életbölcseség mintája lép elénk,
ki maga magával éri be, független mindentl,
;

;

—

Démont

nem

ragaszkodik a földi javakhoz és nem fél a
Mint ilyen száz évnél nagyobb kort ér
el, s hogy a vén kor gyöngeségeitl meneküljön,
maga öU meg magát. V. ö. Bemays, Lucián u. die
Cyniker (Berlin 1879) Sebestyén K., A cinikusok
haláltól.

:

írók Tára).

(Fii.

Demonetizálás (a lat. moneta szóból), az a törvényes intézkedés, melynek folytán valamely ércpénzt megfosztanak értékétl, avagy a forgalomból kivonnak. Régente, fképen a középkorban
igen gyakran alkalmazták, napjainkban azonban
a D. csakis a pénzláb megváltoztatása esetében
következik be, amidn az új valuta-rendszer bevezetése folytán a régebbi fémbl készült érmek
folyópénz jellege megsznik. így történt ez nálunk, amidn az ezüst valutáról az arany valutára való átmenetelnél az ezüst folyópénzek további verését beszüntették.
Demonezi, 1. Herceg-szigetek.

Démoni,

1.

Démon.

Démonizmus
Démonolatria

Démonologia
Démon.

m. hit a démonokban.
m. démonok imádása.
a. m. démonok rendszere,

(gör.) a.

(gör.) a.
(gör.)

tana. L.

Démonománia (gör.), az elmebajosoknak az a
téveszméje, hogy az ördög megszállotta ket,
gonosz szellemek bújtak beléjük. Régebben ezt
elhitték nekik és az egyház is valónak hirdette.
Ma tudjuk, hogy., ez csak beteges gondolkodásuk
szüleménye. L. Ördöngösség, Ördögzés.
Demonstrabilis (lat.) a. m. bebizonyítható,
kimutatható.
Demonstrál, kimutat, bebizonyít ad oculos demonstrare, láthatóan, kézzelfoghatóan bebizonyltni quod erat dcmonstrandum, a matematikai bizonyítás, szokások formulája ami bebizonyításra várt demonstratív, szemléltet demonstratív gyökér, 1. Gyökér ; demonstrativum, v. demonstratív névmás, 1. Névmás.
Demonstrátor, magyarázó, szemléltet.
Demonstráció (lat.) a. m. kimutatás a tapasztalati tudományokban kézzelfogható bemutatása
valamely tárgynak vagy eseménynek. A nyelvhasználatban általában bizonyítást jelent, még
pedig vagy valamely tétel deduktív bizonyítását
(a matematikában a bizonyítást rendesen ezzel
végezték qnod erat demonsti-andum, amit be kellett bizonyítani), 1. Dedukció, Szillogizmus ; vagy
valamely tételnek mintegy szemléleti megersítését (demonstratio ad oculos), dönt példával
való megvilágítását, nyilvánvaló tényként való
fölmutatását. Politikai értelemben a. m. tüntetés.
A katonaságnál oly hadmüködések végrehajtása,
melyek az ellenfelet ftámadásunk irányára nézve
tévedésbe képesek ejteni.

—

;

;

:

;

;

;

:

Demonstratio ad oculos (lat.), 1. Demonstráció.

Démont (ejtsd: dömón), Adrién Louis, francia
fest, szül. Douaiban 1851 dec. 28. Jules Breton
tanítványa. Leginkább tájképeket fest. Nevezetesebb mvei Nuit, Ábel, Aot dans la Nord, Moulin, Briqueterie, Marée basse, Don Quichotte,
Déluge, Danaides, Térre promise, Vieux Manoir,
Tentation sur la montagne, Effluves de la Térre
stb.
Neje, D. -Breton Virginie, szintén fest,
szül. Courriéresben 1859 júl. 26. Julos Breton
leánya és tanítványa. Munkái közül felemlíten:

—

—

Demonte
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Stella maris, Vague,
de pécheur, Plage, Loups de mer, Jean
Bárt, Jeamie a Domfémy, Premiere pas, Ismail,
Hommes de mer. Alma Mater, Gateau de Noel,
Vieox bateau, Coquillage stb. A francia festónók
és szobrásznók egyesületének elnöke.

dók

:

Jumeaux, Trempée,

Femme

Demonte, község Coneo

olasz tartományban,
a Stura partján, (1901) 5155 lak. ; egykor az Alpok egyik kulcsának tekintették ; erdítményei-

nek romjai máig

Démonter

is

megmaradtak.

valakit lováról lerántani gépezetet szétszedni valakit zavarba ejteni Tuitonaságnál lódözéssel ellenséges
lövegeket harcképtelenné tenni.
Demophon, 1. az eleusisi misztériumok (1. 0.)
mondájában Keleos eleusisi király fia, kit a leányát keres és Keleos vendégszeret házába tért
Demeter dajkaként ápolt. Éjjel a tz fölé tartotta,
hogj' ezzel örök életet biztosítson számára s mikor a gyermek anyja ezt észreveszi s megakadályozza, Demeter megjósolja a gyermek nagy szerepét a misztériumban. Errl a szereprl természetesen ép oly kevéssé tudunk valamit, mint
magáról a misztériumról. D. történetét a Homeros
neve alatt fennmaradt s az eleusisi misztérium céljaira készült «Demeter-hymnus» örökítette meg.
2. D.. a görög monda szerint Theseusnak és
Phaidrának, Mins leányának a fia, atyjának
utóda Athén királjá székén. Az attikaiak nemzeti
hiúságból nagy szerepet tulajdonítanak neki a
hós korban. A trójai háborúban vitézkedik s testvérével, Akamasszal megmentik a ti'ójai fogságba
esett nagyanyjukat, Aithiát. Az uralkodása idején Agamemnon és társai a Trójából rabolt Palladianünal (1. 0.) Athén kikötvárosába vetdnek,
D. elveszi tlük a Palladiimiot, de az eközben
ontott vérért felelnie kell egy 100 tagú bíróság
eltt, mely fele részben athéniekbl, fele részben
(ft-anc, ejtsd: demonte),

;

;

;

—

Agamenmon embereibl

(argosiakból) áll. Azóta
a «palladimni» (ed üíxXXaSíto) törvényszék
Athénben.
Demoralizálás (franc), elerkölcstelenedés hadseregre vonatkozólag bátorság-, bizalomvesztés
létezik

;

demoralizáció, erkölcsi elvadulás.

De mortaís nll nisi bene (lat) a. m. a
megholtakról semmit (se mondj), csak jót (Diogenes Laertius c. mve, I. 3. részben).
Demosthenes, 1. az ókor legnagyobb szónoka,
athéni államférfi, szül. Kr. e. 384., mint az attikai
Paiania község gazdag gyárosának fia. Korán
árvaságra jut s lelketlen gyámjai eltékozolják
örökségét Az iQú kora legjelesebb ügyvédjétl, Isaiostól vesz leckéket, hogy gyámjai ellen
fölléphessen. 20 éves korában két b^édben (kata
Aphobu) megtámadja gj'ámjait, azokat el is maKtöztalják, de a kár azért nem térül meg. Beszédírásra adja magát s mint logográfus (beszédiró)
mások számára írt beszédekkel keresi kenyerét.

1^

Hihetetlen kitartással

gyzi

le

természeti hiá-

nyait melyek miatt eleinte nevetség tárgya volt
Mondják, hogy dadogó kiejtését azzal orvosolta,
bogy nyelve alá kavicsot téve, nagy hangon szavalt a zúgó tenger partján s gjenge tüdejét hegymászással edzette. Sokat tanult Isokratestöl.
Egész életének lüktet érverése az az eszme,
hogy Görögország legtermészetesebb vezére és

—

Demosthenes

igazi feje Athén. E cél elérésére iparkodott minden eszközzel fölrázni az alvó közszellemet s
védte dörgedelmes philippikáiban a görög szabadságot az északról mindinkább fenyeget makedóni hatalom ellen azzal az erkölcsi bátorság-

gal és azzal a hazafias önfeláldozással, mely talán
páratlan a világtörténelemben. A makedóni Fülöp kiszámított terveinek és fegyvereinek e válságos idkben nincs is méltóbb ellenfele D. tettekkel fölér szavánál. Elször 351. emelte fól
szavát Fülöp ellen tartott els fii ippikájóban,
majd három olinthosi beszédében, melyekben a
Fülöptl fenyegetett Olinthosnak adandó segélyt
sürgette. Mikor Olinthos árulás következtében elveszett, a görögök tudatára ébredtek a fenyegeti

veszedelemnek s készek lettek volna hadba szállani Fülöp ellen, ha D. a békérl tartott beszédében (346) vissza nem tartja ket; csakhamar
azonban újra föllép s második (.S44) és harmadik
Í341)filippikájában egyrészt leleplezi Fülöp ellenséges indulatát, mási-észt harcra tüzeli ellene a görögséget Sikerült is felráznia az alvó közszellemet
s 340-ben létrejött a szövetség, melynek sikerült
Perinthost és Byzantiont meg^'édeni. Fülöp kénytelen volt elvonulni Byzantion alól és a szittyák
eUen vitte hadát. Nemsokára azonban ismét sikerült neki

vel
t. i.

a megvesztegetett Aeschines segítségé-

Görögország ügyeibe avatkozni. Aeschines
az amíiktionok útján szent háborúra szólította

Fülöpöt Lokris eUen, mely az átok alá vetett
Kirrha területét használatba vette. Fülöp áthatolt
Thermopylaen s megszállotta Boeotia végvárát
Elateiát. D. ekkor a legnagj'obb erfeszítéssel
szállott síkra ellene, megnyerte Thebát szövetségesül; de a chaeroneiai szerencsétlen ütközet
(338), melyben D. is részt vett, a makedóni falanx
gyzelmével végzdött. A béke létrejött, de Athén
hatalma mindenkorra megtört. A makedón-párt
D.-t okolta a vereségért, de az athéni nép tovább
is tisztelettel adózott neki s rábízta, hogy a Chaeroneiánál elesettek fölött 337. gyászbeszédet tartson, st a következ évben Ktesiphon azt az indítványt tette, hogy D.-t arany koszorúval való
megkoszorúzásra éi"demesítsék. Aeschines, hogy
e kitüntetést megakadályozza, váddal lépett föl
Ktesiphon ellen s D. egész életét és mködését
ers kritika tárgyává tette. Erre válaszolt D., a
koszorúról szóló híres beszédében, beszédei igazi
koronájában, melyben hazájának tett szolgálatairól s egész politikai mködésérl nagyszabású
képet rajzolt Az így aratott dicsség egyúttal
Aeschines végleges kudarcát eredményezte számkivetve, öröb^ el kellett Athént hagynia. Azonban D. ellenségei sem nyugodtak, míg 324-ben
vádat nem emeltek ellene, hogy Harpalostól, N.
Sándor emberétl, pénzt fogadott el. D. ezt nem
tagadta, de azt állitotta, hogy a pénzt közhasznú
célokra fordította. Mindazáltal 50 talentnmnyi
(235,750 kor.) pénzbirságra ítélték s minthogy
ezt az összeget lefizetni nem tudta, számkivetésbe
ment Aegina szigetére, honnan azonban N. Sándor
váratlan halála után, már egy év múlva, nagy
tisztességgel visszahívták. De a lamiai hábohi
gyászos
s Antipater gyözehne ránézve is
végzetessé vált Bllkor Antipater D. kiszolgáltatását követelte az athéniektl, D. Kalaoria szigetéfel

:

Y^

Démosz

Dénár
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nek Poseidon-templomába menekült, s mikor ott nes (1. 0.) a Kr. e. VI. sz.-ban az egész lakosságot,,
Antipater pribékjei halálra keresték, mérget ivott ill. az egész államterületet D.-okra, vagyis község(322). A neki tulajdonított 60 beszédnek csak mint- kerületekre osztotta, melyeknek számát Kleiegy fele hiteles. D. a szónoki beszédnek mindhárom sthenes korára vonatkozólag nem ismerjük, de
fajában (politikai, törvényszéki, ünnepi beszéd) tudjuk, hogy a Kr. e. IV. sz.-ban e szám folytoLegkiválóbbak politikai beolinthosi beszéd ós a három
íilippika, a harmadik a «haldokló Görögország
hattyúdala)). Nevezetes a htlen követség ügyében
mondott beszéde, melyben követtársának, élete
megrontójának, Aeschinesnek szemére vetette,
hogy Fülöp által megvesztegettette magát. De
legnagyobb szabású, leghatalmasabb a már említett koszomról szóló. D.-nek a szó minden fegyvere rendelkezésére áll, a beszéd mvészetének
példaszert

alkotott.

fkép a három

szédei,

minden

csinját-binját,

még

raftínált fogásait is

nos szaporítás (azaz újabb közigazgatási beosztás)
következtében közeljárt a 200-hoz. Az attikai
D.-ok lajstromát és történetét 1. Pauly- Wissova,
Eealeneyclopaedie d. class. Altért. IV. köt. 1—131.
l.-ján.
2. Az uralkodóval (a görög köztársaságokban az állami szuverenitás hordozójával, a
tanáccsal) szemben D. a nép, a lakosság egészét
jelenti (a. m. lat. populus), viszont az uralkodó
osztállyal, az elkelkkel szemben a köznépet, a
tömeget (a. m. lat. plebs). Ebben az értelmében az
athéni demokrácia korában megszemélyesítve,
istentiszteletben is részesült a D. mint az államot
fentartó hatalom.
Demotika, 1. Dimotika.
Démotikus írás, a népies írása az ókori egyiptomiaknak. Rövidítések és ligaturák útján keletkezett a hieratikus írásból s így ez is a hieroglifírás rendszerén alapul. Az etióp-uralom (Kr. e.

—

de a mvészi számítást is ügyesen leplez s
természetesnek tetsz formával mindig egyensúlyban van, st dominál a tartalom gazdagsága.
Már az ókor az ékesszólás els mesterének vallotta s e véleményt nem másíthatta meg a phaleroni Demetrios rosszakaratú ócsárlása. A késbbi
századok tudós tanulmány tárgyává tették, beszédeit magyarázták. A középkor végén Bessarion VII. sz.) ideje óta jött létre. Els megfejtje
bíboros latinra fordította az els olinthosi beszé- Brugsch Henrik volt.
det, hogy a keresztény fejedelmeket a török ellen
Demours, Pierre, francia szemorvos, s2rtiL Marharcra indítsa vele. Mikor beszédeinek els nyom- seilleben 1702., megh. 1795 június 26. Tanult
tatott kiadása megjelent (1504), Melanchton D.- Avignonban és Parisban 1732-tl kezdve kizánek adta az ékesszólás pálmáját. Anglia államfór- rólag a szemészettel foglalkozott, s e szakban
üai Erzsébet korában D.-tól tanulták az ékes- különösen anatómiai kutatásaival szerzett érdeszólást.
meket. Munkái: Observations sur le crapáud
IroáMom. Életrajzát az ókorban többen megírták ránk a málé accoucheur de la femelle
Obsen^a(1741)
Plutarchosé maradt. Elsörendtt kézirata S » párisi nemzeti
kÖQyvtárban van, a X. sz.-ban írták, száma 2934 gr. Be- tions sur la structure cellulaire du corps vitré
Observation sur la coniée (1741). Fia, D.
szédeit a szkolionokkal (Zosimos grammatikus magyaráza- (1741)
taival) Dindorf Vilmos adta ki 9 kötetben, Oxford 184G
AntoineFierre, szül. 1762 dec. 16.,megh. 1836 okt.
51; újabban Blasz 3 köt., 4. kiadás 1887. Szemelvényes
szintén szemorvos volt.
hozta be a szemkiadás jó magyarázatokkal a Rehdantz-Blasz-é, Leipzig 4.,
1890, és a francia Weilé, Paris 1881—83. A koszorúról gyógyászatba a mesterséges pupilla-képzést. Munszóló beszédet a szkolionokkal kiadta Lipsius (Leipzig kái Mémoiro sur l'opération de la cataracte (Pa1876 a Leptines ellenit J. A. Wolf. Halle 1760 s az angol
ris 1784); Observations sur une pupille artiflcielle
Sandys, Cambridge 1890. Szemelvényes, magyarázatos kiadás aWestermann-Rosenberg-féle, 3 köt, Berlin.Weidmann. ouverte tout aprés de la sclérotique (1801) Traité
Kiváló magyar fordítását adta a htlen követség és a des maladies des yeux (1818)
Prócis historique
koszorú ügyében mondott beszédnek Gyomlay Gyula, Budaet pratique sur les maladies des yeux (1821).
pest 1896 M. T. Akad., görögül és magyarul. D. korát és
Demsxis, község, 1. Danisos.
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Denacionálás (lat.) a. m. elnemzetietlenítés.
Denain (ejtsd: dönén), város Nord francia déparigen tementban, a Schelde partján, az északi vasút
;

;

D., Berlin 1911.

D., athéni hadvezér, Alkisthenes

2.

fia,

ügyes és bátor katona, kitn taktikus a pelopon- csomópontja, (1906) 24,564 lak., szénbányával, vasnesosi háborúban, ki Athén hatalmát az Ión-ten- olvasztókkal, gép-, hajó-, szesz-, cukor- és üveggerben ki akarta terjeszteni és a messeniai Pylost gyártással. 1712 júl. 24-én a Villars vezérlete alatt
elfoglalta (Kr.

e.

425).

A

szicíliai

hadi vállalat-

ban a Szirakuzában szorongatott Nikiasnak segítségére jött, de ez nem hallgatott tanácsaira, s
midn Asinaros mellett vereséget szenvedtek, D.
bátor küzdelem után a szicíliaiak kezébe került,
akik
411. kivégezték.
Démosz (gör.). 1. A legrégibb görög államéletben község, valamely vidék lakosságának öszszesége, miat politikai egység. Ez a fogalom a
görög nemzeti élet folyamán csak az ión törzs
államaiban s leghatározottabban Attikában maradt életben, egyebütt eltnt. Attikában Kleisthe-

t

:

Jen szavojai herceg seregeit e
helyen megverték. 12 m. magas obeliszk emlékeztet erre a Franciaországot megment gyzeálló franciák

lemre.

Dénár (lat. denarius), a római ezüstérem, mely
pénzegységül szolgált, egyszersmind az els római ezüstpénz. Volt ugyan már Capua, illetleg
Campania elfoglalása után (344 Kr. e.) római ezüstpénz, de ez campaniai veret volt és megfelelt tehát a föníciai drachmának (1. Drachma). A tulajdonképeni római ezüstpénz veretése Kr. e. 269.
kezddött. Ekkor háromféle ezüstérmet bocsátott

a denarius-t, a quinarius-t és a
10, a második 5,
a harmJadik 2V', akkori (trientalis) a5-nak felel meg
(1. As): a denarius súlya 4*57 és 4*4 gr. között ingadozik, de általában véve a római font (libra)
*/jg-ed részének felolt meg. Mind a három érem
ellapján Eónm feje volt sisakkal fedve és jobbra
tekintve, a fej mögött, az érem értéke X, V és US
által jelölve, hátlapján a jobbra nyargaló, dárdát
elöre szegzö Dioscnrok (Castor és Pollux), fejeik
felett egj'-egy csUlaggal, alnl roma aláírással.
Nemsokára azonban a Dioskurok helyett a szárnyas Victoria jutott az érmek hátlapjára, de nem
négyes, hanem csak kettes fogaton (biga) ábrázolva, araiért is ^^o^i-nak (1. o.) nevezték.
A második pún háború okozta pénzzavarok következtében az as értéke felényire leszállittatott
(as sextantarius) és ezzel kapcsolatban a denarius
súlya is könnyebb lett, 3*8 gr. és ez így maradt
egészen Xero császárig. 217-ben Kr. e.. amidn
az as ismét fele értékére leszállíttatott, a denarius,
habár súlya nem változott, 16 as értékével birt.
Ez idtl kezdve szokták kitenni a pénzver hivatalnok (késbb triunwiri monetales) noveit a pénzeken, Róma neve pedig lassanként elmaradt, a
VÍI, sz.-ban (a város alapítása után) pedig egészen elhagyták, ugyanakkor elmaradt Róma feje
is az érmek ellapjáról. A VI. sz.-ban különösen
Jupiter jutott a denarius hátlapjára és a biga helyett a quadriga, amiért is quadrigati lett a D.
neve. Nero 96 drb denariust veretett egy font
ezüstbl, Caracalla másfél denarius érték ezüstérmeket készíttetett, az Argentacs Anioninianus-t.
A ni. századtól kezdve folyton csökkent a D.
ezüsttartalma és értéke. Aurelianus idejében (270—
275) már teljesen rézpénz lett Diocletianus alatt
aD. egy igen kis bronzpénz volt, melyhez nagyon
kevés ezüstöt kevertek.
A rómaiaktól a D., legalább a neve, más népekhez és országokba is átment. Francia- és Németországban a karoüngok alatt található. Franciaorsz^ban újabb idben a denier réz váltópénz veretett A denier után lett Fels-Olaszországban a
denaro, mely kezdetben úgy veretett, hogy 12-ed
részét tette egy soldonak. A római arany D.-t a
bizánciaiaktól átvették az arabok és dinar-nak nevezték el. Az araboktól több keleti néphez jutott
el, Perzsiában ma is megvan. Szerbia egy 1873-iki
törvénye alapján pénzrendszere alapegységéül a
dinárt vá) aszta.
Nálunk az Áxpád- és v^yes-házbeli királyaink
alatt a D. szintén elterjedt váltópénz volt A mi D.jaink azonban különböz értékek voltak, mert az
Arpád-házbeli els királyok alatt minden pénzver
mhelyben különböz számú D.-t vertek egy-egy
vaéikA ezüstbl. E pénzzavart III. Béla szüntette
meg, aki nagyobb és majdnem tiszta szinozüst
D.-okat veretett. Az újra vereteskor s a kamarai
nyereség (1. o.) miatt azonban megint csak megroinlott a pénz, úgy hogy a dénárok értéke is
folytonosan ingadozott A vegyes-házbeli királyok
alatt esztergomi, bánáti, budai, kassai, regensburgi, landshuti stb. dénárok voltak forgalomban
ezenkívül volt új és legújabb, kis és nagy D.,
amelyek mind más és más fémértékkel bírtak.
A mohácsi vész után Szapolyai János kezdte meg
ki a római állam
sestertius-t,

Dendera
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Dénár
:

melyek közül az els

a rossz D. veretesét, s ennek káros következményei nem is maradtak el s mind hazai mind külföldi kereskedelmünk fejldését nagj-ban akadályozták.

Denarii S. Petri (lat.) a. m.
Denarias dei (lat.) eredetileg

Péter-fillérek.

az a dij, amelyet a szerzdést szeg félnek a szegénypénztárba
kellett fizetnie. Késbb ezt az összeget a szerzmaradt fél kapta. Ma a bánatpénz fedéshez

h

meg

lel

neki.

Denaro

régebben

(oL),

aranyértékegység

északi Olaszországban most selyemmérték Torinóban és Milanóban, azeltt kb. 50 mg, most egy
decigramm. L. még Dénár.
Denaturálás, az eredeti sajátságoktól való megD.-nak nevezik azt az
fosztás, 1. Fehérjék.
eljárást is, mellyel a fogyasztási adó alá esö oly
cikkeket, melyek nemcsak emberi fogyasztásra,
hanem ipari feldolgozásra is szolgálnak, emberi
fogyasztásra alkalmatlanokká alakítják és a fogyasztási adó alól felmentik. így denaturálják
a sót, szeszt, cukrot stb. A D. rendesen abban áU,
hogy kellemetlen és undorító íz és szagú anyagokat, v^y gyorsan felismerhet festanyagot
kevernek a fogyasztási árúhoz. Nálunk a marhák
etetésére használt sót és az égetésre használt
szeszt denaturálják. L. Sóadó, Szeszadó.
Denatnralizálás (lat.) a. m. alattvalói kötelék:

—

bl

elbocsátás.

Denbigh

(ejted: dennbi),
Denbighshire walesi
county fvárosa, a Clwyd meUett, a Liverpool
Bay-tl D.-re (18 km.), (mi) 6892 lak. Várkastélya (1300) 1563 óta az Earl of Leicester csa-

Városháza és befejezetlen temploma a XVI.
Brcserzés és cipgyártás.
Denbighshire (eátsd: dennbisír), count\' Walesben,

ládé.

sz.-ból.

a Liverpool Bay (Ir-tenger) mellett. Területe
1724 km», lakossága (1911) 136,819 (1 km*-re 80).

Fvárosa Denbigh

(1. 0.).

Dencsháza, Msk. Baranya vm. szentlrinczi
j.-ban, (1910) 1529 mag5ar lak., postahivatal u. t.
;

Szigetvár.

Dender, 1. 105 km. hosszú mellékfolyója a
Sebeidének. A K.-i és Ny.-i D. összefolyásából ered,
117 km. hosszú és Dendermonde közelében torkollik. Aolsttl a torkolatáig csatomázva van. —2.
D. v. Dinder, mintegy 400 km. hosszú mellékfolyója a Bahr-el-Azreknak vagyis Kék-Nílusnak.
Az abesszíniaí.hegyek ny.-i lejtjén ered és Szennár alatt torkollik.

Dendera (Dendra), falu Fels-Egyiptomban,
Keneh kerületben, egynapi járásnyira Tébától, a
Nílus balpartján, mintegy 10,000 lak. D. nevét az
egykori egjiptomi várostól, Tentoretl kapta. E
faluban vannak a hajdani Tentyris v.Tentyra város
romjai, köztük az ország egjik legépebb állapotban lev temploma. Tentyrisben, a róla elnevezett
nomos fvárosában különösképen Hathor (.Aphrodité) Istennt tisztelték- Neki volt szentelve az a
nagy templom, mely a Bonaparte-vezette francia
expedíció óta

pérl

fkép ama két, állatkört ábrázoló ké-

lett híressé,

melyeket a templom-mennyezet

festményei közt találtak. Az egyiket a franciák
1820. Parisba hozták. A nagy Hathor-templom építse srégi idkbe esik ; XUI. Ptolemeus Neos Dionissos, mint az alapépítmény kriptái tanúskodnak.

—

Dendermonde
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Újjáépítéséhez fogott, amit, az elcsarnok kivételéKleopátra uralkodása Idején be is fejeztek. Az
elcsarnokot Tiberius alatt Kr. u. 32—37. Tentyra
lakói építették, de végleg csak Nero alatt készült el. Strabon azt állítja, hogy az Aphroditénak szentelt templom mögött az Isis temploma,
azután pedig a Tifoniáké állott. Mindkét templom

vel,

—

Dendrochelldon

D.-ek az idegsejtek protoplazma-nyujtványai,

amelyek nem folytatódnak idegrostban. Arra szolgálnak, hogy egyrészt a sejttest táplálkozásáról
gondoskodjanak, másrészt pedig, hogy idegingert
vezessenek hozzá.
Dendritis, ez volt a mellékneve Rhodos szigetén Helénának (1. o.), vagyis más szóval (minthogy gör. dendron a. m. fa) Helénát a rhodosiak
fanimfa (1. Nimfa) alakjában tisztelték.
Dendrobates (állat), 1. Fakúszóbékák.
Dendrobinm Sw. (növ.) az Orchidaceae (Kosborfélók) család génusza 300 faja egymástól igen
eltér, többnyári növény, nagyobbára Ázsia tropikus részén, de Japánban is, Ausztrália keleti részén, a Csendes-óceán szi getein a fák ágain gyökerez szárával lefelé csüngve, tenyészik (1. az ábrát).
;

;

,

Dendrit

Számos fajt melegházban díszül nevelnek. Némelyik szobában is tenyészthet. A D. monüiforme
L. japáni; gyakran az ajtóra akasztják, itt több
esztendeig zöldéi, st az els esztendbon még
gyökér nélkül is virágzik. Legismeretesebb a D.
nobile Lindl., Kínából.

elég jó karban van. V. ö. Mariette
A., Dendérah, description générale du grand
temple de cetté ville (Paris 1880).

Uendrocalamns Nees (oöv.), a Gramineae
(Pázsitffélék) család génusza 9 faja Kelet-Indiád
ban, a Szunda-szigeteken és Kínában honos, bambusznádtermet növény. Az indiai D. strici us

még most

is

;

Dendermonde,

Nees (ang. male bamboo) egyike a legfejlettebb
1. lermonde.
törzs és a leghasznosabb fajoknak. A D. HamilDendera.
(gör.), fa- vagy bokormódra elágazó, toni Munro fiatal hajtása kedvelt fzelék.
esetleg páfrány, moh vagy egyéb
növényi alakra emlékeztet ás-

Dendra,
Dendrit

1.

ványi képzödésü fekete v. barna
(1. az ábi'át), melyet leggyakrabban márgapalán, mészkövön, homokkövön, de egyéb ásványokon, kzeteken is észlelhetni. Az anyag legközönségesebben vasvegyület, vasoxidliidrát
(liraonit), vagy mangánvegyület,

rajzolat

mangánszuperoxid (bamak).

A

kzet igen finom repedéseibe vagy
hasadékaiba vas- v. mangántartalmú oldatok hatoltak, melyekbl az oldóanyag elpárolgása következtében a vas-, illetleg a
mangánoxid sajátságos, a fa elágazására és egyéb növényi alakokra emlékeztet módon vált ki.
Régebben az így keletkezett dendriteket növényi lenyomatoknak
tekintették. Ezekhez a palás kzetek és egyes ásványok sima felületén található D. -ékhez nem
hasonlíthatók azok az ág-, moh- s

egyéb növényforma kristályhalmazok, melyekben egyes ásványok, nevezetesen pedig termésfémek szoktak elfordulni s ugyancsak D.-nek, v. helyesebben dendrites kifej lödésnek szoktak neDendrobinmok, még pedig: a balra hajló egy Eudendrobium,
veztetni. Az ilyen D. az anyag kia jobbra liajló pedig a Dendrobiuni denslflorum Wall.
kristályosodásának eredménye s
a legtöbbször megállapítható a kristályalak is,
Dendroclielidon Boie (Wat), a sarlós fecskék
elynek egymásra halmozódásából az egész fel- (Cypselidae) családjába tartozó madámem öt faja
épült. Ilyen D.-ben található különösen a réz, az Kelet-India erdségeiben él s fészkét fákra rakja
ezüst, az arany, valamint több mangánérc.
ezért a D., azaz fai fecske, elnevezés.

m

;

Dendrochtrota

DendrochirotA

(állati,

a tengeri ugorkák

egyik családja, melyre jellemz, hogy tapogatói
faalakiían elágaznak. L. Tengeri ugorkák.
DendrociÉta (áiiati, a varjúfélék (Corvidae)
családjába tartozó madárnem, melynek 10 ismert
faja a keleti regióban él. Ilj-en pl. az Indiában, a
Himalájában és Kinában honos kotri (D. rufa
Seop.),mely41 cm. hosszúra n; háta feketebama,
hasa YÜágosabb, farka szürke, hegye fekete,
lábai palasztirkék, szemei rézpirosak. Fogságban
gyakori a rabságban megszelídül.
Dendrocoela Elirhrg. (Áyasbelek, áUat), a
iapos férgek (Plathelminthes) osztályában az örvényférgek (Turbellaria) rendjének egyik alrendje,
amelyet íöleg az jellemez, hogy bélcsa tornájuk
faalakulag elágazik. L. Örvényférgek.
Dendrocoelam (állat), az örvényférgek rendjébe, az ágasbelüek (Dendrocoela) alrendjébe tartozó féregnem. Legismertebb faja az álló és folyóvízben nálunk is mindenütt található, néha 3 cm.
Hosszúra is megnöv D. ladeum Müller megnjrúlt teste elül egyenesen lemetszett, feje végén
két tapogatóhoz hasonló mozgatható csücske és
két szeme van: teste hátrafelé kihegyesedik;
.testszíne tejfehér. Alpesi tavak fenekén és barlangok vízében található a D. cavaticum Fries,
a Qenfl tóban 50 200 m.-nyi mélységben is találták mennél mélyebbrl való, annál átlátszóbb.
A D. nemek, st egyúttal az európai Planariák
között is legnagyobb a D. pundatum Pallas,
mely Belgiumban, Hollandiában, Szibériában,
Franciaországban, a Baikal-tóban, a Spree vízében és a Tegel-tóban honos hossza 4 cm.
Dendrocoptes (állat), a harkályok (Piciforraes) rendjébe, a valódi harkályok (Pici) alrend;

;

—

;

;

jébe tartozó

madámem.

Harkályok.
a harkályok (Piciformes) rendjébe, a valódi harkályok (Pici) alrendjébe tartozó madámem. L. Harkályok.
Dendroeca (állat), az erdei dalosmadarak
(Sylvicolidae) családjába, a bibirkék (Mniotiltinae) alcsaládjába tartozó madámem. Legismertebb faja a zöld bibirke (D. virens Gm.) az
Egyesült-AUamok keleti részein honos, téh^ Közép-Amerikába vonul. Ósszel nagyobb vándorlásokat tesz egyik ilyen vándorlása alkalmával
Helgolandba is elvetdött. Hossza 12—13, szárnya
61—7, farka 49 6 cm.
L.

Dendroeopas (állat),

;

;

—

Dendrohyrax
Dendrolainis
Dendrolatria
1.

—
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Fakúszó horz.
Fakúszó kenguru.

(állat), 1.
(á'iat), 1.

(gör.) a.

m. fatUztelet, faimádás,

Erdoti<iztelet.-

Dendrolitok, megkövesült óvilági fatörzsek és
egyéb növények. A kövesedést rendesen kovasavtartalmú hévforrások hatása idézte el amidn
a fatörzsek opállá alakultak át. úgy azonban, hogy
a mikroszkóp segítségével a legíinomabb szövete
is vizsgálható s így még a fajai is megállapít;

hatók.

Dendrologia fgör.), a fás növények tanulmányozásával és lelrástival foglalkozó és így a növénytan körébe tartozó tudomány. Feladata valamely terület fás növény einek, a vadon él és tenyésztett fajok, valamint ezek keresztezdéseinek
vagy kertészeti alakjainak részletes tanulmányozáea, leírása, ábrázolása és helyes elnevezésének

Denegratio

mvek vagy egyes területek
növényzetére vagy egj'es rokon fás növények csoportjára vonatkoznak. Ilyenek Beissner,
Handb. der Nadelholzkunde (Berlin 1891) Beissner, Schelle u. Zahel, Handbuch der Laubholzbenennung (u. o. 1903) Dietrkli und Thümen,
Forst-Flora (6. kiad., Dresden 1887); Dippel,
Handb. d. Laubholzkunde (3 köt., Berlin 1889—
1893) (Nibe) Döbner, Botan. für Forstmánner
(Berlin 1882) Duhamel du Monceaii (a D. megalapítója), Traité des Arbres (2 köt. Paris 1755,
megállapítása. D.-i
fás

:

;

;

;

;

1785, 1803)
lin 1892)

;

Hartwig,

Koch

;

D.

Gehölzbuch (BerErlangen 1869—73)

lUustr.

(2. köt.,

Kochne, Deutsche D. (Stuttgart 1893) LancJie,
Deutsche D. (Berlin 1880, 1883) Schneider, D.
Winteretudien (Jena 1903); Illustr Handb. der
Laubholzkimde (Jena 1906-tól folyik) Watson,
D. britannica (2 köt., London 1825) WiUkomm^
;

;

;

;

Forstl. Flóra v. Deutschl. (Leipzig 1887). Magyarul : Fekcte-Mágocsy-Dietz, Erdészeti növény-

Rügy- ós levélKochne ad ki Herbárium Dendrologicum cím alatt. Egyes fás nötan (I. 1891, 11. 1896) Diefz
kulcs (1882). D.-i gyjteményt
;

S.,

vénygénusszal számos monográfia foglalkozik.

Dendrométer

(gör.) a.

m. farnérö. Ebben az

ér-

telemben tehát minden eszköz, mely a fák mérésére használtatik, e néven nevezhet. A gyakorlatban azonban el van fogadva, hogy különösebben
az áUó fák magasságának mérésére használt eszköz neveztetik D.-nek, meljmek helyesebb neve
azonban hipszométer a. m. magasságmér. Egyéb,
a famérésre használt eszközökrl 1. Famérés.
Dendrophis Boie (^at), a siklóforma kígyók
(CJolubridae) családjának egyik neme, meljTiek
fajai a forró égöv lakói. Az eddig ismert 10 faj
a tropikus Ázsiától kezdve a Molukki-szigeteken
és Dj-Guineán át egész Észak-Ausztráliáig honos.
Legismertebb az Indiában közönséges sokári (D.
pidíis Boie). L. Sokári.
DeiKlrophjTllia (áuat), a hatsugarú virágállatok (Hexacorallia) egyik neme, 12 él és 6 kihalt fajjal. A Földközi-tengerben, Madeira partján
és a nápolyi öbölben elég gyakori a D. ramea^li.)
M. Edw. magassága 50 cm., kelyhéoek átmérje
8" 14
az egyes polipok kénsárgák, a váz fehér szín.
Dendrosicyos BaZ/. (nSv.), a Cucurbitaceae
(Tökfélék) család génusza 2 faja Szokó tora-szigetén honos, ktUönös termet, kis fa, melynek
felálló törzse kevés, a csúcson csomósán álló ágra
oszlik. Levelük 5 karéjú v. osztatu, szlirós viráguk egylakú, a porzós virágok bugát alkotnak, a
termösek, melyeknek együreg, sokmagvú magházuk van, levélhónaljiak. A D. socotrana Balf.
(gamhem, 1. az ábrát a 432. old.) vaskos, esetlen
törzse 4 ra. magas, 1—2 m. átmérj, annyira
lédús, hogy könnyen szétvágható, de azért 200
évet is elél. Kérge sima, egészen fehér.
Deneb (x Cygni), a Hattya csillapsatnak fcsillagja. Színe fehér, spektmma a Vogel-fóle I. a.
;

mm

;

;

;

típushoz tartozik. Nagysága másodrend. D.-el
v. D.-ola az Oroszlán csillagkép p csillaga
D. Kaitosz, másodrend csillag a Cethal csillagképében.

Aszad

Deneg^atio (lat.) a. m. megtagadás. így jeleD. justitiae az igazságszolgáltatás megtaga-

sül

Dénes
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D. debiti conjugalis, a házassági kötelesség
megtagadása.
Dénes (Dionysius), 1. (a Nagy, Alexandriai),
szül. 190 körül. Origines tanítványa, majd áldozópap s késbb maga is a hires alexandriai katecheta-iskola tanára, majd 247 óta Alexandiúa püspöke volt. A Decius és Valerián-fóle keresztényüldözések idején ismételten számzték. Élénken
harcolt a Novatianus-, a Labellius-fóle eretnekségek ellen. A Patripassianismus elleni küzdelemben
ö maga is megtévedett, de tévedését visszavonta.
Meghalt 268 körül. Iratait kiadta Migne, Patrol.
Graec. T. X. és XXVIII. V. ö. P. Morice, Denis

dása.

d'Alexandrie (Paris 1881).
2. D., Areopagita, Pál apostol tanítványa és
Athén püspöke (Apóst. Csel. XVII. 3L Euseb. III.

—

Dénesfa

Krisztus születési évét Róma építése után a 754.
esztendre tette s ez az új számítás szerint az els
esztend 2. ö volt az egyházi jogforrások els
rendszeres összegyjtje a latin egyházban. V. ö.
Migne, Pat. Lat. 67. k. 139—316. Maassen, Geschichte der Quellén u. Litteratur d. can. Rechtes
;

;

I.

422-440. 960—964.
4. D. (a karthauzi), a régi nemes Leewis

családból származott, született 1402. Rickol helységben, Belgiumban, megh. 1471 márc. 12. Egyike a
XV. sz. legnemesebb alakjainak. A kölni egyetemen teológiát tanult s 21 éves korában a Magister címet szerezte meg. Ezután Roermundeban belépett a karthauzi rendbe. írói termékeny-

sége bámulatos. Szerzetes életének els szaká-

ban magyarázatokat írt a szentírás összes könyveihez, Areopagita Dénes irataihoz, Climacus, Cassian munkáihoz és Lombardus négyes könyvéhez.
De az istenes és tudós szerzetes híre csakhamar
elterjedt a kolostor falain kívül is. Számosan ke-

t fel

levélben, még többen személyesen,
tanácsot, a lelki életben útmutatást
nyerjenek. 1466— 69-ben a Fülöp burgundi hercegtl alapított herzogenbuschi kolostor szervezése foglalta el. Az egyház Venerabilis címmel
tüntette ki, st rendje canonisatióját is szorgalmazta, mely azonban eddig még nem történt meg.

resték

hogy tle

Fbb iratai összegyjtve (Köhiben

1530-1536, 7

meg.

köt.) jelentek

Dénes (Diniz, az

igazságos), portugál király,

1261 okt. 9., megh. 1325 Jan. 7. Atyja, III.
Alfonz után 1279 febr. 16. lépett trónra. Mivel a
papság kiváltságait megnyirbálta s a templomos
rend vagyonát a Krisztus-rendnek ajándékozta, a
pápa kétszer is kiközösítette. Lissabonban 1290.
egyetemet alapított, melyet 1308. Coimbrába helyezett át. Nagy barátja volt a tudományoknak és
mvészeteknek és sokat tett országa jólétének felvirágoztatására. Uralkodása végén íia, Alfonz fellázadt ellene, de Izabella királyné közbelépésére
a béke helyreállott.
Dénes, 1. nádorok, 1. Dienes.
Dend'osicyos socotrana.
2. D. és íla Tekus szobrászok készítették a XII.
sz.-ban Sz. László király nagyváradi fényes már4. 10). Neve alatt a ker. miszticizmus négy kiváló ványsíremlókét. (Ipolyi, középkori szobrászat.)
terméke szerepel (az isteni névrl, a miszt. teol.,
Dénes, 1. József, író, 1. Diner-Dénes.
a mennyei hyerarch., az egyházi hyer.). Ezeknek
2. D. Lajos, tanár és író, szül. 1879 jan. 15.
a szerzje azonban nem ö volt, hanem egy V—VI. Garamdamásdon, Bars vm. Egyetemi tanulmász.-beli író, kit ma Pseudo-Dionysiusnak mon- nyait Budapesten végezte
jelenleg a budapesti
dunk. Az iratok utóbb ált. elfogadást nyertek. Al- VII. ker. fgimnázium tanára. 1908— 10-ig a
bertusMagnus, Aquinói Tamás és Eck írtak hozzá- Ludovika-Akadémián is mködött. Több esztéjuk kommentárokat. Kiadta ; Migne, Patr. Graec. tikai tanulmánya jelent meg szaklapokban, írt
T. III. V. ö. Hipler. D. d. Areopagita (Eegens- magyar nyelvi tankönyveket, szerkesztette az
hurg 1861); Stiglmayr (1895); Koch (1900).
Alexander-Emlékkönyvet és társszerkesztje volt
3. D., Exiguiis (a kicsi), mely melléknevet nem a Beöthy-Emlékkönyvnek.
kis alakjától nyerte, hanem alázatos szerénységDénes (azeltt Jjhortia), kisk. Gömör és Kisbl viselte. Scitha származású (de Cassiodor sze- Hont vm. rozsnyói j.-ban, (leio) B53tót lak.; u. p.
rint, Inst. div. litt. c. 23., teljesen római erkölcs) és u. t. Krasznahorkaváralja. Krasznahorka vár
szerzetes volt, ki Gelasius pápa halála után (496) tartozéka volt most az Andrássy-család birtoka.
Eómába ment s ott élt — egy ideig dialektikát is ta- Határában réz- és ezüstércek fordulnak el.
egész haláláig (555 eltt). A latin és görög
nítva
Dénesd, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
•nyelvben egyaránt jártas szerzetes több görög (1910) 502 német és magyar lak. hitelszövetkezet,
egyházi munkát fordított latinra. De fleg két do- u. p. Misérd, u. t. Pozsonypüspöki.
loggal örökítette meg nevét 1.
volt a mai évDénesfa, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban,
ezámításnak, mely szerint az éveket Krisztus (1910) 686 magyar lak., gr. Cziráky-fóle kastély,
szül.

t

;

:

;

—

;

:

Urunk

születésétl számítjuk, kezdeményezje.

vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.

DENEVÉREK

1.

6QtTkö5<»TÚ denevér (Bhinopoma mierophyihim E.

Geoffr.),

ültében és röptében.

A

tenn. nagyság- fele.

X nagy patkósdenevér {Bhinolophus
ferrum-equinum Schreb.)

feje.

3.

Nagy patkósdenevér

A

4.

A

kfisOttséges

vámpír feje. A tennVs-^

n^ys^
•

Dentcérekt eiUAet.

e.

Scbreb.).

KMSnséges rampir {Vampirus speetrum
L.).

5.

{Wiinolophiis femun-ejtiinu'm
tenn. nagyság s/«-^

A

term. nagyság >/»-*

A V—perugo aerotinus repfilfiháityájinak keresitmetssete. 600-eiorosan

nagyítva.
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DENEVÉREK

—

2. HosszúfUlü denevér {fíeeoius auriius L.)
Pisze denevér [BarbaateUa barbasteila Sclireb.) A term. nagyság i'j-e.
3. A törpe denevér (Pipistrenus pipisirellus Schreb.) feje. Term. nagyság.
A term. nagyság Vre-

—

í

•

Denevértkt eikkhet.

iula -Schic

.

—

:>.

A kufín

ilijiievór feje.
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Dénesfalva

Dénesfalva, kisk. Szepes vm. iglói j.-ban, (1910)
205 tót lak. u. p. ós u. t. Igló. Csúcsíves temploma a XV. sz.-ból való, a szentségház 14S2-böl
;

—

Denevérek

Az ismeretes fajok száma meghaladja az ötszázat. Legtöbb közülök a forró égöv és az északi
és déli mérsékelt égöv melegebb részeinek lakója,

de a sarki égövek határán is elfordulnak. Általában társas állatok az egy fajhoz tartozók többnyire seregesen találhatók. Éjjeli áUatok rendesen az alkonyat és a hajnal órái közt vadásszák
táplálékukat, egyes fajok az serdkben azonban
vm. nagj'mihályi j.-han, (i9ie) 601 tót lak. u. p. már déltájban is repülnek, de teljes napfényben
Butka, u. t. Deregnyó. Herceg Lobkowitz Rezs egyetlen faj sem mutatkozik. A nagy D. (Megachiroptera) gyümölcsevk, ezért sokszor károsak,
birtoka.
Denevérek, szárnyas- v. böregerek (Chirop- akis D. (Microchiroptera) általában rovarevk
tera v. Cheiroptera; 1. a két képmellékletet), a mi denevéreink mind rovarevk, ezért rendkíaz emlsállatok osztályának egyik rendje. Ösz- vül hasznosak, ha ennek ellenére mégis annjóra
szes jollemvonásaik közül a legfeltnbb bélyeg, tildözik, csak a századok óta meggyökerezett bahogy elüls végtagjaik szárnyakká alakultak; bonának és tudatlanságnak tulajdoníthatjuk ezt
az idetartozó fajok az egj'edüli emls állatok, a semmivel sem menthet üldöztetést. A nép szélmelyek repülni tudnak. Két emljük a mellükön tében azt hiszi, hogy a denevér az ember hajába
rendesen a hónalj mögött van; méhük egy- kapaszkodik, hogy az alvó ember és áUat vérét
szer V. kétszarvú. Testük zömök, fejük hosszú- szívja, hogy a tehénre rászállva, véres lesz a tej
kás és vaskos nyakuk rövid, törzsük rövid, lapí- hogy megdézsmálja a kéménybe akasztott sontott
farkuk hosszú elüls végtagjaik nagyon kát, szalonnát mindez azonban mese. A D.-et
megnyúltak, már a felskar is meglehetsen hasznosságuk miatt mindenütt védeni kellene. A
hosszú, az alsókar azonban még egyszer olyan forró égöv alatt vannak vérszopó fajok is, ezek
hosszú a hüvelykujj nagj'on rövid és meggör- azonban nem a hírhedt vámpírok, hanem a
bült éles karommal van ellátva; a 2. ujj (mutató- gyalufogú D. (Desmodus- fajok). Télen téli álmot
ujj) szintén aránylag rövid, olykor csenevész, a alszanak.'!
A legrégibb denevérkövületek a harmadkor
többi három ujj ellenben nagyon megnyúlt s egymással, az alfló karral, a törzs oldalával és a hátsó elejérl származnak ezek mind a ma is él nevégtagokkal is vékony, csaknem szrtelen repül- mekbe tartoznak. Hazánkban a szepes- és abaujhártyával (patagium) van összekötve. Gyakran a vármegyei barlangokból kerültek el denevérhátsó végtagok közt is repülhártya feszül ki, kövületek.
azonban a láb ujjai mindig szabadok. A hüvelykA denevéreket két alrendbe sorozzák, ú. m.
ujj és a- láb ujjai karmosak. Fogazatuk teljes, nagy D.-re (Megachiroptera) és kis D.-re (Microamennyiben metsz-, szem-, elzáp- és utózáp- chiroptera).
fogaik vannak. A táplálék minségéhez képest
I.
alrend: Nagy D. (Megachiroptera). Ide
fogazatuk kétféle. A csupán gyümölccsel táplál- egyetlen család a repül kutyák (Pteropodidae)
kozó nagy D. (Megachiroptera) fogazata alap- tartoznak, száznál több fajjal. L. Repül kutyák.
jában véve a félmajmokhoz, a rovarev kis
II. alrend
Kis D. (Microchiroptera). Az ide
D. (Microchiroptera) fogazata pedig a cická- tartozó fajokat, melyek fképen rovarevk, ritnyokéhoz hasonlít az elbbiek zápfogai lapos kán gyümölcsevk s földünk forró- és mérsékeltkoronájuak, az utóbbiakéi hegyes csúcsuak. Nyel- övi tójain honosak, öt családba osz^ák
vük nagj', húsos, csúcsos vég, csak hátsó részé1. Patkósorruak (Rhinolophidae) 58 fajjal. L.
vel ntt az alsó szájpadláshoz. A nyelv elüls Patkósorrú denevérek.
része alatt, az alsó állkapocs két. szára között,
2. Simaorrnak (VespeHüionidae), 189 fajjal.
meg a nyelv végén különböz számú és alakú L. Simaorrú denevérek.
nyujtványokat visel fiók nyelv (birreg, rez3. Szabadfarkuak (Embcdlonuridae). 14 neme
getty) található ennek rezgése okozza állítólag 80 fajjal csupán a forró és meleg égövekben hoa D. sajátszer cirregését. Bélcsövük szúk bár- nos. L. Szabadfarkú denevérek.
zsingra, a táplálók minsége szerint változó alakú
4. Hártj'ásorruak (Phyllostomatidae), 37 nemgyomorra, különböz hosszú vékony-, vastag- és mel és 87 fajjal, melyek Mexikóban, Közép- és
vógbélre különül a gj-Umölcsev D. gyomrának Dél-Amerikában élnek. Ide tartoznak a vámpírok
végs réeze megnyúlt ós gyakran egymásra tür- (Vamp^>'us) és a vérszopó D. (Desmodus). L.
dött, a rovarevök gyomra rövid annyira, hogy Hártyasorrú denevérek, Vámpír ós Vérszopó
sok fajon a gyomor a bárzsing oldalán lev ki- denevérek.
trdésnek látszik. Valamennyi D.-nek nagy mája,
5. Nyderidae, 12 fajjal, melyek jobbára Afrika
epehólyagja és liasnyálmirigye van; vakbelük trópusi részeiben és Indiában élnek. L. Nyctenincs. Érrendszerük és idegrendszerük a rovar- ridae.
evkéhöz hasonlít, érzékszerveik azonban magaHazánk denevéreinek tüzetes tanulmányozását
sabb fokon állanak. Az agy féltekéi simák. Ivar- Méhdy Lajosnak köszönhetjük, aki Magyarorszerveik, valamint lélegz és kiválasztó szerveik szágdenevéreinek monograph í'öja(Budape3t 1900,
lényegesen nem térnek el az emlsökétl. Méhük 22 táblán 188 eredeti rajzzal) e, nagyszabású mun<nterus) nemek és fajok szerint nagj'on változó kájában az erre vonatkozó adatokat kritikailag
alakú a nagy D.-é kétszarvú, a kisD.-é szintén, feldolgozta ós saját vizsgálataival bvítette. Hade a szarvak hosszúsága különböz egyes D. zánkban 22 denevérfaj él, melyek egytl-egyig a
inélie egyszer, nem osztott.
kis D. (Microchiroptera) alrendbe tartoznak.

három szárnyas oltára van.
Dénes-féle idszámítás, 1. Dénes, 3.
Déneslak, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910)
886 magyar lak. u. p. Egervár, u. t. Gyórvár.
Dénesúj falu (azeltt Szelepka), kisk. Zemplén

;

;

;

:

;

;

;

;

:

;

;

:

:

;

;

;

;

;
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Denevérguanó, barlangokban tartózkodó denevérek ürülékeibl s hulláiból keletkezett trágyanem, mely 7— lOVo nitrogént és 2— 4»/o foszforsavat szokott tartalmazni s ha jutányosán megszerezhet, trágyázási célokra nagyon alkalmas
termésfokozó hatása azonban nem áll arányban
nitrogéntartalmával, mivel utóbbinak rendszerint
fele oldhatatlan alakban, a megevett rovarok
fedöszámyainak maradványaiból, mint khitin van
meg. Nagyobb mennyiségben Sardiniából, Egyiptomból s Mexikóból hozzák be, de több hazai barlangban (Aggtelek, Esztergom, Orsova mellett) is
elfordul.

—

Denham

4^9. berontott a kelet-római területre,

megölték

ták, elfogták,

s fejét

trbe

csal-

Konstantínápolyba

küldték.

Dengi (orosz), a tatárból ered denga (a. m.
pénz, ezüst pénz) többese, az oroszoknál a pénz
általános neve (denezska u. a. kicsinyít képzvel), A XI. sz.-ban még minden jószágot szkot
(marha) néven neveztek az oroszok. Jaroszlav
idejében kezdtek vert pénzt használni, de rendszeresen csak a mongol uralom óta verettek
pénzt. E vert pénzdarabokból 100 került ki '/^
font ezüstbl.
Dengi Já?205-, szépirodalmi és tanügyi író, szül.
Nagybányán (Szatmár) 1853 nov. 28., megh.
Lúgoson 1903 dec. 20. Elbb középiskolai tanár

Denevérhalak (MaUhe, inat), a karosszámyú
halak (Pediculati) családjába tartozó csontos halnem. 2 faij ismeretes, melyek Amerika K.-i part- volt, késbb Krassó-Szöróny vm. tanfelügyelje,
vidékén élnek. A tengeri denevérhal (Malthe ves- ahol maradandó hatású kulturális és hazafias
pertilio L.) 25 50 cm. hosszú
háta és oldala mködést fejtett ki. Mint író 1873 óta mködött,
szürkésbarna, hasa világosvörös életmódja isme- s lirai költeményeket, mfordításokat (olasz kölretlen Amerika trópusi részeinek Atlanti part- tkbl), szépirodalmi, nyelvészeti és tanügyi doljain honos.
gozatokat tett közzé a sajtóban és számos magyar
Denevérpapagály (Loriculus, áiiat), a papa- irodalmi tárgyú tankönyvet szerkesztett. Irodalmi
gály -félék (1. o.) egyik neme, melybe mintegy 200 tanulmányai közül nevezetesebbek a Kisfaludy
faj tartozik, melyek legnagyobbrészt Uj-Guineá- Sándorról ós a trópusok elméletérl szólók. Ismerban és a szomszédos szigeteken, továbbá a Szunda- tebb mvei Költemények (Budapest 1877) Pászigeteken, Ceylonban, Indiában és a Filippi-szi- holydalok (Sopron, 1881);
csók könyve (Debgeteken élnek. Nevöket onnan kapták, hogy pi- reczen 1878)
szép leányokról (társadalmi lehenéskor denevérek módjára fejjel lefelé csüng- velek) Tanügyi dolgozatok (1890) Vjahb költenek az ágakon. Uralkodó színezetük zöld, fejük mények 1878— 92 (2-ik kiadás, 1892).
és torkuk vörös, sárga vagy kék foltokkal van
Dengisz (török. a. m. tenger), a kirgiz-sivatadíszítve. Nálunk is kalitkában elég gyakran tart- gok több tavának neve.
ják a kékfejü D.-t (Loriculus galgulus L.), mely
Dengláz, kisk. Ung vm. ungvári j.-ban, (1910)
kb. akkora, mint a mi mezei verebünk.
226 rutén lak., u. p. Korláthelmecz, u.t. Ungvár.
Denfert-Rochereau(^tsd: daSfer rosró), üerre
Dengne-láz (sp. dengel-láz, daggei-láz, dandyMarié Aristide,'' francia ezredes, szül. Saint-Mai- fever), a forró 'égöv alatt elforduló epidémiás bexentban 1823 jan. 11., megh. Versaillesban 1878 tegség, amely fejfájással, izületi és izomfájdalmáj. 11. 1870-ben Belfort várának parancsnoka makkal jár, magas láz kíséretében hirtelen lép fel
lett, melyet nagy ügyességgel és eréllyel védett s rövid idei tartam után sarlahszerü vagy csalána németekkel szemben 1870 okt.-tl 1871 február kiütésre emlékeztet kiütés kíséretében folyik le,
18-ig. Ekkor a francia kormány rendeletére tisz- elég gyakran kiújul. A betegség rendszeiint ketességes feltételek mellett kapitulált. Halála után zelés nélkül is meggyógyul. Oka ismeretlen.
szülvárosában és Belfortban emléket emeltek
Denham (ejtsd: dennem), 1. Dixon, angol utazó,
neki. V. ö. Marais, Le colonel D. (új kiad. Paris szül. Londonban 1786., megh. Preetownban 1828.
1885).
Részt vett a Napóleon elleni spanyol hadjáratban.
Denga, 1. Dengi.
1822-ben ClappertonésOudney expedíciójával Ti-iDengeleg, kisk. Szolnok-Doboka vm. szamos- políszból a Csád-tóig jutott, részt vett a bomui
újvári j.-ban, (1910) 683 oláh lak., ref. templomá- szultánnak a fulbék elleni hadjáratában a fulbék
nak harangja 1595-böl való. Hitelszövetkezet, elfogták és csak nehezen menekülhetett Bomuba.
vasúti megálló, u. p. és u. t. Nagyiklód. A XVII. Azután a Sári folyón fölhajózott s Clappertonnal
sz.-ig a Dengelegi család bírta a várnak helye Szokotoba is eljutott. 1824. Tripoliszon, Olasz- és
még ma is látható. 6 nemesi kúriája van. A ref. Franciaországon át visszatért hazájába. 1826-ban
templom tornyát 1834:-ben a földrengés ledöntötte. Sierra Leone kormányzójának nevezték ki. ÚtleL. még Érdengeleg.
írása benne van^arrotíwaA;,'Narrative of travcls
Dengelgeist (ném.), a délnémet nép mitoló- and discoveries in Northern and Central Africa
giájában kaszás szellem, sz szakállú férfi, ki a (London 1826.) cím müvében.
temetben ül s kaszáját feni (dengeln e cselek2. D., John, angol költ, az els irlandi, kinek
vést jelenti). Ha az ember megkérdezi, miért feni neve az angol költészet történetében elfordul,
a kaszáját, rendesen kitér választ ad füvet akar szül. Dublínban 1615., megh. 1668 márc. 19. Jogot
kaszálni a kis Jézus szamarának, vagy szt. Frí- tanult Oxfordban és Londonban. Fordította az
dolín teheneinek stb.
Aeneist (1656), írt egy szomorújátékot The Sophy
Dengelláz, 1. Dengue-láz.
c. (1642). Leíró költeménye Cooper's Hill (1642)
Dengezik, Attila fia, ki miután bátyja, Ellák költi érzésrl és természetérzékrl tanúskodik.
elesett a netádi ütközetben, az Al-Dunától a Donig Híve volt I. és II. Károlynak, az utóbbit követte
elterül síkságra visszaszorított hunok furalko- számzetésébe. Szerencsétlen volt házasságában
dója lett. D. többször megkísérlette atyja hatal- s rülten fejezte be életét. Költeményei Oxfordmának visszaállítását, de nem sikerült neki. Midn ban jelentek meg (1668).
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Denhardt, Glemens és Gustav, afrikai utazók. Ch-aueri, P. H. D. (2. kiadás Freiborg i. Br.
1878—79. Fisclierrel az Ozi folyón, azután a Ta- 1906).
Denigrál (lat) a. m. befeketít, rágalmaz.
nán Masszáig fólhajóztak. További kutatásaik elBenikotizálás, a dohányból a nikotintartalom
mozdítására Berlinben 1882. egy Tana-bizottság
alakult, a mely 1884. az akadémia támogatásával eltávolítása, 1. Szivar.
Deniliqtün, üj-Dél-Wales Rivérina distriktua D. testvérek vezetése alatt expedíciót küldött
sának a fóhelye az Edward River mellett, Melbourne és Sydney felé vezet vasúttal kereskedelme élénk, (1901) 2645 lak.
Denina, Giacomo Carlo Maria, olasz hittudós
és író, szül. Reveiben (Piemont) 1731 február 28.,
megh. Parisban 1813 dec. 5. Elbb Pignerolban
a humanisztikus tudományok tanára volt, utóbb
pedig a szónoklattan, majd a görög és olasz nyelv
s irodalom tanára lett a torinói egyetemen. A papok ellen irányult mködése folytán azonban
mindkét állását elvesztette, st a vercelli szemináriumban 6 hónapi fogságot is szenvedett. Nagy
(1886).
Denia, járási székhely Alicante spanyol tarto- Frig>"es meghívására 1782. Berlinbe utazott, hol
mányban, a Földközi-tenger partján, vasút mel- az akadémia tagja, majd berlini kanonok lett.
Clef des languesc. mvét I. Napóleonnak ajánlotta,
lett, (1900) 12,431 lak., akik aszalt szölióvel, citrommal ésnaranccsalélénkkereskedéstúznek. Fölötte ki ezért D.-t császári könysiámokká nevezte, ki
egy sziklán egy kastély romjai láthatók, amely Parisba, mely állását haláláig megtartotta. Érrlgi Diana-templom helyén épült. Közelében van dekesebb mvei: Delle rivoluzioni d'Italialibri
ventiquattro (3 köt., Torino 1769—70); Storia deli'
a Mongo nev 712 m. magas hegy.
Denics Pál, szerb politikus és mérnök, szüL Itália occidentale (6 kötet, Torino 1809—10) és
1855. Tanulmányait Belgrádban és Parisban vé- La Russiade c. eposz, melyben Nagy Péter orosz
gezte, azután diplomáciai pályára lépett. Konanl cárt magasztalja (Berlin 1799).
Denis (St.-íknis du Sig), vasárnapi állatvásárvolt, késbb kormánybiztos a szerb nemzeti banknál. 1902 nov. a közmunkák minisztere lett aJMar- jairól (wMarché arabé*) ismert város Algírban,
kovics-féle kabinetben. Ez állásában 4194 posta- 1 1,900 lak. Közöttük sok a spanyol. L. még Sainthivatalt létesített V. újjászervezett. Az 19ü3-iki Denis.
Denis (ejtsd: doni), 1. Ernest, francia történetíró,
államcsíny után (ápr. 7.) Sándor király ktllgyminisztérré tette. A király megöletése (1903 júl. 11 .) szül. 1848., liceumi tanár volt, amikor Huss et la
véget vetett hatalmának. Az összeesktivók öt is guerre des Hussites c munkájával 1878. megnyerte a francia akadémia díj át Ekkor Bordeauxba
elfogták, de másnap szabadlábra helyezték.
hívták meg egyetemi tanámak,innen pedig Parisba
Dcuier (franc), 1. Dénár.
Denifle, Friedrich Heimich Seuse, német do- a^rboimera, az egyetemes történelem tanárává.
minikánus, szül.Tirol Imstnev községében, 1844 Jóllehet fképen a csehek történetével foglalkojanuár 16., megh. 1905 máj. 10. Ftevékenységét zott, jól ismeri a magyar történelmet is és egyea középkori szellemi élet kutatására fordította, temes történetébe ó írta meg Magyarország tör8 e téren csakhamar elsrend tekintély lett. ténetét a mohácsi vészig. 1906-ban a Magy. Tud.
1880-ban mint generális deflnitor Rómába külde- Akadémia kültagjául választotta. Fbb mvei:
tett, hol XIII. Leo pápa a vatikáni levéltár másod- Fin de l'indépendence Bohémé (1890) La Bohémé
örévó nevezte ki. Ez állásban mködött egész ha- depuis la Montagne blanche (1903, 2 köt.) L'AUeláláig. 1885 óta Ehrle jezsuitával az Archiv für Lit- magne de 1789 á 1810 (1896); L'AUemagne de
teratur und Kirchengeschichte des Mittelalters 1810 á 1852 (1898).
(Berlin— Freiburg) c. folyóiratot adta ki, melyben
2. D., Maurice, francia fest, graükus és
kutatásainak ere<finényeit közölte. Önálló munkái
vészeti író, Mületett Granvilleben 1870 novemDie kath. Kirche u. das Ziel der Menschheit (Graz ber 25. Tanulmányait az École des beaux-arts1872); Das geistl. Lében. Eine Blumenlese aus den ban végezte. 1890-ben lépett a nyilvánosság elé
dentschen Mystikem des 14. Jahrh. (Graz 4. kiad. a champs élyséesi Salonban Enfant de choeur c.
1895) Der Gottesfreund im Oberland u. Nikolaus pasztell-képpel. Mvei sajátságos vegyületben
von Basel (München 1875) Tauler's Bekehrung, mutatják Puvis de Chavannes, Gauguin és Cékritisch.untersacht (Strassburg 1879) Zu Suso's zanne festészeti elveit. A nevezetesebbek közül
ursprünglichem Briefbuch (Graz 1875); Gesoh. valók: Mystére catholique Soir trinitaire Piand. Universitaten im Mittelalter (Berlin) Chartu- cées
Verger des viei^ee sages Mutes Annonlaríum universitatis Parisiensis (Paris) Auctua- ciation Prínoesse dans la tour Moise Sainte
rÍDmChart.Univ.Par. (1890); Spécim ina palaeogr. famille Coup de flanc Visi tation Pelerins d'EmReg. R. Pontf. (Roma 1888) La désolation des maus Jésus chez Marthe Christ aux enfants
églisee, monast., hopit en Francé peodant la Descente de croix
Mise au tombeau Légende
gnerro de Cent ans (Paris 1897—99) Luther u. de saint Hnbert (7 képbl álló sorozat) Jeu de
das Lutherthum (1. köt., Mainz 1903, 2. kiadás volánt Commtmion de Jeanne d'Arc Le chant
Weiss bövit. 1904—1906., II. köt. Weiss kiad. Suzanne; Visíte á Cézanne; kitn képmásai
1909). V. ö. Gralmann, P. Hein. D. eine Würdi- sorából felemlítjük a Portrait de Mme V. R. címt.
gang seiner Forschungsarbeit (München 1905) Néhány festménye a mcsarnokban is ki volt ál-

A zan2ibári szultán akadályozni
akarta munkásságukat, de alighogj' átjutottak a
szárazföldre, a vitui fejedelem Németország szövetségét és pártfogását kérte tlük és egy jókora
területet adott el nekik. D. Clemens azután e terület nagy részét a Német- Vitu-társaságnak adta
el, a többit pedig D. Gustav ültetvények létesítésére használta föl. V. ö. Mitteilungen der Geogr.
Ges. in Hamburg (1876 79) Petermanns Mitteilungen (1881) Zeitschrift der Gesellschaftfnr Erdkunde zu Berlin (1884) Deutsche Kolonial-Zeitung
keleti Afrikába.
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munkái közül kiemeljük remek

fametszeteit az Imitation de Jósus-Christ c. könyv
részére (1903) és az Amour cím színes krajzsorozatát. Különböz francia és német folyóiratokban megjelen cikkeiben a modem mvészeti
törekvések mellett tör lándzsát. Körajzai a Szépmvészeti Múzeum grafikai osztályában is meg-

Denization (ang., ejtsd: deaizésn) a. m. királyi
rendelkezéssel történt honosítás Angolországban.
Ez a honosítás azonban nem ad teljes polgári és
politikai jogokat

a megadományozottnak (deni-

A

denizen középhelyet foglal el a külföldi
és az állampolgár közt. Bizonyos polgári jogai
vannak, így nevezetesen ingatlanszerzési és elidegenítési képessége. A denizen azonban nem
vannak.
Denis, Johann Cosmos Micliael, német költ lehet a parlament egyik vagy másik házának
és kiváló könyvész, szül. Schárding tiroli faluban tagja, nem vállalhat állami hivatalt s nem kap172p szept. 27., megh. 1800 szept. 29. Bécsben, hat a koronától semmiféle dotációt. A D. korláhol a császári könyvtár igazgatója volt. A jezsuiták tolva is lehet bizonyos idre, valamely feltételrendjébe 1747. lépett, mire több városban tanár s hez is lehet kötve.
Denizl v. Denyizlü, kis város Aidin vilajethitszónok s 1759. a bécsi Theresianumban az esztétika s irodalomtörténet tanára lett, mely állá- ben, Kis-Ázsia Ny.-i részén, a smyrna— dineri
sát a rend föloszlatása (1773) után is megtar- vasútvonal mentén, 17,000 lak. Egy órányira
Klopstock, kinek É.-nak van Észki-Hisszár (a. m. régi kastély),
totta. Mint költnek mintái
bárdusi dalait mint Sined bárdus lángoló haza- amelynél megtalálták Laodicea (1. o.) romjait.
Denk, Johannes, ujrakeresztel, szül. 1495
szeretetet hirdet költeményekben utánozta (1773),
és Ossian, kinek mveit hexameterben lefordí- körül Bajorországban, Habachban, megh. Baseltotta (1768). Összes eredeti s fordított költi ben 1527 nov. havában. 1523-ban a nürnbergi Semüvei Ossians und Sineds Lieder (1784, 5 köt., baldus-iskola igazgatója lett, de innen, mint
i^ra 1791, 6 köt.). Költeményei szép gondolatok- Münzer követje, elzetvén, Augsburgba ment
ban gazdagok, de inkább szónokiak, mint való- át, majd 1526. a vele egy hitnézeten lev Hotzerban költiek. Sokkal jelesebbek könyvészeti mü- nél (1. 0.) tartózkodott Strassburgban. Innen is elGrundriss der Bibliographie und Bücher- zetve, sokfelé való bolyongás után Dél-Németvei
kunde (1774); Binloitung in die Bücherkunde országban, majd üekolampadius támogatásával
(1777, 1795) Wiens Buchdruckergeschichte bis Baselben talált menedéket, s itt is halt meg. Vita1560 (1782, 1793). Irodalmi hagyatékát kiadta irataiban hevesen támadja a reformátorokat;
Retzer (1802, 2 kötet). Jeles könyvet írt róla Hof- Hetzerrel német nyelvre fordította le a Profé ták-at (Worms 1527). V. ö. Keller, Bin Aposmann-Wellenhof (1881).
Denison (ejtsd: denizn). város Texas é. határán tol der Wiedertaufer (Leipzig 1882).
(Északamerikai Egyesült-Államok), a Red River
Denka, néger nép, 1. Dinka.
Denklingen, város a rajnai porosz tartomány
közelében,, (i9io) 12,317 lak. Vasúti csomópont,
Daliástól B.-ra (171 km.). Gyapot- és gabonake- kölni kerületében, két szép templommal ós földmívesiskolával, (1910) 4493 lak.
reskedés. Alapíttatott 1872.
Denmark Hill, Camberwell, London déli külDenison (ejtsd: denizn), (?e orgre, angol ezredos és
hadtudományi író, aki a krimi hadjáratban és^ városának egy része. L. London.
zen).

:

:

:

;

keletindiai harcokban szerzett tapasztalatok alapján a lovasságról több feltnést kelt éi tokezóst
írt a History of cavalery (London 1877) c, a maga
nemében remek müvét francia, olasz, német, orosz
nyelvre lefordították; magyarul is megjelent a
Történelmi Könyvtárban (ford. Szeles Dénes).
Denitrifikáció, az a folyamat, midn az istállótrágyában vagy talajban foglalt salétromsavsókat az ú. n. denürifikál baktériumok redukálják. Ennek többféle fokozata fordulhat el.
Vannak baktériumok, melyek a salétromsavat
csak ammóniává, vagy fehérjévé alakítják. Ez a
nitrogén még nem veszett el a növényzet szempontjából. De vannak baktériumok, melyek a salétromsav nitrogénjét egészen redukálják, vagyis
szabad nitrogéngázzá alakítják. Ez már a növényzetre veszteség. Ezeket a baktériumokat az
istállótrágyában, szalmán, szilárd ürülékben és
a talajban is megtalálták és ezeket nevezik a
baktériumoknak
tulajdonkópeni
denitrifikáló
(Baeterium denitriflcans), 1. Istállótrágya. V. ö.
Dr. Sigmond E., A D.-ról (Term. Tud. Közlöny
LIX. pótfüzet); t/ew^ew Hj., Denitriflkation und
Stiekstoffentbindung (Lafar, Techn. Mlthologio,
;

III. köt.).

Deniz török neve a magyar íewffer szónak. Pl.
kaüWTf., TelEte tenger, ok D','W^v (földközi)
""^
tPnger.
,

Denne-Baron (ejtsd:

denn-baroíi),

Piei're

Jacques

René, francia író, szül. Parisban 1780 szept. 6.,
megh. u. 0. 1854 jún. 5.
egy Musaios
nyomán írt hosszabb költemény Héro et Léandre
(1806); ezenkívül idilleket is írt, melyeket Les

Fmve
:

íleurs poétiques (1823) címen adott ki. Költészete
nincs minden báj híján, de a kidolgozásnál sok-

szor cserben hagyja türelme. Latinból, görögbl
való verses és prózai fordításai is gyakran elnagyoltak. A Dictionnaire de la conversation egyik
fmunkatársa volt. V. ö. Saiie-Beuve, Causeries
du lundi X. (Paris 1857—62).
Denner, 1. Balthasar, német fest, szül. Altonában 1685 nov. 15., megh. 1749 ápr. 14. A
berlini akadémián tanult. Mint arcképfestö, kép-

másainak

rendkívüli,

túlzott

kimunkáltsága

miatt igen nagy hírnévre tett szert és különösen az északnémet fejedelmi udvarok sokat foglalkoztatták. Sokáig mint a mvészi befejezettség képviseljét idézték, holott képei aprólékosak, de nem jellegzetesek. Egész sorozatokkal
van a schwerini, hamburgi ós drezdai képtárakban képviselve a budapesti Szépmvészeti Múzeumban láthatók D.-nek magának és gróf Zinzendorf Miklósnak arcképei.
2. D., Johann Ghristoph, német hangszerész.
szül. Lipcsében 1655 aug. 13., megh. Nürnbergbon
1687 ápr. 20. Münchenben a kürtkészítés mester;

—
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Densusan

Denominatio (lat) a. m. «megnevezés, elségét tanulta s nagj' hajlama volt a zenéhez. A
fuvóhangszerek ja\itása közben találta fel a kla- nevezés, a retorikában az a trópus, midn valakit
rinétot 1690.; 1700. Nürnbergben hangszer- (valamit) a saját neve helyett valamely rá vonatkozó dologról neveznek meg, pl. «a názáreti»
gyárát létesített, mely ma is fennáll.
Dennery (v. D'Ennery), Adolphe Phüippe, a. m. Jézus, « Marsa a. m. a hadstb.
DenomlnatiTuiu (latj, v. denominális képfrancia drámaíró, szül. Parisban 1811 jún. 17.,
megh. u. 0. 1899 jan. 26. Volt közjegyzi imok, zés : minden olyan szó, mely névszóból (nomenfest és újságü'ó, mlg végre a szinmirásra adta bl) van képezve. L. Szóképzés.
Denominator (lat.), a tört nevezje, ellenmagát D. e téren rendki\iüi termékenységet fejtett ki, s részint egymaga, részint másokkal 200- téte nominator, a tört számlálója.
Denon (ejtsd: dSnón), Dominique Yivant, báró,
n^ több vígjátékot, vaudevillet és drámát írt,
melyek egy része ma is tartja magát a vidéki s fi-ancia fest, író és diplomata, szül. Givryben
a népies színpadokon. A legtöbb sikert La gráce 1747 jan. 4., megh. 1825 ápr. 27. Mvészeti tade Diea (1841), Don César de Bazan (1844), nulmányaival magára vonván XV. Lajos figyelMaríp Jeanne (1845) és Les deux orphelines (1874) mét, a király régiséggj'üjteményének rzését
Nagy népszerségnek ör- reábízta. Miután a szentpétervári követség t^ja
c. mveivel aratta.
vendtek Jules Verne regényeibl átdolgozott lát- volt, mint XVI. Lajos követe Svájcban tartózkoványos színmvei is, melyek közül Sztrogofl Mi- dott. Itt festette a Déjeuner de Femey híres kéhály (1880) és az Utazás a föld körül 80 nap alatt pét (1775) és VoltaÍTfe arcképét. Mint követségi
(1871) nálunk is sokáig volt a msoron. Magya- titkár 7 évig Nápolyban tartózkodott, i-észt vett
rul könyvalakban csupán Mari, egy anya a nép- a Voyage historique et pittoresque kiadásában
bl c. népdi-ámája jelent meg Czakó Zsigmond és kiadta a Voyage en Sicilie et Malte-ot (1788).
fordításában (Budapest 1845) és Don Caesar Rómában, Firenzében, Velencében sokat foglalde Bazan Diósy fordításában (u. o.). A Nem- kozott mvészettel. A fon'adalom kitörésekor
zeti Múzeum kézirattárában megvannak továbbá
Dávid fest barátsága megmentette D.-t. Részt
Saint-Trapezi úrn, ford. Szilágyi Sándor A két vett a Bonaparte-féle egyiptomi expedícióban és
árva, ford. FoUinus (János) Marsán hercegn, Voyage dans la haute et basse Égj'pte (Paris
ford. Csepregi Lajos Egy katona története, ford. 1802) c. mvében írásban és képben ismertette
Csepreghy Ferenc A nagyanya, ford. Szerda- Egj'iptom mvészeti emlékeit. 1804-ben Napóhelyi Kálmán Tamás bátya kunyhója, ford. Or- leon az állami muzeumok igazgatójává nevezte
szágh Antal.
ki. Mint ilyen, D. igen nagy befolyásJsal volt kora
Dennewitz, falu Potsdam porosz kerületben, 4 mvészetére. Napóleont hadjárataira elkísérte és
km.-nyire Jüterbogtól, 3200 lak. Határában 1813 nagy része volt a külföld mkincseinek kiváloszept. 6. Bülow, a szövetségesek vezére, Ney &an- gatásaiban, melyeket Parisba szállítottak. A csá.cia hadvezér seregeit heves küzdelem után szét- szárság bukása után a magánéletbe vonult ^'iszverte. A szövetségesek gyzelmére egy vasoszlop sza és nagy mvészettörténet megírását tervezte,
emlékeztet. V. ö. Wkhr, Napóleon und Bema- ennek azonban csak knyomatu képeit készítette
dotte (Berlin 1893). Bülow tábornok a kivívott el. 1829-ben jelentek meg Monuments des árts du
gyzelmeért a D.-i grófi címet kapta.
dessin chez les peuples tant anciens que moderDennewitz gróf, 1. Biilorc, 6.
nes címen.
Denning, William i^reáencA*, angol csillagász,
De Notaris, Giuseppe, 1. Notaris.
8ZÜ1. Braysdownban 1848 nov. 25. Érdekes hullóDénouenient (franc, eátsd: dennmáS) a. m.
csillag-megflgj'eléseket végzett, s két üstököst is megoldás, kibonyolítás.
;

;

;

:

;

fedezett

föi.

Munkái Telescope workfor
:

starlight

De noTo

(lat.) a.

m.

újból, újra.

evenings (London 1891) General Catalogue of
Dens (lat.) a. m. fog (1. b.).
the radiant points of shooting stars (u. o. 1899).
Densi méter a. m. srségmér, 1. AreoI>enobiIitatio (új-lat.) a.m. nemességtl való méter.
megfosztás. Hazai jogunkban a D. ismeretlen, az
Densitas (lat.) a. m. srség.
1878. V. t.-c. (magy. bt törv.) sem vette fel a
Densusan, 1. Áron, román író, szül. Erdélyben
büntetési nemek közé. Az 1852 május 27-iki 1838., megh. 1897. A latin filológia tanára volt a
osztrák btö tkv. 27. § a) pontja szerint a ha- jász\'árosi egj'etemen. Mint költ, mint irodalmi
lálra, vagy súlyos börtönre szóló Ítélettel a D. történetíró egyaránt értékes dolgokat szolgáltais kimondandó, mint törvényes következmény. tott a román literaturának. Nevezetes eposza a
Ez a D. azonban az elítélt nejét s elítéltetése Negriada (12 ének), amelyben Radu Negru hai*
eltt nemzett gj'ermekeit nem éri. A D.-t a ha- cait íija le. Egyéb mvei Istoria limbei si literazánkban érvényes 1855 jan. 15-iki katonai btö turei romine (két kiadást ért); Cercetárí litetkv. Q. 0.) is ismeri, mint a kötél általi halálra rare stb.
(45. § b) pont) és a súlyos börtönre (47. §) szóló
2. D. Miklós, román történetíró, D. 1. test\'érítéletek törvényes következményét Ha az elítélt öcose, szül. 1846. Demsuson (most Damsos, Hukülföldi nemes, akkor a D. hatálya az, hogj' ne- nyad vm.), megh. 1911. Bukarestben. Balázsfalmessége el nem ismertetik. Eldöntetlen kérdés, ván és a nagj'szebeni jogakadémián tinult, azután
hogy a katonai bíróságok ée a társországok s a ügyvéd volt Brassóban, majd 1877. Bukarestbe
határrvidék bíróságai által kimondott D., mint költözött, ahová bátj'ja már elbb kiment, s könyva magyar közjogba ütköz, hatályos-e.
tárosi állást kapott Történelmi müvei közül legDenoinllUAndi Jas (lat) a. m. kijelölési jog becsültebb a Revolu|iunea luí Horia in Transilbivatali állás betöltésére.
vania si Ungaria c. (1884), amelyet a román
;

:

-

Dent
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akadémia 5000 frank jutalomdíjjal tüntetett ki,
de ezt sok magyarellenes kitétele miatt a magyar
kormány hazánkból kitiltotta. Hérából mártirt
csinált; Szilágyi István, Hunfalvy Pál, Jancsó
Benedek sokat polemizáltak^vele. V. ö. Hunfalvy
Pál, Wie die Rumanen Geschichte schreiben
(Ung. Revue 1884).
3. D. Ovid, román filológus, szül. 1873. Fogarason jelenleg az összehasonlító román filológiának tanára a bukaresti egyetemen. Kutatásai
s eddigi mvei \\} medret s európai irányt szabnak a román nyelvtudománynak.
;

Dent (franc, ejtsd: dan, a. m. fog), francia neve
azoknak az élesfokú, kúpalakú hegycsúcsoknak,
amelyek gyakran tformájú hegyben végzdnek.
Szinonim jelentés szavak a franciában: Pic,
Aiguille, a németben Horn, Kogel stb. Ismeretesebbek a D. Blanche (4364 m.), a D. d'Hérens
(4180 m.) a Pennini Alpokban, a D. du Midi (3285
m.) a Savoyai Alpokban, a D. de Morcles (2974
m.) a Berner Oberlandon és a D.d'Oche(2431m.)
a Chablais területén. Magyarul k- vei lehetne
:

legjobban fordítani (Ünök stb.).
Denta, nagyk. Temes vm. dettai j.-ban, (1910)
3488 oláh, szerb, német, bolgár és magyar lak.
megemlítend gr, Karátsonyi Jen birtoka és haltenyésztése van itt hitelszövetkezet, gzmalom,
rizstermelés, mézkivitel
vasúti megálló, posta;

;

és telefonállomás.
Dentalis, 1. FogJiang.

Dentalium

L.

(áUat).

A puhatestek

(Mol-

törzsén belül, az ásólábuak vagy agyarcsigák (ScapJiopoda) osztályába tartozó egyetlen
rendbe (Solenoconcliae) tartozó nem. A szilur és
devon kortól kezdve a mai napig él s legalább
héja lényegesen nem különbözik a régiekétl.
Héja (háza) elefántagyarhoz hasonlít s mind a
két végén nyitott. Negyven él és 80-nál több kihalt faja ismeretes. A Földközi-, Vörös-tengerben és az Indiai-óceánban honos az 5—7 cm.
liisca)

hosszú D. eleplmntimmi L. Egyéb ismertebb fajok a D. vulgare da Costa és D. entaie L. az
elbbi a Földközi-tengerben, az utóbbi az európai
tengerekben fordul el; hosszúságuk 3—4 cm.
L. még Scaphopoda. Az irodalomban Tubulus,
Antalé, DentaUs, Syringites, Paliurus stb. néven
;

:

—

Denver

]>entíceti v. Odontoceti, fogas cetek, a cetek
rendjének egyik alrendje. L. Cdek.
Dentin vagy fogcsont, foganyag (substantia
eburnea), a fog föalkatrésze sárgásfehér szín,
a gyökér csúcsán kevéssé áttetsz, törési felszíne
sima, igen finoman csikóit s tömöttnek látszó.
;

Kémiai
L.

megegyezik a csontókeményebb és sokkal merevebb.

összetétele teljesen

val, bár annál

még Fogak.
Dentirostres
Dentista,

(áiiat), 1.

Fogascsrüek.

Fogtechnikus.
Dentitio a. m. fogzás (1. 0.).
Denton (ejtsd: dentn), város Lancashireben (Anglia), Manchester közelében, (1911) 16,880 lak.
szénbányák, kalapgyártás.
D'Entrecasteaux- szigetek. Szigetcsoport a
Lousiádák Ny.-i részében, Új-Guineától DK.-re,
3145 km^í, angol fenhatóság alatt. Nagyobb szigetek Goodenough (880 km 2), Fergusson (1320
km^) és Normanby (880 km*), melyet a széles
Goschen-szoros választ el Új-Guineától. Kisebbek
a Sunday, Welle, Goulvain és Harris. A szigetcsoportot 1792. D'Entrecasteaux fedezte fel.
1.

:

1. Dönti magyarok és Megyei'.
(dentura), 1. Fogsor.
Denudáció v. destrukció, 1. (geoi.). A földkéregnek különböz kiemelkedései pusztulásnak, elmállásnak, elhordatásnak vannak alávetve a kiemelkedésük pillanatától kezdve, amely folyamatot a D. szóval fejezzük ki. A D. tehát a földkéreg
egyenetlenségeit igyekszik elsimítani. Tényezi
a melegség, a víz, a leveg s a szerves élet. A D.
els eredménye a közetek elmállása a mállási
termékek vagy helyben maradnak, vagy eltávoznak a folyóvíz, jég, szél munkája által, esetleg a
nehózséger következtében. Ezt az eltávolítási
folyamatot nevezik újabban szorosan vett D.-nak.
A folyóvíz, jég ós szél munkáját tágabb értelemben erózió-mk. nevezik, amelynél ismét megkülönböztetjük az abláció-t, a laza kzetrészek továbbmozdítását ós a korrozi-t, amely alatt azt
a csiszoló, súroló, koptató munkát értjük, amelyet
a helyben maradó szilárdabb kzeten a továbbmozgatott anyag (kzettörmelék) végez. Szkebb
értelemben csak a folyóvíz mködését nevezzük

Dentumoger,

Denture

;

a jég mködését exarácinak, a tenger hatás&tabrázió-nak, a szél mködését deflációDentaria L. (növ.), 1. Gardamine.
nak nevezzük.
Dentatus Manius, 1. Curius Dentatns.
2. D. növénytani értelemben a. m. megfosztott
Dent de Vauiion, 1487 m. magas csúcs a állapot. De Vries szerint a növények szörözetéSvájci Jurában, az Orbevölgy, a Jouxvölgy, a nek lappangó állapota.
Denndál (lat.) a. ra. meztelenné tesz, leleplez.
Pétrafelix ésRomainmotiehágókközött. Könnyen
Denunciatio (lat.) a. m. följelentés. Denunmegközelíthet, csak ÉK.-en szakad le 250 m.
magas fallal. Közelében van az óragyártásról ne- cians a. m. följelent. A mindennapi életben a
vezetes Vauiion község.
rosszindulatú leleplezket nevezik így.
Denver, Colorado állam fvárosa (északameriDente, Marco, olsisz rézmetsz, szül. a XVI. sz.
második felében Ravennában, 1527. állítólag Róma kai Egyesült-Államok), a South Platté és a Cherry
ostrománál elesett. Marcantonio legkiválóbb ta- Creek összefolyásánál, a Rocky Mountains lábától
tengerszin feletti manítványa kb. 75 80 ismert lapját mestere, to- K.-re (kb. 24 km), 1606
vábbá Rafael, Giulio Romano, Bandinelli és Sal- gasságban. Egészséges, enyhe éghajlatú város,
vlati után metszette, kitn technikával, de kevés széles, árnyas utcákkal, 12 parkkal (City Park
formai érzékkel.
l.SO ha). Városi vasutai mmtaszerüek. LegjelenDentelle (franc, ejtsd: daüteU), Így nevezi a tékenyebb épületei és intézményei: a Capitol
francia a csipkét, nevezetesen a vert csipkét, Hill-en épült Capitol ; a vámház ós posta a county
court-house; kereskedelmi kamara törvényszók;
míg a varrottat point névvel jelöli meg.
Dentes (lat.) a. m. fogak, 1. Fog.
az 1864. alapított University of D., (1909) 1324
erozió-riBkk

;

említik.

;

—

m

;

;

Denver és Rio Grandé
hallgatóval, 160 tanárral
tcrj';

fftbb

;

Chamberlain Observa-

múzeum, könyvtárak,

szakiskolák,

Départemen t
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vaisút

Deodorisantia, 1. Desodorisantia.
Deo favente (lat.), 1. Deo annuente.

színházak, kórházak stb. Nevezetes kereskedelmi

Deogar,

1.

Daulatttbad.

és ipari középpont (élömarhavásárok ; fómöntk,
szeszfinomítók, gép- és vaggongyártás, malmok)
15 vasúti vonal csomópontja. D.-t 1858. bányáD. Pacific
szok alapították (É.-on fémbányák).

Deogiri,

1.

Daidaiahad.

A

vasút kiépítése (1870) óta rohamos fejldésnek
indult. Lakossága (1870) 4759 (1880) 35,629 ; (i89o)
106,713 (1909) 133,859 (i9io) 213,381.
Denver és Rio Grandé vasút. A világnak
egyik legszebb hegji vasútja, az északamerikai
Egyesült-Államok Colorado, ütah és Új -Mexikó
államaiban, a Rocky Moimtains-ben (Sziklás-hegységek) ágazik szét. Fvonala Denverbl indul ki
s ENy.-ra a Rocky Mountains-hegységen át 3453
magasságban Leadvilfe-be, hol beágazik a
Puebloból kiinduló vonala s onnan Grand Junctionon át, ütah területén Salt Laké City-ig, iU.
;

;

;

m

Deo gratias (lat.) a. m. hála Istennek.
Deo Jnrante (lat.), Deo annuente.
1.

Déols

(ejted: deoU),

V.

Bourg-de-D.

v.

Bourg-

Dieii, falu Indre francia départementban, az

An-

golin és Indre összefolyásánál, (i9oi) 2400 lak., egy
X. sz.-beli gazdag apátság romjaival, amelynek a
bourgesin kívül egész Berrjben a legszebb temploma volt. D., a régi Dolimi, már a III. sz.-ban
állott. A IX. sz.-ban Bas-Berry els báróságának
volt székhelye. Idsb Ebles 917. D.-ban apátságot alapított. Fia, Raoul, az Indre balpartján új
kastélji; (Cháteau-Raoul) építtetett és ezt tette
székhelyévé. A D.-i család kihalta után, 1176.
a Chauvigny-családnak jutott birtokába, akik a
Cháteaurouxi gróf címet vették fol.
omnibns rebas (v. De omni re serbili)
aliis (lat.) a. m. minden dologról
et
és más egyébrl (beszélni, írni stb.), Pico de Mi-

De
Ogdenig terjed nyomtávolsága 914 mm, fvonaqaibasdam
lai azonban egy harmadik sín által rendes nyomtávúvá vannaJ^ téve. Hossza 4180 km.; ebbl 2914
randola János gróf egy hasonlóértelmü mondakm. rendes, a többi keskenyvágányu.
tából származtalgák, s gúnyosan a minden dologDenyizl, 1. Denizlü.
Denzünéter (densimeter) a. m. srségmér, 1. ról tudó és beszél emberrl mondják.
D'Éon lovag, 1. Éon de Beaumont.
Areométer.
Deontologia (gör.), a kötelességek tana BenDenzinger, FranzJoseph, német építész, szül.
Lüttichben 1821 febr. 24., megh. 1894 febr, 14. thanmél (1. 0.) az egész etika neve.
Deo Optimo naximo, 1. D. 0. M.
Münchenben tanult. 1859— 72-ig D. vezette a reDeoprajag (Deoprag), város a brit-indiai birogensburgi székesegyház helyreáUításáneút nagy
mvét és vezetése alatt dolgozott a magyar Schu- dalom Garval disztriktusában, az Alaknanda és
lek Frigyes is. Ugj^ancsak D. álUtotta helyre a Bagirati összefolyásánál a hinduk látogatott búMajna melletti Frankfurtban az 1867. leégett szé- csujáróhelye. Híres a város fels részében 1*8 m.
kesegyházat. Müvei közül különösen a frankfurti magas, 9 m. hosszú és 6 m. szél. terrasszon épült,
csúcsíves stílusú Három királyok temploma vá- Rama-Csandrának szentelt, állítólag 10,000 éves
templomáról,amelynek kupolában végzd piramis
lik ki.
Deo, egyik knltuszbeli neve Demeternek (1. 0.). alakja van és íaragott, fekete kövekbl áU, amelyeDeo annaente v. favente v. juvante (lat.) ket saját súlyuk tart össze. A bejárattal szemben
van Rama-Csandrának 2 m. magas, arca kivétea. m. Isten áldásával vagy segítségével.
;

;

;

Deoband

(ejtsd :diobend),

város a brit-indiai biro-

lével

vörösre

festett,

kbl

kifaragott alakja;

dalomban Szarahanpur disztriktusban, vasút mel- eltte Garuda ércalakja van, mint aki Ramalett, (1901) 19,250 lak., akik élénk kereskedéstznek
Csandrához fohászkodik.
mezgazdasági termékekkel.
DeoBzai (istenek mezeje), 3666—4000 m. maDeo consiliam (lat.) a. m. Istennél a tanács gas, növénytelen síkság Éaltisztán ós Kaamir
(segítség).
határán, magas hegyek veszik körül, amelyeknek
l>eó dandam (lat.) a. m. Istennek adandó, glecsereibl lejöv vizek a fels Indusba szakadó
a középkorban oly birtok, mely a birtokos által el- Drasz egyik mellékfolyójában, a Sigarban egyekövetett bncselekmény következtében az államra,
vagy a sértettre, illetve örököseire vagy jótékony
célokra esett (innét eredt a neve). Angliában régebben az öngyilkosoknak hagjatóka is az államra háramlott D. volt.
itt a D. (ang. deodand)
fogalma alá esett minden oly tárgy, mely emberhaiálra eszközül v. alkalmul szolgált.
Deodat, Adeodat v, Theodat, apuliai olasz, sansevcrinoi gróf, kit népiesen Tatának neveztek el
a krónikák, sót IV. Bélának egy 1263. oklevele
szerint is Szt István nevelje s a tatai benedekrendi kolostor alapítója, Szt. Istvánnak keresztapja, apai barátja s reformjaiban egjik legjobb
segítje volt. Örökösök nélkül hunyván el, Tata
(1. 0.) falut a tatai monostorra hagyta.
Deodatos pápa, 1. Deusdedit.
Deodieatns (lat.) a. m. Istonnek szentelt,
szerzetes deodicata a. m. Istennek szentelt n,
apáca.

St

;

sülnek.

A

síkság közelében vezet Skardo-Srl-

nagar kereskedelmi úthoz magas hágók (4200 m.,
4750 m.) vezetnek. Teljesen néptelen terület,
egyedüli lakói a marmoták.
Deotyma, álnév, 1. Luszczewska.
Deo Tolente (lat.), ahogy Isten akarja.
Depa (depót v. dipoh), szumatrai hosszmérték
1-83 m.
2 angol yard
Depáráj^an Sándor, román költ, szül. Romániában 1835., megh. 1865. Több évig szabprefekt,
késbb képvisel volt. Eléggé számottev költ
volt. Nyelvezete azonban nem egészen romános,

=

=

szerette a neológizmusokat, kivált a francia ereszókat. Verskötete : Dorurí si Amorurí címet
visel (1861).

det

Département

(franc,

ojtsd:

depart'maíí) a.

adók felosztása kiosztás, rész

m.

valamely üzleti vagy igazgatási kör ágazata, osztálya,
pl. minisztériumé. Jelenti továbbá a D. valafelosztás, pl.

;

;

—

Departltlo

MO

Depónens

\ge

kerületét,
Dépense (tranc, ejtsd: depansz) a. m. kiadi'is,
megyét. Franciaországban az 1789 dec. li-iki költekezés.
Deperdita (lat.). Régebbi jogunkban hallgatótörvény értelmében az egész országot D.-okra
osztották fel jelenleg számuk 87. Más államok, lagos adónem volt. Behozta a regulamentum miliígy nagyrészt a dél- és középamerikai köz- tare 1751. Mária Terézia királyn alatt, mely retórsaságok is követték ezt az eljárást (Departe- gulamentum az országban elszállásolt katonák
mento). A D.-okat Franciaországban arrondisse- elszállásolását is szabályozta. E szerint ugyanis
ment-okra (járások), ezeket meg kantonokra oszt- a jobbágyok a náluk beszállásolt katonaságnak
ják fel a kantonok községek körzetébl állanak. élelmi és egyéb szükségleteket természetben bizoDepartitio (lat.) a. m. felosztás.
nyos elre meghatározott (regulamentaris) árért
De partu agnoscendo actis. A római jog voltak kötelesek szolgáltatni. Ha a szolgáltatott
megadta az anyának azt a jogot, hogy férjétl tárgyak piaci ára magasabb volt a regulám entai is
követelhesse azt, hogy ez a törvényes idben szü- árnál, ezen kötelezettség a szolgáltatókra veszteletett magzatot ismerje el. Ez a D.
séggel járt, amiért is D.-nak nevezték. A D. ereDepauperatio (lat.) a. m. elszegényités, el- detileg a vmegyéket terhelte, de ezek a jobbászegényedés.
gyokra hárították a terhet, V. ö. Marczali, MagyarDe pauperie actio (lat.). Ha a háziállat ország II. József korában.
váratlanul, midn a gazdát culpa levis terheli,
De'Pere (ejtsd: depír), város Wisconsinban (északkárt tesz, ez alapon a tulajdonos ellen D. cím amerikai Egyesült-Államok), a Michigan-tó é. öble
notalis kereset indítható. A panaszlottnak joga (Greon Bay) közelében, a Fox River (500 m-es
választani (facultas alternatíva), hogy kifizeti az híd) és vasút mellett. Gyáripara és mezgazdasági
okozott kárt, vagy oda adja a kártev állatot kivitele jelentékeny. Lakossága (i9oo) 4038.
i
Depéret, Charles, francia geológus, szül. 1854. "?
(notae datio).
Depazea Fr. (növ.), elavult neve számos éls- Perpignanban. Mint a lyoni egyetemen a geológia
köd gombának.
tanára, számos értékes tanulmányt tett közzé a
Dépécbe (franc, ejtsd: depés), eredetileg a Földközi-tenger partvidékérl, a Rhone völgyérl,
diplomáciai szolgálatban váltott ós fontosságá- a középfranciaországi masszívumról stb. Legérnál, valamint sürgsségénél fogva többnyire kü- tékesebbek azok a munkái, melyek a fosszilis emlön futárokkal közvetített levelezés. Ma általában lsökre vonatkoznak Les animaux pliocénes du
sürgönyt és különösen a villamos úton közvetí- Roussillon (Mém. de soc. géol. de Francé No 3.)
tett táviratot értik alatta.
a fosszilis majmok- és félmajmokról szóló tanulDépécbes closés, 1. Postai zárlatok.
mánya; fképen azonban: Les transformations
Depecoratio (uj lat.), valamely ország állat- du monde animál 1907 c. munkája, melyet Wegállományának apadása. Kétféle D.-t különböztet- ner R. 1909. németre fordított le. Gyakorlati
nek meg, ténylegest és relativet. Tényleges D. irányú Delafont F. et Depéret Ch. Les terrains
akkor van, ha valamely ország állatállománya tertiaires de la Bresse et leurs gites de lignites
számszerleg apad,amint hogy pl.tényleges D.volt et de minerais de fer, atlasszal (Paris 1898).
Deperulatío, 1. Rügyfakadás.
az utóbbi években Magyarországon a juh- és sertésDepigmentáció (növ.),_a virágok, magvak, tertenyésztés terén. Relatív a D. akkor, ha az állatállomány szaporodása nincs arányban a népesség mések ós levelek kék, vörös, sárga színének lapszaporodásával. Miután pedig depopuláció vagyis pangó állapota (De Vries).
Depilatio (lat.) a. m. szrtelenítés,
a népesség apadása ma még Európában sehol
Depisem tapasztalható, st csaknem mindenütt jelen- latorium, szrveszt szer.
Déplacement (franc, cütsd: depiaszmaS), a hajó
tékeny szaporodás konstatálható, miután továbbá
az állatállományban csaknem mindenütt stagnáció által kiszorított víz súlya, mely a hajó súlyával
egy-kett kivételével
nincs egyenl, 1. HajókÖbözés.
észlelhet, tehát
De piano (lat.) a. m. kurtán, rövidesen, kerország Európában, amelyben ne volna konstatálható a relatív D., annyival is inkább, mert a telés nélkül.
Deplantatio (lat.) a. m. átültetés.
népek keresetképességének fokozódásával kapDeplorabills (lat.) a. m. sajnálatraméltó.
csolatosan a húsfogyasztás is hova tovább fokoDéployer (franc, ejtsd: depioajé) a. m. kiterzódik, ami nagy mértékben akadályozza az állatállomány szaporodását. V. ö. Lambl, Depeco- jeszteni, kifejteni, a katonaságnál csapatnak oszlopalakzatból vonalszer alakzatba való fejldése.
ration in Európa (1878).
De pecnlio actio (lat.), kereset a külön
Deplume Jakab, jó hír zenemester volt a
vagyon erejéig. A hatalom viseljét a hatalom XVII. sz. végén Kassán, késbb Bercsényi Miklós
alatti gyermek vagy rabszolga hitelezi beperel- gróf házánál mint zenetanár oktatta a fiatal
hetik ama vagyon erejéig, melyet a hatalom László grófot (a késbbi francia Maróchalt) töbviselje a hatalma alattinak külön vagyonúi (pe- bet nem tudunk róla.
eulium) átengedett. Ebbl a vagyonból levonaDepolározás, a polározás megszüntetése, 1.
tik, amit a hatalomvisel bár csak naturaliter Galvánpolározás és Poláros fény.
Deponál (lat.) a. m. letesz, letéteményez dekövetelhet s csak a maradék erejéig (peculio tenus) van a hatalomviselö kötelezve az actio de pónens, aki valamit letesz, rizetre átad továbbá
a szakért v. tanú is, aki valamely hatóság eltt
peculioval.
Depellál (lat.) a. m. elz.
vallomást tesz v. nyilatkozik.
Dependens (lat.) a. m. csüng, függ depenDepónens ige, a latin nyelvtanban az olyan
ige, melynek szenved alakja, de cselekv jelendentia, függés, valamihez való tartozás.

mely ország bizonyos közigazgatási
pl.

;

;

:

:

—

—

—

;

;

;

;

Ul

Depopularizál

magyarul álszenvedönek is nevezték,
tése van
pl. sequitur, követ.
;

Depopularizál (lat)

a.

m, népszerségétl meg-

foszt.

Depopnlatio (lat.) a. m. elnéptelenedés.
Déport (franc, ejtsd: depór), a. m. árfolyam-levonás a tzsdei forgalomban azonban egyértelm
a kölcsöndljjal, kölcsönpénzzel. Ha valamely értékpapírban túlnyomólag contremine-spekuláció áU
fenn, akkor az ügyletek meghosszabbításánál
;

az elzleg eladott papirok száUittatása végett
kölcsön keU kérni a hiányzó értékpapírokat és
ezért bizonyos dijat kell fizetni, ezt a díjat nevezik D.-nak, melynek ellentéte a report (1. o.).
Gyakorlatilag úgy alakul a D.. hogy valaki abban a reményben, hogy a papirok árfolyamai esni
fognak, határidre elad, tehát contremine-üzletet
köt. Ha azonban a papirok emelkednek, csak úgy
hosszabbíthatja meg a kötelezettséget egy újabb
határidre, ha a különbözetet az eladási és a papirárfolyam között készpénzben megtéríti, azután az eladást a felszámolási árfolyamon a D.
levonásával a legközelebbi határidig meghoszszabbítja. Ellenkez esetben, amikor az emelkedés reményében vásárolt valaki értékpapírt, a
prolongációnál a felszámolási árfolyeimhoz hozzá
kell adni a reportot. L. még Frolongáci.
Deportáció (lat.). Életfogytiglani vagy hosszú
ideig tartó szabadságvesztés-büntetés munkakényszerrel vagy anélkül, melyet egészben vagy
részben akként hajtanak végre, hogj^ az elitéltet távolfekv, leginkább tengerentúli vidékre
szállítják, hogy így az anyaországtól állandóan
távoltartsák és a hazai társadalomból mindenkorra kizárják. Ezt a célt nemcsak azzal érik
el, hogy az elitéltnek a börtönbüntetés kiállása
után a hazába való visszatérést eltiltják, s így a
börtönbüntetéshez a kényszertartózkodás, a távoli
vidéken való belebbezés mellékbüntetése járul;
de elérik enélkl is azzal, hogy a nagy távolság
az elitéltnek a visszatérést tényleg lehetetlenné
teszi. A D.-nak a modem büntetési rendszerben
nagy történelmi jelentsége van.
A D.-t már a rómaiak ismerték. Az újabb
korban. a D. leginkább Angliában, Oroszországban és Franciaországban nyert gyakorlati alkalmazást.
Angliában a D,-t II. Károly vitte be elször, Amerikába való elszállítás (transportatio)
alakjában. Rabszolgakereskedés -féle elszállítás
volt ez, mert a szállítási vállalkozó az elitélteknek munkaerejérl a büntetési id tartama alatt

—

hültek

Deportáciö
:

erre következett negj'edik fokozatul a

tételes megkegyelmezés.
gj'akorlati nehézségek,

A

fól-

melyekbe a helyesen

átgondolt rendszemek komoly végrehajtása ütközött, ennek módosítását eredményezte. A módosított rendszer szerint az elitéltek büntetésöknek els stádiumát a hazában a «Pentonville»
fegyház rendszere szerint, a második stádiumot
közmunkára alkalmazás mellett Gibraltai'ban v.
Bennuolában állották ki, s csak a «ticket of leave»
stádiumában levk szállíttattak Ausztráliába. Az
ausztráliai kolóniákban azonban az elbbi kedveztlen tapasztalatok befolyása alatt a közvélemény
annyira ellene volt a D.-nak, hogy a kormány az
elszállításokkal kénytelen volt felhagjTÜ. Utóbb az
1853. és 1857-iki törvények megengedték, hogy a
D. helyett a hazában végrehajtandó «penal servitude» alkalmazható, s ezzel a D. megsznt feltétlenül alkalmazandó büntetés lenni s 1867 óta tényleg többé nem is alkalmazzák.
Oroszországban a D. kétféle, ú. m. kényszermunkára alkalmazás (katorga, Szibériába vagy
Szakhalin szigetére), vagy gyarmatosítás céljából
(iranspoíiaiio : Amm-ba vagy Irkutszkba). Nagyobb terjedelmet a D. az ötvenes években nyert
azáltal, hogy azt a belföldi börtönök kiürítésére
használták fel, hogy az idközben megérlelt börtönreformok keresztülvitelére elegend helyet
nyerjenek. A deportáltaknak száma azonban ezáltal
annyira emelkedett, hogy 1868. a D. ügynek új
organizációja vált szükségessé.
A gyarmatosítás! célokból eszközölt D.-t újabb
idben 1822. szervezték elször. Az eUtólteket 5
osztályba sorozták gyári munkások, kézmvesek,
szolgák, földmívesek és rokkantak. Egy további
osztályt az egyszeren számzöttek képeztek, akik
maguk kerestek maguknak foglalkozást, míg a
többiek foglalkoztatásai-ól a hatóság gondoskodott.
Az elitélt a neki kijelölt osztályból bizonyos határid eltelte eltt más osztályba át nem léphetett.
Idvel a fegyelem szigora s a szabadság korlátozásai enyhültek.
:

Francia országban megklönböztetend a ti*ansz
portáció és a D. Amaz ISó^. év óta, az eltörölt
bagni (gályarabság) helyébe lépett, amelyek az
öt éven felüli kényszermunka (travaux forcés)
végrehajtására szolgáltak. Az elitélteket elbb
Guayanába, 1867 óta Uj-Kaledoniába szállítják. A
D.
munkakényszer nélkül
politikai bntet-

—

—

teknek büntetése

s kétféle,

vagy «D. dans íme

(a súlyosabb esetekre, melyeket
azeltt halállal büntettek), vagj' «D. simple». A
szabadon rendelkezhetett. A szállításnak az észak- végrehajtás helye Új-Kaledonia, ós pedig Ducos,
amerikai államoknak függetlenítése 1776. véget des Pins, Maré szigetek. A visszaesés lelrözdésére
vetett. Ausztrália felfedezésével a szállítás 1787 hozott 1885. évi törvényben szabályozott relegáeióf
óta Ausztráliába történt. Az elitélteket magáno- palástolt D.-nál nem egyéb.
soknak adták bérbe. 1842-ben a bérlési rendszert
Spanyolországban a legsúlyosabb bncseleka progresszív eszmére alapított ú. n. probation mények elköveti ítélhetk e büntetésre (transzrendszer váltotta fel. Ennek négy fokozata volt. portáció a Baleari vagy Kanári szigetekre) PorAz els fokozatban az elitélteket hatósági fel- tugália degredo néven alkalmazza a D.-t (Principo
ügyelet alatt közmunkára alkalmazták a m^o- szigetére, Angolára).
dikban az elitéltek a hatóság beleegyezésével maA D.-nak, mint büntetési nemnek, különböz el&
gánszolgálatba szegdhettek, bérük egy részét nyei ésámyoldalaiv&rmsLk. Alkalmaztatásának célazonban kötelesek voltak a hatóságnál letétemé- szerségére nézve a vélemények megoszlanak.
nyezni a harmadik fokozat volt a «ticket of
Az irodalom többsége (Béranger, Lukas, Hélie,
ieave»), melyben a szabadság megszorításai eny- Teineire, Crofltan, Tallack, Prins,
Foinitzky,

enceinte fortiflée*

;

;

;

—

Deposita

M2

—

Depót de

la gruerre

HoltzendorfE, Krohne, Kom, Balogh, Finkey, An- geket a közbees id alatt idegen helyen értégyal) a D. ellen foglal állást s csak kevés azoknak kesítse.
Déposséder (íranc), mást a birtokból kidobni,
száma, ki e büntetési nem egyik-másik alakját
helyesli (Michaux, D'Haussonville, Leveliié, Ta- különösen az uralkodót trónjától megfosztani. Inganzaff, Beltrani-Scalia, Mittelstádt, Bruck, Heil nen deposszedáltak névvel jelölik azokat a fejePausztin).
delmeket, kik 1859. és 1861. Olaszországban, 1866.
A börtönügyi kongresszusok közül az 1878-iki a porosz annektálások folytán Németországban
stockholmi határozottan a D. ellen nyilatkozott, trónjaikat vesztették. Ezek, valamint családjaik
már az 1890-iki szentpétervári a látszólag javít- megtartották az uralkodói tiszteleti jogokat, címehatatlanokra alkalmasnak találta, az 1895-iki pá- ket és az uralkodó családokkal egyenrangúaknak
risi pedig Prins s több más szaktekintély ellen- tekintendk.
zése dacái'a a nagy («szokásos») bntettesekre
Dépöt (franc.) a. m. rakhely, lerakat. A keresigen elnyösnek találta. A Liszt-féle nemzetközi ked, ki üzletén kívül kénytelen raktárt tartani,
büntetjogi egyesület kongresszusai közül az azt a külön üzlethelyiségét nevezi D.-nak, ahova
1897-iki lissaboni foglalt határozott állást a D. azokat az árúkat raktározza, melybl nagy készmellett. Ugyan a nemzetközi büntetjogi egyesü- letre van szüksége, de eladóhelyisógében az egész
let 1898. pályázatot hirdetett a Holtzendorff-ala- mennyiség nem tartható. Ugyanide helyezi el
pítványból a D. alkalmassága fell Írandó mun- idkint az ú. n. évad-árúkat, melyeket azután évdíjat Korn A. berlini ügyész nyerte el a rl-évre újból üzletébe vesz. Nagyobb gyárak elkára.
D.-t elvileg s gyakorlatilag elitél mvével. árusító üzlethelyiségüket, mely rendesen a kósz1901-ben a francia Sociótó génórale des prisons- árúraktárral kapcsolatos, nevezik D.-nak. Külöban vitatták meg a D. kérdését. A vélemények nös használata a szónak a bor- és pálinkamérések
nagyon eltértek. L. még Közveszélyesek, Bele- cégtábláin található, ahol gyakran egyéb sem áll,
mint csak e szó «Z)ápí». A dolog magyarázata
gáció, Transzportáció, Visszaesés.
Deposita (lat.), mindazoknak az értéktárgyak- az, hogy ezek az üzletek többnyire valamely gazdanak neve, melyeket tulajdonosuk letétbe helyez. ság borainak voltak a lerakatai és így cégükben ez
Az elhelyezés történhetik valamely bankintézet- volt olvasható «X.Y. borainak D.-ja». B pálinkanél V. állami letéthivatalnál. Az elhelyezett ér- mérések rendesen alsóbb osztályból származó látékekrl a tulajdonos letétjegyet kap (1. Letét). togatói a szó jelentését nem értve, a pálinkáméNéha kölcsönök v. folyószámlái hitel ellenében réseket nevezték el D.-knak. L. még Letét.
váltókat helyez letétbe a kölcsönvev, ezeket a
D., a katonaságnál a hadjárat folyama alatt a
váltókat D.-váltóknak nevezik.
hadsereghez küldend embereket, lovakat, továbbá
Depositi actio (lat.), a letevnek keresete a tüzérségi, felszerelési, élelmezési szereket stb.
letéteményes ellen, hogy feleljen a vissza nem
intézetek ezeken kívül a hadseregek möadásért, rongálásért, meg nem engedett haszná- gött, beteg lovak számára is telepeket (Depot für
latért. A letéteményes a letev ellen contraria marodé Pferde) állítanak fel.
D.-várak az
sereg száD.-val élhet, a szükséges kiadások és a szándéko- olyan várak, amelyekben a
mára élelmezési, felszerelési, tüzérségi stb. készsan okozott károk megtérítése végett.
Depositio (lat.) a. m. letétel, letevés. D. az leteket gyjtenek össze, s amelyekben élelmiszeegyházjogban 1. Egyházi büntetések. D. a mvé- reket, pl. kenyeret süt, vagy fegyverek és felszerelési cikkeket javító vagy gyártó intézetek és
szetben 1. Levétel a keresztrl.
gyárak is léteznek. L. Tárvárak.
Depositionis dies (lat.), 1. Dies.
Dépöt-csekk. A csekknek kibocsátási alapja
Depositor (lat.), elhelyez, aki értékeit letétbe helyezi (ném, JÜeponent). A bankintézetek- minden körülmények között a bankkal kötött
ben annak a hivatalnoknak neve, aki a letéteket csekkszerzdés (1. Csekk). Ha e szerzdés szegondozza és így a letétbe kerül értékeket meg- rint a csekkszámla-hitelt valamely dépt (a. m.
érzés végett átveszi.
D. a nyomdában az az letét, 1. 0.) alapján adja meg a bank, akkor a lealkalmazott, kire a betüraktár kezelése van bízva; tét fedezete mellett kibocsátott csekk neve D.
•ö adja ki a szedknek a szükséges betüanyagot és
Ezzel ellentótben beszélnek hitelcsekkrl, melyA szedéshez való egyéb eszközöket s könyvet nél a csekk kibocsátásának alapja az engedélyevezet a tartalékban lev betüanyagokról, ábrák- zett nyílt hitel.
de la g^aerre (franc, ejtsd depó döia gerri
ról stb.

A

:

:

gyjt

;

—

mköd

—

Dépt

Depositorinm

v,

depositum

a. ra. letét

(1. o.).

]>eposituiii, a letétnek ma már kevésbbó
használatos neve. A középkorban a banküzleteknél megrzésre elhelyezett pénz és egyéb értékeket nevezték D.-nak. Megkülönböztették a D.
regulare-t és a D. irregulare-t Elbbi lényege
az, hogy a letev ugyanazokat a darabokat kapja
vissza,

amelyeket elhelyezett ez a mai
;

letét-nz-

letnek is a jellemzje. A D. irregulare a mai betétüzletnek felel meg, amely szerint a bankár a nála
elhelyezett értékkel teljesen megegyez értéket
köteles visszaszolgáltatni, de nem ugyanazokat
a pénzdarabokat. A D. irregulare tehát lehetvé
teszi azt, hogy a bankár a nála elhelyezett össze-

:

hadtörténelmi adatokat
gyjt és térképeket készít és kiadó katonai intézet Franciaországban, amelyet 1688. Louvois
hadügyminiszter állított fel s amely jelenleg a
hadügyminisztérium vezérkarának V. ügycsoportját képezi s két ügyosztályra oszlik; az els azország felmérésével, a térképek rajzolásával,
többszörösítésével és kiadásával és földrajzi adatok gyjtésével foglalkozik s a jelenkor legtökéletesebb térképgyjteményének van birtokában a
második ügyosztály hadtörténelemmel és statisztikával (ide tartozik az idegen hadseregek tanulmányozása is) foglalkozik s igen érdekes irattárt
kezel, melyben a XIV. Lajos király kora óta öszföldrajzi,

statisztikai,

;

—

Dépót-lelet
.-zegytijtött

443

fontosabb katonai aktákat és emlék-

iratokat rzik. Belgiumban hasonló szervezés és
célú D. létezik.
Dópót-Ielet. Oly skori leletet, amely nem sírból V. lakóteleprl származik, hanem elrejtett,
elásott, jobbára fém^arany, bronz) tárgyakból áll,
neveznek D.-nek. Legnagyobb részük a bronzkorszak elhaladottabb szakából és a hallstatti korból való. Magyarország igen gazdag ily elrejtett

skori kincsekben. Három ktilönböz nemük ismeretes.

1.

Kereskedk

v.

vándor bronzmvesek

készlete, ezek készárúsorozatokat

v. beolvasztásra szánt töredékeket tartalmaznak. 2. Háborús
idben elrejtett családi kincsek, amelyek díszes
fegyverekbi és ékszerekbl állanak. 3. Az isteneknek felajánlott áldozatok az elbbiekhez hasonló tartalmúak, de elhelyezésük körülményei
bizonyos tínnepélyességet árulnak el.
;

Dépöt-váltó a. m. fedezeti v. letétváltó (1. o.).
Deppe,LMíÍM?iö',németzenész,szül.lippe-detmoldi
Alveridissen-ben 1828 nov. 7., megh. Pyrmontban
1890 szept 6. Marxsen és Lol^ tanítványa Hamburgban énekakadémiát alapított mintaszer oratórium-eladásokat rendezett, amelyekhez maga
javította Hándel hangszerelését. 1886 óta berlini
udvari karnagy. Kömer Zrínyijéhez írt megnyitó
;

;

is van zenekari mvei közt. Azonban korszakalkotó az
zongorajáték-módszere (fszerep a
karok mozgásáé); ennek magyartovábbfejleszíöi:
Juhász Aladár, Tóth Árpád és Elemér.
Dopping, Georg Bemhard, német-francia történetíró, szül. Münsterben 1784 máj. 11., megh.
Parisban 1853 szept. 6., ahol 1827 óta mint tanár
és író mködött. Mvei közül nevezetesebbek:
Merveilles et beautés de la nature en Francé (9.
kiad. 1845); Voyages d'un étudiant dans lescinq
parties du monde (1822, 2 köt) La Suisse (1824,
4 köt.) Histoiro des expeditions maritimes des
Normands et de leur étabhssement en Francé au
X. siécle (1826, 2. kiad. 1844, 2 köt., ném, Hamburg 1829) Histoire du commerce entre l'Europe
et le Levante depuis les croisades jusqu'á la fondation des colonies d'Amérique (1832, 2 köt.);
Erinnerungen aus dem Lében eines Deutschen zu
Paris (Leipzig 1832) Greschicht* des Kriegs der
;

;

;

;

Münsterer und Kölner gegen Holland 1672—4.
stb. Ezeken kívül folytatta Liquet Histoire de la
Normandie c. történelmi mvét s összegyjtötte
a XIV.Lajos korára vonatkozó fontosabb okiratokat
<4 köt.). 1817-ben spanyol költeményekbl is adott
:

gyüjteménj't
Romancero casteUano, mely
1844. 2-ik kiadásban látott napvilágot. Wolf F.
1846. egy 3. kötettel toldotta meg ezt az an-

ki

:

tológiát.

Depravatio

hl elaljasodás

depra-

—

Depresszió

amely a bnvádi eljárásra az elfogatás helye
alapján illetékes. A fórum D.-nisnak nálunk csak
a külföldön elkövetett bncselekmény esetében
van jelentsége, amennyiben ilyenkor
lakó v.
tartózkodóhely hiányában
az a bíróság illetékes, meljTiek területén a terhelt a magyar ható-

zik,

—

—

ság hatalmába került. L. Bírói illetékesség.
Deprekál (lat.) a. m. elutasít, kikér.
Deprés (ejiad: döpré), Josquin (máskép Des Prés,
fiat. Jodocus Pratensis), zeneszerz, szül. Gondéban (Hennegau) 1450—55 táján, megh. u. o. 1521
aug. 25. Korán tanult zenét és aztán a cambrayi
székesegyház karmestere lett. IV. Sixtus pápasága idején (1471—94) Eómába ment, ahol a pápai
kápolnában mint énekes volt alkalmazva, és itt
alapította meg zeneszerzi hírnevét. Sixtus pápa
halála után Ferrarába, majd Parisba ment, ahol
Xn. Lajos szolgálatába állott, és akitl St. Quentinben egyházi javadalmat kapott. 1515 táján ezt
a javadalmat egy szülvárosában levvel cserélte
föl. D. volt a legnagyobb ellenpontozó Orlandus
Lassus és Palestrina eltt. Mintegy 20 miséje
maradt.
Depressaria (állat), 1. Molyok.
Depresszió (lat.), 1. földrajzi mnyelven a szárazföldnek az a része, amely mélyebben van a
tenger színénél. Ilyenek az Atlasz-hegység DK.-i
lábánál lev sottok, mint a Sott Dzserid, 20 m.-rel
fekszik mélyebben a tengernél, a Grabeszi öböltl
52 m. magas foldhat választja el, továbbá a Melghrir (—21) és Meruan (—29) sottok. A másik Szaharái D.-s terület a libiai sivatag északi lábát kiséri, szintén egyes D.-kból áll, legmélyebb
az Aresz-oázis (—75 m.). Jóval nagyobbak a Danakü-io\A. egyes mélyedései,
120 m. és az Aszszal-tnak, a Vörös-tonger elvágódott öblének felszíne,
174 m. A kaliforniai Death Válley —33,
a Coahuilla-y'ó\gy —91 m., a nemrégen Ázsiában
Turfantól délre felfedezett D. —130 m. Legterjedelmesebb a Káspi-tó és É.-i környéke (736,000
km«), legmélyebb a Jordán völgye, a Gtior, amelyben a Tiberiasz-tó 208, a Holt-tenger 394 m.-rel
sülyed a tenger színe alá. A vizzel ellepett D.-kat
kripto-D.-nak nevezzük (1. o.).
2. D. meteorológiai értelemben. A légnyomás
földrajzi eloszlásának ábrázolására a meteorológusok rendszerint a tengerszinre átszámított
egyenl nyomású helyeket görbe vonalakkal
izobárokkal
kötik össze. Ezek a görbék gyakran zárt alakot öltenek ós hol magasabb, hol alacsonyabb nyomású középpontokat határolnak. A
magasabb nyomású területek a barométeres maximimiok (anticiklonok), a kisebb nyomásúak a barométeres minimtmiok (ciklonok). Az elbbieket

—

—

—

—

többnyire csendes, deriilt, száraz, télen hideg,
nyáron meleg idjárás, az utóbbiakat pedig többDeprecatio (injuriae, lat.) a. m. bocsánatké- nyire szeles, borús, csapadékos, télen enyhe, nyárés, megkövetés. A régi német jogban a becsület- ron hvös idjárás jellemzi. Azonfólül mindegyiksértésre kiszabható önálló v. járulékos büntetés. nek saját külön szélrendszere van, a minimumokó
Deprecatura (középkori lat.), 1. kolostorok- a ciklonos, a maximumoké az anticiklonos szélnak s egyházaknak törtónt ajándékozás alkalmá- rendszer (1. Ciklon). A magasabb földrajzi szélesval az ajándékozó által magának fenntartott jog, ségen, tehát a tróptisokon kívül fellép ciklonobogj- az ajándékozott érték jövedelmeit élte fogy- kat V. barométeres minimumokat általánosan
táig élvezheti. 2. Harmadízig tartó örökbórlet.
D.-knak hívják. Európában a legtöbb D. Izland
I>eprebenBio (lat.) a. m. a bntettesnek el- fell jön ós Észak-Európán halad keresztül. Mafogatáea. Forum D.-nisnak azt a bíróságot neve- gyarország idjárására fölötte fontosak azok a

vM, megront.

Oat.) a.

;

Depresszió

D.-k, melyek a Földközi-tenger Ny.-i medencéjébl jönnek és szintén K.-re haladnak. A D.-t

leginkább ellipszis alakú izobárok veszik körül,
melyek télen alacsonyabb légnyomást jeleznek,
mint nyáron. A D.-k haladási sebessége átlag
Észak-Amerikában 12'8, az Atlanti-tenger É.-i
részén 81, Európában 7'5 m. mp.-ként. Minthogy a D.-k jellemz idjárási állapotukat magukkal viszik, az idöjóslás szempontjából fölötte fontos meghatározni azt az útirányt, mely?0

Depresszió

4:4Á

IS

száll.

A

felszálló

leveg lehlése okozza a benne

foglalt párák lecsapódását és a lecsapódás alkalmával felszabaduló meleg szolgáltatja a D. fennmaradásához szükséges energiát. Ezen elmélet,
mely Ferrel-tö\ ered, a kisebb, nyári helyi D.-kra,
esetleg a trópusi ciklonokra még sikerrel alkalmazható, de a mérsékelt zóna D. inal van sok oly
tapasztalati tény, mely ellene szól, úgy, hogy
újabban a D.-k keletkezését a légcirkuláció za-

varaiban keresik (dinamikai elmélet). Az áh'a
10

15

?0

"íb

30
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i»0

ben a D. haladni fog. Yan Bebber Európára mély D.-t mutat, mely 1892 január 1. a Keletinézve meghatározta a D.-k leggyakoribb vonu- tenger fölött feküdt. A D. magva Memel vidékén
lási útjait és öt firányt állapított meg. A D.-k van, hol a légnyomás 730 mm. alá sülyedt e kökeletkezésére nézve régebben az ú. n. konvekcis rül az Í7obarok kerülékalakban igen stírün húzódelmélet volt érvényességben. E szerint oly helyen, nak
az ábrában csak 5 mm.-ként vannak kimely környezeténél jobban felmelegszik, a ma- húzva
s a jelentékeny nyomási különbségeknek
gasabb rétegekben az egyenl nyomású felületek megfelelen a szelek is ersek, mint azt a szél
emelkednek és ennek következtében azon a pon- irányt ábrázoló nyilak jelzik. A D. egész Európára
ton fent a leveg minden irányban szétáramlik. kiterjeszti hatását, az id általában borult (a boEz által lent a légnyomás sülyed, barométeres rultságot a karikák feketesége jelzi) és Középminimum származik, mely felé a leveg minden Európában az idszakhoz képest enyhe (a városok
oldalról beáramlik, magában a D.-ban pedig fel- mellé irt számok a hfokot adják).
;

—
—

—
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3.
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csillagászatban a. m. negatív magas-

Ha

valamely
sillag pl. 20 foknyira van a horizon alatt, akkor
Kimmtiefe) az
I X-ja 200. A. Iwrizon D.-ja (ném.
szög, melyet a szemtói a gömbalakú Földhöz
•nt érint (tehát a fizikai horizonhoz men látójrár) a szemen átmen vízszintes síkkal alkot.
i!Íz a D. annál nagjobb. minél magasabban vagyunk a Föld színe fölött és fontos a hajózásban,
hol a földrajzi szélesség és az idó meghatározása
céljából a szabad tenger nyújtotta fizikai horizon
megfigyelése szükséges.
4. 1). a fizikában. A hmérk fagypont Z).-ja,
ság, azaz horizon alatti

magasság.

•

:;

sülyedése alatt azt a jelenséget értjük, hogy ergömbje nagyobb
sebb felmelegítés után a
térfogatú marad, a higanj'f onal lejebb száll (azaz
a valódinál alacsonyabb hmérsékletet mntat) s
csak lassan nyeri vissza elbbi helyzetét. Közepes minség thüringiai hmérnél a fagypont
D. 0*5'^)t is elér, jenai üvegbl készülteké 0*03—
0'09<*.
Kapüláris-D. Minden, az üveget nem

hmér

—

nedvesít folyadéknak (pl. higanynak) vékony
csben alacsonyabban van a felszíne, mint a vele
közleked tágas edényben, ez a kapUláris D. A
barométer leolvasásánál figyelembe kell ezt venni.
L. Barométer, Kapülaritas.
5. D. orvosi értelemben lehangoltságot, nyomott hangulatot, kedvetlenséget jelent, ha tarts,
akkor D.-s állapot-vdl szólunk. Ez lehet kóros,
beteges, de lehet normális életnyilvánulás is.
6. D. állattani értelemben, a véglények élénk
szaporodási idszakát követ állapot, mikor az
osztódó tehetség megcsappan.
Depressziós lövés, lövegbl lefelé irányított
lövés a lövedékpálya s a vízszintes irány által
képezett szög a depresszió szöge ; magas szüdákra
;

épített

várakban

felállított

lövegek számára külön

depressziós lövegtalpakat készítettek.

DepresszoTOk

v.

depresszorikus hatású ide-

érz

idegek, melyeknek izgatására
reflektorice a vérnyomás csöüíen. Ilyen ideg a
nervus depressor, mely a házinyúlnál izoláltan
fut két gyökérrel ered a nyakon a vagusból s a
nervus laryngeus superiorból a szívben, mások
szerint az aorta-ívben végzdik. Izgatása reflektorikus úton a szívverés gyérülését s a vérnyomás sülyedését eredményezi. Valószín, hogy az
él szervezetben a depresszor akkor jön izgalomba, ha az aortában a vérnyomás
s ezért a
szív csak nehezen tud kiürülni. Ilyenkor a vérnyomás sülyedése miatt a szív kevesebb ellenállásra talál s könnyebben ürül ki, viszont g>'érebben húzódván össze, jobban ki is piheni magát.
Embernek izoláltan
nervus depresszorja nin-

gek azok az

;

;

n

ft

csen.

Depretiatio
vagy

(lat.) a.

m. az érték leszállása

nevezik az értékpapírok v.
az arany és ezüst árának kisebbedhet.
Depretis, Agosiino, olasz államférfiú, szül. Mezzanában (Stradella mellett) 1813 jan. 31., megh.
Stradellában 1887 júl. 29. Ügyvédi irodát nyitott Stradellában és 1848 óta tagja volt a szard
kamrának. 1849-ben Cavour Brescia kormányzójává nevezte ki, 1860. részt vett Garibaldi szileszállítása, így

expedíciójában, ki öt helyettes diktátorként
a sziget élére állította, de D. Garibaldival megcíliai

—

Deputatio

és szept. 17. lemondott hivataláról.
1862-ben a Rattazzi-kabinetben átvette a közmunkaüg5'i tárcát 1866 jún. tengerészeti miniszter lett, 1867 febr. 4-tl április 4-ig a pénzügyi
tárcát is kezelte, de azután a haladó ellenzéki
párt élére állott és nem nyugodott, mígnem a
Consorteria (1. o.) kebelébl alakított minisztériumok sorra lejárták magukat. 1876 márc. 18. végre
miniszterelnök és pénzügyminiszter lett. Az új
minisztérium azonban nem bírta sok apró ö^ció
kívánságait kielégíteni és a délolaszországi képviselk elpártolása, valamint az államosított felsolasz vasutak miatt kitört viszály a minisztériumot 1878 márciusban lemondásra kényszerítették. A Cairoli-minisztérium bukása után azonban
a hatalom megint D.-re száUott, csakhogy 1879.
kisebbségben maradva, leköszönt. 1879 novemberben D. Cairolival együtt alakított új kabinetet,
melyben a belügyi tárcát vállalta és ekkor dolgozta ki a választás reformjáról szóló törvényjavaslatot. 1881-ben pedig maga áUott a minisztérium élére. Megszavaztatta e reformot, kiépíttette a vasúti hálózatot, de ezalatt lassan-lassan
a konzervatív és opportunista párthoz közelgett.
1885-ben a külügji tárcát is elvállalta, de 1887
elején a balsorstól kisért afrikai gyarmatpolitika
oly visszahatást szült országszerte, hogy D. Crispit hívta meg minisztériumába, kire a belügyi tárcát bízta (1887 márc.). Három hónappal késbb
váratlanul elhunyt V. ö. Santi, A. D. e il suo ministero (Milano 1886) Breganze. A. D. ed i suoi
tempi (Verona 1894). 1893 szept. Stradellában
emlékszobrát leplezték le. Beszédeit pedig Zucconi
és Fortunato rendezik sajtó alá (Discorsl, eddie

hasonlott

;

;

4

kötet).

De Pretis-Cagnodo,

1.

Pretis-Cagnodo.

Deprez, Marcel, francia mérnök, szül. Chátillon-sur-Loingban 1843 dec. 19. A felsbb bányász-iskolában tanult és különösen mechanikával és az elektromosság alkalmazásamódjaival foglalkozott. Késbb Combes-nak, a bányászati iskolaigazgatójának titkára lett. Az elektromosságot
mint mozgató ert akarta felhasználni s több
vontató készüléket talált fel. Az elektromosságnak
ilyetén felhasználását a vasutaknál is alkalmazásba akarta vétetni és e célból több idevágó kísérletet tett. B nem törekvéseiben a Rothschildház segélyezte anyagilag. Az elektromos munkaátvitel dolgában D. sokat tett számos, habár nem
mindig sikerült, de mindazonáltal alapvet kisérletoivel. 1886-ban a tudományos akadémia tagjává választották, 1890. a Conservatoire des árts
et métiers nevet visel iskolában az alkalmazott
elektromosság tanára lett.
Deprez-féle galvanométer, 1. Galvanométer.
Deprimál (lat.) a. m. lenyom, lever.
Deprivatio (lat.) a. m. megfosztás, különösen
a lelkészek megfosztása javadalmuktól.
De profandis (lat.) a. m. a mélységbl ; a
130. zsoltár kezd szavai (Vulgata 129).
Deptford, London dk. külvárosa, a Temze jobbpartján,

Greenwich

fölött.

Deparantia,
Vértisztüó szerek.
Depnratio (lat.) a. m. megtisztítás,
1.

kitisz-

títás.

Deputatio

(lat.) a.

m. küldöttség

(1.

o.).

Deputatum

De
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rato

Depatatum (lat.). Nagyobb birtokok állandó lete az alsó légrétegek harmatpontja alá száll,
alkalmazottjai a tisztek és a cselédség fizetésük úgy hogy a leveg páráinak egy része a talajra s
egy részét terményjárandóságokban, így gabona- egyéb tárgyakra lerakódik. A D. keletkezésekor a
nemüek, tzifa, kszén, tej, bor, só s egyéb élvez- harmatpont a fagypont alá esik, miért is a párák
ményekben, így lakás, ftés, világítás, földhasz- finom jégkristályok alakjában válnak ki. A D.,
nálat, állattartás s a cselédség némely része ru- illetve harmat keletkezésére mindazok a tényehatnak kedvezen, melyek a talaj lehléházatban kapják ki. Mindezeknek a szolgáltatásoknak a latinos neve D. A gazdatiszti D.-ot már sét fokozzák, így pl. a^beültetett talajon nagyobb a
sok uradalomban pénzre változtatták át. Távo- dér, mert a növényzet hkisugárzási képessége
labbi értelemben D.-nak tekintik azokat a szol- és az elpárolgása által okozott hveszteség a tagáltatásokat is, amiket a birtok törzstujajdonosa lajt nagyobb mértékben htik le. Csendes id es
a közelebbi rokonoknak teljesíteni tartozik vagy tiszta ég is kedveznek a D. és harmat kiválásáa zárlat alá helyezett bii-toknál azt a járadékot nak; ködös éjjeleken harmat nem keletkezik, de
és természetbeli szolgáltatásokat, amik a tulaj- dér igen. L. Zúzmara.
donos részére megállapíttattak. A terménybeli
Dér (azeltt Mrázócz), kisk. Zemplén vmegye
járandóság a gazdasági alkalmazottaknál méltá- sztropkói j.-ban, (i9io) 61 tót lak. u. p. ós u. t.
nyos és szükséges is, mert a piacoktól távol lak- Sztropkó. A Hradziszkó (várhegy) nev
erván, mindennapi élelmi szükségleteiket a D.-ból dített hely lehetett.
fedezhetik.
Der'a (Der'at, Edreat), a Hedzsászvasút melnyomdákban oly müvek vagy
hírlapok szedésénél, melyek nem a szedett hetük lett, a legnagyobb város Hauranban s egy török
mennyisége szerint, hanem meghatározott heti- kajmakám szókhelye. Hajdan Edrei (1. o.).
Derabgherd (Darab), város Farzisztán perzsa
fizetés szerint állíttattak elö, D.-ot adtak a szedknek, mely abból állt, hogy óránként hány sort köte- tartományban, mintegy 4000 lak., közelében sóbáles mindenki szedni. A jelenleg érvényben lev nyával. Tle déh-e a régi D. helyén romok közt
árszabály, melyet a munkaadók és munkások szasszanida domborm. A közeli Kuhi Mmnió
1910 jún. 1. kötöttek, tiltja, hogy a szedk D.-ot mellett fekete földolajforrás.
szedjenek.
Deradzsat, Pendzsab brit-indiai fkormányzóDepntatas (lat.) a. m. követ, képvisel, kül- ság egyik divíziója a Szulejman-hegyek és az Indeputáció
döttség (L 0.)
tagja így nevez- dus völgye közt, amely angol Afganisztánt is maték különösen 1848 eltt a vármegyéknek az or- gában foglalja, 52,917 km«, (i89i) 1.650,380 lak.,
szággylésekre küldött két-két követét. A nép- akiknek nagy része (több mint 1 millió) afgán
képviseleti elven épült parlamentekben a D. je- mohamedánus. A föld, ahol öntözik, nagy termélenti a választott népképviselt. Innen Francia- kenység, különösen az Indus környékén; sok
országban Ghambre des députés az általános benne a puszta is. 3 disztriktusra oszlik, amelyeválasztások útján alakult második kamara, ném. ket fvárosaikról neveznek el; ezek: Dera-IzmailKhán (1. 0.), Dera-Gázi-Khán (1. o.) ésBannu (8960
Deputiertenkammer a. m. képviselház (1. o.).
De Qxiincey (ejtsd: dekvinszi) Ihomas, angol író, lak.). Pnevezetessége az állattenyésztés.
Dera-Gázi-Khán, az ugyanUy nev disztriktus
szül. 1785 ápr. 15. Greenhayban (Manchester mellett), megh. Lasswadeben (Edinburgh mellett) 1859 fvárosa Deradzsat pendzsabi divízióban, az Indus
dec.8. Atyja jómódú keresked volt s gondos ne- jobbpartjától 3 km.-nyire, 23,899 lak., Sind-Sagar
velésben részesítette. 17 éves korában Oxfordba vasútvonal mentén. Környéke termékeny, selyemszökött, innen Wordsworthhoz ment, a Grasmere és gyapotszövése, kereskedeimo jelents.
Deraieh (Deraije, Dereja, Dereya), Nedzsd
tava mellé, ahol megnsült és kb. 20 évig tartózkodott. 1830-ban Edinburghba tért s ott halt is meg. (Közép -Arábia) vahabita szultánjának régi fD. igen termékeny, sokoldalú és képzett író volt. városa, Er-Riadtól, a mostanitól 10 km.-nyire;
Mesteri stílusa az angol próza legkiválóbbjai közé 1818. az egyiptomiak lerombolták lakóinak száma
emeli. Gyönyör nyelvezete s káprázatos képze- most mintegy 1500.
Déraisounement (franc, eútsd: derezonmnaa),
lete nyilatkozik meg legkiválóbb, legösmertebb
müvében, az önéletrajzszer Confessions of an esztelenség, oktalan fecsegés, oktalan ítélet.
Dera-Izmail-Khán, Deradzsat (1. o.) és az ugyanÓpium Eater-ben (1821), melyben az ópiumevés
gyönyörségérl és mérgérl fest ragyogó kép- ily nev disztriktus fvárosa, az Indus jobbpartsorozatot (szenvedélyes ópiumev volt). Sokat fog- ján, 22,164 lak., élénk átmeneti kereskedéssel és
lalkozott német irodalommal és filozófiával, minta- gyapotszövéssel.
:

zk

:

;

dl

—A

—

—

;

,

;

szer nyelven írt tanulmányokban. Egyéb nagyszámú mvei közül legkiválóbbak Klostorheim
:

Suspiria de profundis Autobiograpíiical
sketches (1853) The English Mail Coach Our
Ladies of Sorrow ; Logic of Political Economy.
Összes müvei utoljára Edinburghban 1891. jelentek meg. V. ö. Findlay, Personal recollections of
(1832)

;

;

;

;

W. Dunn, D.'s relations to Germán
;
literature (Strassburg 1900) ; Mosson, D. (London
1881).
Der, város, 1. Derr.
Dér, a harmathoz hasonlóan az által keletkezik,
D. (1885)

hogy a

talaj

vagy egyéb

földi

tárgyak hmérsék-

Dérangement (franc, ejtsd: deranzsmaü)
rendetlenség, zavar déranger, összezavarni,
zilálni, összekuszálni.
Derat, atlaszszerü nehéz selyemszövet,
nagyrészt Közép-Afrikában készül.
;

m.
mega.

mely

De rationibus dístraltendis actio (lat.).
Ha a gyám a gyámgyermek vagyonát elsikkaszkereset indítható a sikkasztó hkétszeresben marasztalják el s
becsukással bélyegzik.
De rato (lat.) a. m. határozat szerint, ratum
a helyeslés iránti elhatározás, pl. ratam rem habere, a megbízott eljárásának jóváhagyása, mely
totta,

telen

D.

cím

gyám ellen. A

—

Dérbe

U7

Derby

St. Mary [r. k.]). Gyáripara jelentékeny. A Midland Railway gép- és vasúti kocsigyára 12,000
Dérbe, az ó-korban megersített város Lyka- embert foglalkoztat. Anglia legels selyemgj-ára
nniában, valószínleg a mai Dívle mellett Konia itt létesült 1718-ban. 1775—1800 között gyárszandzsákban ott székelt a Ciceróval barátságos tott antik díszítés porceUánjai híresek voltak.
Jíon élt Antipater tirannus, akit Amynthas fsz- Egyéb iparágak gyapot, csipke, papiros, gummiert meg uralmától. A hagyomány szerint Timó- ái'úk gyártása stb. Herbert Spencer szülvárosa
rheusnak, Pál apostol egyik tanítványának szül- Ex-asmus Darwin itt élt és halt meg. A rómaiak
Derventio-ja a folyó keleti pariján (római emhelye.
Derbend v. dervend, perzsa eredet török szó, lékek).
2. D., város Connecticut államban (Északamejelent hegyszorost, defQéf. Ily defllének az re
deixeníhsi nevet viselt, és dervend agaszi régeb- rikai Egyesült-Államok), a Naugatuck és Housatonie összefolyásánál, Newhaven közelében, (i9oo)
ben az utakra felügyel sereg fnöke volt.
Derbent (Derbeiid, arab. Bab el abcab, «f- 7930 lak., élénk gyáriparral "(t, cérna, írógép,
kapu »), Dagesztán orosz kaukázusi vidék ugyaníily zongora, réz- és bronzárúk, ágyú és töltény stb.).
nev j.-nak székhelye, a Káspi-tenger ny.-i part- Alapíttatott 1646.
Derby (ang., ejtsd: dárbi), a lósportban nagy díj
ján, 14,821 lak., sáfrány, dohány, szUó és gyümölcstermeléssel és halászattal. A három oldalról és olyan verseny neve, ül. fogalma, amelyben
falakkal védett, egészen keleti külsej város, 17 csak hároméves lovak futhatnak egyenl teher
mecsetjével, 2 templomával és 3 zsinagógájával, alatt. Távolsága 2100 m., azaz 1 V2 ang. mérföld.
amíiteatrumszerüen épült a Kaukázus k.-i végében Mindigkés tavasszal (május—június) futják. Nevét
lev szelíd lejtj hegyen, tetején a régi khánok alapítójától, Earl of Derb^'tól kapta; az elst
vára, az orosz kapitánynak lakóhelye koszorúzza. 1780. tartották Epsom mezején, 2\!g km.-nyire
Nevezetes épületei a nagy mecset, amelynek ud- Londontól. Erre a példára késbb majd minden
vara márvány lapokkal van kirakva; a várostól országban, ahol teli vértenyésztést znek, rendÉ.-ra a temet, amelyben sok régi síremlék és szeresítettek D. -verseny eket, melyek a teli véregy mauzóleum áll, amelyben ama 40 hs van el- anyag jóságának kipróbálására szolgálnak. A
temetve, akik az arabok elleni küzdelemben a vá- speciális traininget követel D. gyztesét tartják
ros kapui eltt estek el. Közelében kezddik a rendesen az illet ország legjobb háromévesének.
D.-i v. kaukázusi fal (Szedd-Eszkender), amely a A D., mint jelz, ma már a lósportban egyértelm
Dariel-szorosig húzódott. Csak a völgyekben talál- a legjobbal. Az angol D. díja ma a gyztes részére
ható, célja a termékeny vidéknek az északi nomá- 150—160,000 korona. Idegen ló eddig Epsomban
dok eljeni megvédése; ma csak néhány torony mindössze három nyerte meg a D,-t, köztük a
maradt fenn belle. D. eredete az V. sz. végére, magj'ar Kisbér 1876. A francia D.-t Chantillyban
illetleg a VI. sz. elejére, Kabad pei-zsa Mrály 1836., az osztrákot Bécsben (Preudenau) 1868., a
korára vezethet vissza. A hagyomány alapítá- németet Hamburgban (Horn) 1869. alapították
sát Nagy Sándornak tulajdonítja. A kazárok be- magyar D. még nincs. D. minden országban csak
töréseinek moggátlására épülvén, ennek köszön- egy van egy esztendben. Késbb az üget-, st
hette jelentségét. 728-ban az arabok foglalták a kerékpár-sportban is alapítottak D.-ket.
el a kazároktól 1220. a mongolok hatalmába keDerby (ejtsd dárW), 1. Edward Geoffrey Smith
lült. 1722. elfoglalta N. Péter cár, de 1728. kény- Stanley, gróf, elbb Stanley lord, angol politikus,
telen volt Nadir sahnak átengedni és csak 1813. szül. Knowsley Parkban (Lancashire) 1799 mái'c.
a gulisztáni szerzdésben került végleg Orosz- 29.,megh. u. 0. 1869 okt. 23. D. az alsóház tagja,
országhoz.
1830. írországi ftitkár volt s mint ilyen az Unió
Derbent-Bznyeg, a kaukázusi sznyegek cso- mellett küzdött. 1833-ban mint gyarmatgyi miportjába tartozik, de tatár törzsek készítménye, niszter Nyugat-Indiában a rabszolgák felszabadí8 rajzában is a kaukázusi jelleg kissé barbár fel- tását léptette életbe. 1841— 45-ig újból gyarmatfogásban jelenik meg. Durva, vastag,
kö- gyi miniszter volt, de a gabonaváin melletti kités tiszta gyapjuanyag. Rajza hosszúkás csillag taxíkása következtében kénytelen volt lomondani.
vag>' egyéb geometriai rajz kék, ivoár v. vörös 1851-ben, mint Derby gróf, a felsház tagja, kéalapon. A szinek igen ersok és az egész sznyeg sbb több Ízben a tor>^ minisztérium elnöke volt.
vadabb benyomást tesz, mint többi kaukázusi vál- D. lefordította az Ilias-t rímtelen jambusokban
fajai. Mvészi értéke kevés.
(London 1864, 10. kiad. 1876). V. ö. KebM, Life
Derby (€!>t«d: dárbi), 1. Derbyshire (1. o.) angol of Earl D. (London 1890, 3. kiad. 1895).
county fvárosa, önálló törvényhatóság, a Der2. jD„ Edward Henry Smith Stanley, gróf, az
went völgyébon, a London-manchesteri vonalon, elbbinek fla, szül. 1826 júl. 21., megh. 1893 ápr.
(1911) 123,433 lak. Régi városrészei kanyargós,
21. Míg atyja élt, az alsóház tagja volt s 1852.
szk utcájuak, vörös téglaépületekkel. Fbb köz- atyja els minisztériumában alállamtitkári állást
épületei és intézményei
múzeum és könyvtár, foglalt el. 1858-ban az atyja által alakított új
városház, mcsaniok, presbiteriánus szeminá- tory -kabinetbe megint belépett s ó vezette azon
rium (Magee College), tanítónképz, 1162. alapí- tái'gyalásokat, melyek az uralmat és kormánytott középiskola, technika, nagy kórház, növény- zást Kelet-India
fölött a kereskedelmi társukert, fürdk, vágóhidak, gabonatzsde, vásárcsar- lattól véglegesen elvették ós a koronára runok és számos régi templom (St. Alkmund's a X. házták. Atyja harmadik minisztériumában (1867)
8z.-ból ; St Peter's ós St, Mary-on-the Bridge (XIV. a külügyi tárcát vette át, s megtartotta azt 1868
8Z.]
AU Saints" Church [XVI. sz.] és a Church of dec.-ig, Gladstone kormányra jutásáig. Atyja ha-
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perben óvadékkal

is

garantáltatik; a cautio

rem ratam habere.
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Dercetisztító gépeW

iála után a felsházba lépett s 1874. a Disraeli
kabinetben vállalta el a külügyi tárcát, de a keleti
kérdésben nézetei eltértek Beaconsfieldnek nézeteitl s midn a san-stefanoi béke után Beaconsfleld hadi készületeket tartott szükségesnek és háborúra készült Oroszország ellen, D. 1878 márcban beadta lemondását. Ezután családja hagyományainak ellenére mindinkább a liberálisokhoz közeledett s 1879. nyíltan kijelentette elszakadását a
konzervatív párttól. Az 1880-iki választásoknál
nagy befolyását a liberálisok javára érvényesítette
s 1882. belépett a öladstone-minisztériumba, mint
a gyarmatok államtitkára. 1885-ben öladstone-nal
együtt adta be lemondását. Ez id óta a liberális

val együtt (1. o.) 2647 km^, 691,385 lakossal. (1
km«-re 261).
Derbyshirei pát, sötétkéken és bíborvörösen
szalagos fluorit, melyet a derbyshirei köszörmhelyekben munkálnak meg és D. néven hoznak kereskedésbe. Edényeket, vázákat, csészéket
és csecsebecséket készítenek belle; blue Johnnak is mondják.
Derce (ném. Dunst). A liszt és a legapróbb,
legfinomabb dara közötti rleménytermók, hasonló a darához, de annál apróbb, a lisztrésze 38-

pártvezérrel mindjobban meghasonlott, mivel annak ír politikáját, nevezetesen a Home Kule-t
nem tartotta helyesnek. Midn azután Gladstone
1886. újra elfoglalta a miniszterelnöki széket, D.
már nem vállalt alatta miniszteri tárcát, hanem
a liberális unionisták pártjához csatlakozott, mely
a Home Eule javaslattal szemben a konzervatív
párttal szavazott. E javaslat vitatása közben váratlanul elhunyt. Beszédei: Speeches and addresses
címen jelentek meg 1895. 2 kötetben.

rétegeibl valók, ennél fogva különböz fajsúlynak. A malomban a D.-ket is tisztítják,
úgy, hogy elbb nagyság .gzerint osztályozzák s
az egyazon nagyságuakat egymástól fajsúly szerint elkülönítik. A legtisztább és legsúlyosabb
D.-k megrlóse még fehér lisztet, a többieké fokozatosan sötétebb lisztet ad. A D. kereskedelembe nem kerül, mert csak malomi féltermék,
félgyártmány, amely a darálás és feloldás különböz folyamatai alatt keletkezik.
Dercefü (növ.), 1. Gypsophila.
Dercetisztító gépek. Miként a daratisztító gépek a darának, úgy a D. a dercének, esetleg a
kisebb darának is a tisztítására, fajsúly szerint
való osztályozására szolgálnak. A dercék tisztítása lényegesen nehezebb, mint a daráké. A tisztítás elve ugyanolyan, mint a daránál, azzal a
különbséggel, hogy a fajsúly szerint való osztá-

Derby-crack

(ang.),

1.

Grack.

Derbylit (ásv.), rombos, gyantafényü fekete
prizmák, képlete FeO Sb^Oj -f FeO..TiOg. Curo
Preto (Brazília).
Derbyshire (ejtsd: dárbisir), angol county York,
Nottingham, Leicester, Stafford, Cheshire és Lancashire között. Területe 2626 km", lakossága
<i9ii) 547,768 (1 km2-re 208) fvárosával, Derby.

;

kéktl nemcsak
jól

meg

tapintással,
lehet különböztetni,

hanem szemmel is
ügy mint a dara, a

D.-szemesék is a búzaszem különböz magfehérje-

'

—

Dercetisztító gépek

lyozást itt is mindig megelzi a nagyság szerint
való osztályozás, de ez mindig egy külön síkszita
útján történik. A mellékelt ábrákban látható egy
az 1. ábra a «Htmdercetisztitó gép mködése
gária» dara- és dercetisztitó gépet hosszmetszetben, a 2. ábra pedig keresztmetszetben mutatja
;

be a gép munkafolyamata a következ A termék
az a beöml nyíláson és a h rovátkolt szállítóhenger segítségével jut a gépbe. A c ferde lapot a d
súly a szállTtéhengerhez szorítja, ezáltal a termék
a gép egész szélességében fátyolszeren ömlik alá
az e rázószitára. Az f szellzteti (ventilátor) a g
mely nj^lások nagysága a n.
nyílásokon át
szívó széláramkézikerékkel szabályozható
:

;

—

Derczen

449

—

el a gépet. Ezen átmenetek rendszerint súlyos darákat is tartalmaznak, miért is visszavezettetnek a darák közé. A 2. ábra ugyanezen
gépet mutatja keresztmetszetben és pedig oly elrendezésben, midn két gép össze van építve és
így két teljesen különálló dercetisztító rendszert
szolgáltatnak.
D. igen sokféle elnevezés alatt
keriiinek forgalomba, azonban ugyanazon célnak
szolgálnak s ugyanazon elv szerint dolgoznak.
Dercsény (azeltt: Dusztin), kisk. Szepes vm.
szepesófalui j.-ban, (1910) 219 tót lak., u. p. üjterebes, u. t. Szepesófalu.
Dercsényi-csolÁí, srégi magyar család, mely
állítólag már 1072. F^er név alatt ismeretes

ják

A

mely a mohácsi vész után a Szepességre
menekülvén, ott Wdss név alatt telepedett le és
1687 szept. 27. 1. Lipóttól nemességet kapott. A
családból D. Pál és János 1839 márc. 21. bárói
rangot nyertek.
1. D. (Weiss) János, mineralógus, szül. Szepesszombaton 1755., megh. Munkáidon 1837. az orvosi tudományt Bécsben végezte. 1782-ben Zemplén vmegye forvosa lett, de csakhamar Munkácsra költözött. A környéken timsótelepet fedezvén föl, szabadalmat nyert a timsógyártásra,
amelybl meggazdagodott. 1792-ben királyi adományul Dercsényt kapta s errl vette új családi
nevét. Neje Kazinczy Júlia volt, Kazinczy Ferenc
nvére. A bécsi lapokba több értekezést írt a Kárpátok ásványairól. Önálló mve Über Tokaj's
Weinbau (Wien 1796, 2. kiad. Leipzig 1800);
magyarul öri Fülöp Gábor fordításában Kassán
jelent meg.
2. D. János Lajos hiüró, államtudományi s bölcseleti író, D. 1. fia, szül. Tokajban 1802 'okt. 6.,
megh. Bécsben 1863 aug. 29.Tanulmánj-ait Kassán
és Sárospatakon végezte. Mint hivatalnok Pesten

volt, s

:

kezdette pályáját s a királji ügyek igazgatóságánál gyakornok, 1830. Bécsben az udvari kamaránál
titkár lett, 1834. pedig valóságos udvari tanácsossá
nevezték ki. D. a gazdászat terén kifejtett tevékenysége következtében a kiüfóldön is nagy elismerésben és számos kitüntetésben részesült Mvei

Tanulmányok a kommunizmusnak egy humánus
ellenszerérl (Pest 1846)
Tanulmányok korunk
két legfontosabb kérdése fölött (Buda 1849) ; Mon
systéme d'Education (Paris 1851), mely magya;

«. ktin.

k

.Hungária, dercetisititó gép keresatmelraete.

mai hat az

e szitára ömlött és annak egész felületén finoman elhelyezkedett termékre, ebbl a
könny részeket felemeli és a bádogból készült i
orrocskákon keresztül külön továbbító csator-

nákba

e csatornákból ezen legkönnyebb
részek* a k nyíl irányában távoznak a gépbl.
E
részek könny korpás részek és átcsapatnak átveretnek (Cberschlag) neveztetnek. A szita
l
vitelen láncon elrendezett
kefékkel alulról
állandóan tisztíttatik a bedugulás (elfulás) ellen.
Az e szitán keresztül az n csigába átesett termékek tisztított dercék, amelyek az o nyíl irányában távoznak a gépbl. Azon súlyosabb és
nagyobb szemecskék, amelyek sem az átcsapatba
nön szívattak, sem a szitán át nem estek, a szitán végighaladva, a p csigába esnek és innen
r
nyíl irányában mint átmenetek (Übergang) hagyKAw< Jian LexUctma. V. ML
vezeti,

w

rul is megjelent Az én nevelési rendszeremnek
alapvonalai címmel. Az 1848-iki mozgalmak kezdetén nyugalomba vonult.
Dercsika, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi
j.-ban, (1910)

529 magyar lak.;

u, p.

Baka,

vl.

t.

Bs.
Dercom-íéle betegség. Ritka betegség, amely
zsírszövetnek a test különböz részein rendesen
körülírt daganatok alakjában, de néha diffúz módon való lerakódásában áll, ami mellett az idegeknek zsírcsomók által való nyomása foljtán heves
fájdalmak kínozzák a beteget Okát biztosan
nem ismerjük. Lehet, hogy a pajzsmirigy bels
szekréciójának megváltozásával v. kiesésével áll
összefüggésben. Gyógyítása eddig még nem sikerült.lNémely esetben pajzsmirigy-készítményeket jó eredménnyel használtak.
Derczen, kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban, (1910)
2025 magyar és rutén lak. u. p. Gát, u. t. Mun;

Der

drltte ím

Bunde

A

kacs.
Szemye-tó É.-i szólén fekszik; már a
XIII. sz.-ban népes hely volt
régente a fejedelmek birtoka volt, a XIV. sz.-ban a Széni-család
birta. E család kihaltával, 1436. királyi adomány
mellett Pálóczi György esztergomi érsek nyerte
;

el. 1552-ben a Dobó-család birtokában volt, késbb
többször cserélt urat. 1853-ban gr. Schönborn Károly vette meg.
]>er dritte
Bunde (ném.), a harmadik a
szövetségben, Schiller Die Bürgschaft c. balladájának végsoraiból van leh sei, gev/áhrt mir
die Bitté, in eurem Bunde der dritte.
Dér-dúr, boszus, komor, dacos régibb íróknál
gyakrabban fordul el ilyen alakban D.-ral, azaz
boszusan, haragosan szólni, felelni.
Dere (török) a. m. völgy, patak. Innen a dere
bej szó, vagyis völgy ura, völgy beje, aki a régibb
idkben külön területnek úgyszólván független

ím

:

:

;

:

ura

volt.

Deréce

(aöv.), 1.

Derecho

Epüobium.

derecso),
ejt-sd:
az Északamerikai Egyesült-Államokban dühöngeni szokott oly szélvihar neve, mely egyenes irányban
rohan, ellentétben a tornádóval, vagyis forgó-

(spany.,

széllel.

Derecske, nagyk. Bihar vm. derecskéi j.-ban,
a Kállóér mellett, 1942 házzal és (i9io) 9286 magyar Iak.,járási szolgabírói hivatal és járásbíróság
székhelye; van telekkönyve, takarékpénztára,
többféle egyesülete, 3 gzmalma, 2 téglagyára,
vasúti állomása, posta-, távíró- és telefonhivatala. Termékeny határa 10,320 ha. Közelében
nagy sziksós tó van, melynek kiszáradása után
szódát nyernek. Régebben nagy szódagyár volt
itt. A D.-nél elfolyó Kék-Kálló patakban 1755.
szép gyöngykagylókat találtak. D.-n tartózkodott
hosszabb ideig Széchenyi István gr., mint huszárkapitány. Itt volt az Esterházy család egyik furadalmának székhelye. Közelében a Konyári sós
tó. D. srégi község; a XVI. sz.-ban szabad hajdúváros volt, melynek Boeskay fejedelem kiváltságokat adott. Ezeket Rákóczi György 1631. megersítette. Ez idben ezer hajdút telepítettek ide. A
törökök 1659. és 1693. feldúlták. I. Lipót a hajdúk
szabadalmait megvonta tle és a kassai kir. kamara fenhatósága alá helyezte D.-t. 1706 okt.
19. Rabutin császári vezér tartózkodott itt. V. ö.
Löherer Andor, D. közgazdasági monográfiája

még Mátraderecske és Vámosderecske.
Dereglye, 1. (ném. Barkasse, ol. harca, franc.
chaloupe, ang. launch), a hadihajók legnagyobb
(1908). L.

csolnakjai.

Vannak evezs D.-k

és

vannak göz-

D.-fc.Nagyobb hadihajókon többnyire2— 2 evezs
és göz-D. van. utóbbiak közül a nagyobbik mint
rjáró-D. (ném. Vedettenboot) van berendezve,
mely a horgonyzó hajóraj körül, a kiköt bejáratánál V. a torlaszoknál az rszolgálatot teljesíti,
2. D., a folyamokon és ritkábban a tengeren
árúszállításra használt járm. A folyamokon
közleked D.-k alakra és nagyságra nézve igen
különbözk, de leginkább tompa faruk és felhajló,
csúcsos V. felhúzott oiTUk van. A közönséges
m. széles,
puhafa-D. 20—25 m. hosszú,
0-60— 1 m. magas és 20—80 t. terhelhetség, de
vannak
különösen Német- és Franciaországban
jóval nagyobb, 100 m. hosszú, 10 m. széles
is,

4—6

—

—

—
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Derékszög háromszög

befogadási képességgel biró áruszállító
4— 5-ével gzhajók által vontattatnak. Egy fajtája az ú. n. lovas D., melyet a
nagyobb hajók lóvontatás alkalmával visznek
magukkal, a vontató lovaknak egyik partról a.
másikra való átszállítása céljából. A tengeri forgalomban használt D.-k,melyekárúszállítás esetén
szintén gzösök által lesznek vontatva, rendes
és

D.-k

t.

is,

melyek

vannak ellátva.
ersen merül, éles

fedélzettel
8.

D.,

orrú, öblös derekú,

nagyobb fajta halászhajó. Kivonulásnál ezen szállítják a húzóhálót és rajta van az a csiga is, amelyikkel sík vízen a hálót fölszedik.
Deregnyö, kisk. Zemplén vm. nagymihályi
j.-ban, (1910) 839 magyar lak., sajtgyár posta- és
;

A

Deregnyei-család si fészke, azeltt mezváros volt különböz szabadalmakkal.
Gr. Lónyai Gábor uradalma, angol félvérménessel, szarvasmarha- és baromfitenyésztéssel, szép
kastély a Lónyai-család gazdag levéltárával éa
27,000 köt. könyvvel. A hajdani Daróczy-féle várkastély a községen kívül a Laborcz partján állott.
Dereja, város, 1. Deraieh.
Der Ejjub, 1. Ejjub.
Derék, többféle értelemben használt szó, jelenti
a test középs részét jelenti továbbá valamely
dolognak a frészét, javát; a fatörzsnek azt a
részét, amely a fa tövétl az ágakig tart erkölcsi
értelemben a jó, a becsületes szóval egyértelemben használják.
Derekalj, ágynem, melyet tollal, lószrrel
stb. tömnek meg s a derék alá tesznek, de az egész
nyoszolyán végig ér.
Derekegyház, nagyk. Csongrád vm. tiszántúli
Károlyi-féle
j -ban, (1910) 2036 magyar lak., gr.
táviróhivatal.

;

;

juhászattal

u. p. és u.

;

t.

Szentes.

Derékfutás v. fej-fej mellett futás (ném. Gurt
an Gurt), amikor a verseny közben két v. több
ló el akarja egymást hagyni s hoszabb-rövidebb
ideig közvetlen

egymás

mellett fut.

Derékhad, fsereg, fháü. Más értelemben

:

a

legjobb, legmegbízhatóbb csapat.

Deréklö, 1. Normális.
Derékrovás, ezt az ácsmunkában a gerendáknak egy mestergerendával való keresztezésénél
használják, 1. Rovás.
Derékszár (ném. Marsstange, ol. albero di gabbia, franc, mát de huné, ang. topmast, 1. Árbocozat képmelléklet B.), vitorlás hajókon az árboctörzsnek els meghosszabbító része, mely a derékvitorlafát hordja. A D. a törzsjáromfára a keresztül dugott szárnykulcscsal nehezedik és oldalt a
derékcsamak, patrác és tarosok támogatják. A
derékvitorlafa a D.-ral a nyakló által van összekötve, mely a derékszáron könnyen fel és lecsúszik.
Derékszelemen, a szelemenes fódélszékekben
a. m. középszelemen.
Deréksz^ a katonák által övszerüen viselt, 5—8
cm. széles, elöl csattal v. kapoccsal ellátott ers
szíj, melyen az oldalfegyvert, a tölténytáskát, a
,

forgópisztolyt stb. hordják.
Derékszög, 1. Szög.

Derékszög háromszög, az olyan háromszög,
melyben az egyik szög derékszög. Az evvel átellenes oldal az átfogó v. hipotenuza, a derékszöget bezáró oldalak a befogók v. kátétok. A derék-

Derékszög négyszög

Derencsényí
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Der el Kamr, 1. Deir el Kamar.
síMiáromszögben Pythagoras tétele szeDerelye, gyúrt tészta, amelyet cifra metélnégyzet területe
egyenl a befogók fölött alakított négyzetek terü- vel négyszöglet lapokra vágnak, két-két lapot
szögii

rint az átfogó fölött alakított

leteinek összegével.
alkotórészei között

A derékszög gömbháromszög
lev

kapcsolatot Napier foglalta egyszer szabályokba a kerület alkotórészeinek következ elhelyezése segítségével
A rajzban aésba befogók, A' és
B' a velk átellenes szögeknek
kiegészít szögei, c' az átfogónak kiegészít szöge. Ezen öt
mennyiség oly sorrendben van
feUrva, ahogyan a D. kerületén
körülhaladva, egymásután következnek. A'a^í'er szabályai szerint e szkémában bármelyik alkotórész szinusza
egyenl 1. a két szomszédos alkotórész tangenseinek szorzatával 2. a két nem szomszédos alkotórész koszinuszainak szorzatával. Pl. sin c^ =;
tg AitgB'==cos a cos b.
Derékszög, négyszög (redangulum, obiongum), minden parallelogramma, melynek szögei
derékszögek.
Derékvitorlafák (ném. Marsraaen, oh pennoni
digabbia, franc, vergues d'hune, ang. topsaüyards,
1. Arbocozat képmelléklet d,h, &&),azon vitorlafák,
melyek közvetlenül az árbockosár felett a derékszárra keresztbe fektetve helyeztetnek el. A D.
középhátsó oldalához egy köralakban kivájt és
brrel bélelt fadarab, a nyaklósark van ersítve,
mely a vitorlafa felhúzásánál annak a derékszáron való vezetésére szolgál. A D.-at fölfelé oldalvást a derékkarkötelek (59, 88, 118) tartják, míg
a végek vízirányos mozgatására a derékfékek
(81, 110, 143) szolgálnak. A derékvitorlák kifeszítésénél a D. felhúzására a derékejtk (64, 93,
123) szolgálnak. L. Vitorlafák is.
Derékvitorlák (ném. Marssegel, ol. gabbie,
franc, huniers, ang. top-saüs, 1. Vitorlázót képmellékleten B. G. 0.), a hajónak legfbb vitorlái,
melyeket a derékvitorlafákra öltve, a derékvitorlafák és a törzsvltorlafák között a szarvkötelek segélyével feszítenek ki. A D. csaknem négyszög;

fképen szilvaízzel v. túróval töltve egybetesznek, azután kifzik, megzstrozva v. zsírban

ízzel,

zsemlyemorzsával meghintve tálalják.
Derenbonrg, 1. Hartmg, francia orientalista,
D. 2. fla, szül. Parisban 1844 jún. 17., megh. 1908
ápr. 13. 1886 óta az Éeole des hautes études-ben
pirított

az iszlám tanára volt. Fmunkái Szibawaihi arab
nyelvtanának kiadása (Le livre de Sibawailii,
texte arabé. Paris 1881—1889) Uszáma b. xMunkidh emir arab önéletrajzának (1.886) és Urnára
déli arab költ munkáinak (1887) kiadása. Mindkettnek életrajzát önálló monográfiában is földolgozta (Uszáma 1889, Umára 1909) az Escorial
arab kéziratainak katalógusa (1884) bevégezetlen
maradt. Összegyjtött kisebb munkái Opuscules
d'un arabisant (1905) címen jelentek meg. Emlékének egy tudományos gyüjtkötetet szenteltek
tanítványai és barátai (Slélanges Hartwig D.,
Paris 1909).
2. D., Joseph, az elbbinek atyja, orientalista,
:

;

:

Mainzban 1811 aug.21., megh. 1895 júl.29. Parisban egy felsbb tanintézetet alapított, melyet
1864-ig vezetett. 1871-ben az Institut de Francé
tagjának, 1876. azÉcole pratique des hautes études
tanárának neveztetett ki a talmudi ós új héber irodalom tanszékére. Fbb munkái Sóances deHariri
(de Sacy munkájának második kiadása. Paris
1847 52, Reinaud-dal együtt) Essai sur l'histoire
et la géographie de la Palestine (1867); Opusculus
d'Aboul-Walid (1880, fiával együtt) Deux versions hébraiques du livre de Kalliah et Dimnáh
(1881); kezdeményezte Szá'adia munkáinak kiadását, azonkívül számos tudományos értekezést
tett közzé Geiger Juedische Zeitschrift-jében, a
Journal asiatique, Revue des Études juives c. és
egyéb tudományos folyóiratokban.
Derencsény, kisk. Gömör vm.riniaszécsi j.-ban,
a Balog völgyében, (1910) 367 tót lak. u. p. Felsszül.

:

—

;

;

:

;

Rimaszombat. Régente Drench vagy
Derencs volt a neve; legrégibb tulajdonosa a
Balogh-nemzetség volt 1297-ben D. felét Balogh
Domokos és Miklós kapta meg; utóbbi fla, László,
a Derencsényí nevet vette fel. A XV. sz.-ban a
csehek a falun alul a réten erdöt építettek, melyben Valgatha rablóvezér parancsolt. 1451-ben
Hunyady János D. várát elfoglalta, de távozása
után Valgatha ismét visszavette a várat 1459.
Mátyás Érály maga ment D. ellen, mely ekkor
balog, u.

t.

alakuak (1. Vitorlák). Miután a D. a legnagyobb
és legfbb vitorlák, ers szél esetén felületöket
kisebbítem kell, mely célra a vászonba varrott
fogások (80) és fogászsinegek (81,82)szolgáhiak.
A kereszt-derékvitorlán három, a többin rendszerint négy fogássor van. Kereskedelmi vitorlásokon többnyire minden árbocon 2—2 ú. n. ketts
derékvitorla van, melyek könnyebben, kevesebb
legénységgel kezelhetk itt csak a fels D, kiseb- elesett. Az itt vívott csatában hullt el Krno hfres
bithetk meg 1 fogással.
huszita vezér, s azt a dombot, hol tetemei eltakaDer el Bahri, híres egyiptomi templomrom ríttattak, a nép máig íTmótoínaA: nevezi. 1544-ben
Téba Város területén, a Nilns ny.-i partján. A a kfrály a Derencsényieket megfosztotta D. birtohalottakat tisztelték benne. Nevezetesek a temp- kától, s azt Kápolnával együtt a Széchyeknek adolom falain megrzött dombormvek, melyek mányozta. Utóbb a Rákócziak birtoka volt, kik
többnyire a Pun ország felé indított tengeri alatt a vár elpusztult. Ma csak a Derének nev
vállalatot ábrázolják, melybe Makara Hatászu (v. tartja fenn emlékét. Környékén
két kis barlang
Hatsepszu) király uralma alatt, Kr. e. XVI. sz.- van. V. ö. Findura J., A Balog völgye (Földr.
ban fogtak.
Közlem. 1890) Csánki D., Magyarország tört.
Derelictio (lat., a derelinquere igétl), 1. földrajza (Budapest 1890).
abbanhagyni, pl. litem dereltnquere, abbanhagyni
Derencsényí Imre, horvát bán, szül. a XV. sz.
a pert. 2. A tulajdonjognak felhagyása anélkül, közepén, mintD. János, gömörvmegyei nemes fla.
hogy másra ruháztatnék át. A dolog uratlanná Tata, Komárom vára kapitánya, Somogy vmegye
;

;

dl

;

válik,

mely az

elfoglalás tárgya.

fispánja, altámokmester, és végre Horvát- és

»•
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452

—

Déri

Dalmátország bánja volt. 1493-ben a törökkel sze- nagy, 1674. pedig báró lett. 1675 jún. 25. a Ratherencsétlenül harcolván, miután testvére és Pál now városában befészkelt svédeket kizte s ez-

nev fia

maga

török fogságba került és
Neje Szapolyay Or-

solya volt, kitl

elkészítette a híres fehrbellini gyzelmet
(1675 jún. 28), melynek kivívásában szintén részt
vett. Stettin bevétele után (1677) Hátsó-Pomme-

lakossal.

sundot foglalta vissza a svédektl,

Derenk, kisk. Abauj-Toma vm. tornai j.-ban,
(1910) 372 tót és magyar lak.
u. p. Szádalmás,
u. t. Bodvaszilas. D. v. Derednek vára 1297-töl
kezdve a XV. sz. közepéig említtetik sorsa azonos Derencsény várával.
Derenyö (azeltt: Drinova), kisk. KrassóSzörény vm. lugosi j.-ban, (i9io) 396 oláh lak.

volt utolsó

ott

elesett,

méreg

is

által veszté életét.

által

négy gyermeke született.
Derendingen, svájci falu Solothum kanton rániának s Kammin fejedelemségnek lett helykriegstetteni kerületében, Solothumtól 5 km. -re, tartója és egyúttal valamennyi pommerániai
gyapjú-, gyapot- és óraüveg-iparral, (i9io) 3769 ersségnek fparancsnoka. 1678 szept. 23. Stral-

;

;

u. p. és u.

t.

Lúgos.

kiknek ez

földön, Tilsitnél pedig

1679. megverte a svéd hadat. B hstett után
nyugalomba vonult. A porosz hadseregnek a mai
napig egyik kedvenc hse. Tiszteletére a harmadik számú neumarki dragonyos ezred nevét viseli.
D.-nek két íia volt az ifjabbik 1686, Budavár ostroma közben vérzett el az idsebbik, Friedrich
:

;

báró

Deres, pad, melyen régen az elitélteket meg-

erdük német

(szül.

meg 1724

1663

ápr. 11.) mint altábornagy halt
jan. 29. Benne a család kihalt. V. ö.

König, Authentische Nachrichten von dem Lében
Varnhagen v. Ense,
sren Biographische Denkmale (2 köt. 3 kiad., Leipziff
1872} IJyiger, FeldmarschaU D. (Berlin 1896).
Derföld (azeltt: Dörfl), kisk. Sopron vm.
felsöpulyai j.-ban, (1910) 770 német és magyar lak.
u. p. Répezeköhalom, u. t. Felspulya. A község
csinosan fekszik a Répcze völgyében, szélén a régi
Nádasdy- (most Bsterházy-)féle ersített kastéFy
ódon épülete (1592) a falu közelében a Maria
Bründl búcsujáróhely, 1677. épült kápolnával.
Derg, Lough, 2 tó Írországban. 1. Galway,
Clare és Tipperary county között. Hossza 38, szélessége 3—10 km, mélysége 10 m, tengerszin
feletti magassága 33 m. Átfolyik rajta a Shannon folyó. Szigetei közül a Holy Island-en VU.
sz.-beli templom romjai.
2. Donegal countyban,
449 magyar lak. u. p. Dáka, u. t. Mezlak.
Deres réce (áiiat), a kerce réce (Fuligula clan- 5 km hosszú, 4 km széles. Egyik szigete régebben Írország leghíresebb búcsujáróhelye volt.
gula L.) egyik neve. L. Béce-félék.
Derhem, 1. Dirhem.
Derestye (Dyrste, Derstele), Brassó városáDéri, 1. Ferenc, fvárosi tanácsnok, szül. 1874
hoz tartozó telep, (i9oo) 574 lak. Jelentékeny iparvállalatai vannak, közte petroleumflnomítógyár nov. 1. Endrödön, Békés vm., 1895. lépett a fváés szeszgyár. Közelében van a Honterus-tér és a ros szolgálatába, 1904-ig a közoktatásügyi oszNoa nev nyaralóte^ep, a brassóiak kedvelt kirán- tályban mködött. 1904-ben tanácsjegyzvé vádulóhelye. D. a brassó-predeali vasúti vonal és a lasztották s a pénzügyi és gazdasági ügyosztályba
brassó-hétfalusi helyi érdek vasút állomása, van osztották be, közben egyideig az V. kerület helyettes elöljárója volt. 1910 jan.-ban tanácsnokká váposta- és táviróhivatala.
Deréte (azeltt Derite), kisk. Kolozs vmegye lasztották, s mint ilyen elbb a jogi, ipari és renbánffyhunyadi j.-ban, (i9io) 601 oláh lak. u. p. és dészeti ügyosztályt vezette, 1912. pedig a közoktatásügyi osztály vezetését vette át.
u. t. Magyargyerömonostor.
2. D. Gyula (családi nevén Leidenfrost), hírDerevnja (ejtsd: gyerevnya), Oroszországbau a
templom nélkiili falvak neve ahol templom is lapíró, szül. 1854. Debreczenben. Dédunokája
Leidenfrost Johann Gottlob (1. 0.) híres fizikusvan, az oly falunak szel a neve.
nak. Debreczenben és Budapesten jogi és
Dereya, város Arábiában, 1. Dei~aieh.
Dereza, adók. Pozsega vm. pakráezi j.-ban, egyetemi tanulmányokat végzett. 1878-tól híru. p. és u. t. Pakrácz. lapíró Budapesten. 1883-ban a Nemzeti Hírlap,
(1900) 485 horvát-szerb lak.
1889. a Budapesti Újság szerkesztje lett, 1890Derezle (növ.), 1. Selinum.
Derffiinger, Gewg, birodalmi báró, branden- tl az Egyetértés szerkesztségének tagja. 1894burgi tábornagy, sziü. Neuhofenben (Fels-Ausz- ben résztvett az Országos Nemzeti Szövetség megtria) 1606 márc. 10., megh. 1695 febr. 4. Protestáns alapításában, meljTiek alelnöke lett 1898. megszülk gyermeke volt, akikkel az 1625-iki pa- indította a Nemzeti Szemle c. hetilapot, mely
rasztlázadás után elhagyta hazáját. A svédek 1911-ig állt fenn; 1901. pedig a Magyar üniverszolgálatában mint a lovasság vezére Baner és sity Extension évkönyvet. 1901-ben titkára lett
Torstensson alatt rövid id alatt hímevet szerzett. az Iparosképzö orsz. bizottságnak, 1904. elnöki
Diplomáciai kiküldetésekben is járt Stockholmban titkára az Uránia tud. egyesületnek; 1906. megés I. Rákóczi Györgynél. 1654-ben a branden- bízást nyert a munkásgimnáziumok szervezésére
burgi választófejedelem szolgálatába lépett. 1658— és tantervének elkészítésére, aminek alapján
1659-ig a svédek ellen harcolt. 1670-ben tábor- Budapesten 9, a vidéken 41 munkás gimnázium
botozták.

Deres sztn az

állatnál az, melynél sötét alapszínen az egész testen egyenként, de elég
fehér szrszálak vannak. B szín lovon és marhán
gyakori s több változata van, melyeket a sötét
szín szerint neveznek el. Ilyenek a vörös-, fekete-,
arany-D. stb. Ha a marhának sok fehér szre van,
akkor vércsének is mondják, s ezt is a sötétebb
szín után nevezik el.
Deresk, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. tornaijai
j.-ban, (1910) 844 magyar lak., keresztény fogyaszt,
szövetkezet. Temploma az Árpádok korából való,
de át van alakítva. D. lakói cserépedény- és cserépzsindely-készltéssel foglalkoznak. U. p. Harkács, u. t. Tornaija.
Dereske, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (i9io)
;

Derfflingers (Stendal 1786)

;

;

;

—

:

;

;

m-

;

;

Dermatin

453

Derime

alakult. 1908 óta a vallás- és közoktatási] gjú minisztériumban a szabadoktatás orsz. szervezésének munkálataiban vesz részt, ugyancsak 1908.
Andrássy Gyula gróf belügjrminisztertl megbízást nyert a cigánjtelepitésre vonatkozó törvénytervezet kidolgozására. Önállóan megjelent müvei: Aki nem tudott lemondani, regény (Budapest 1887); Forgószélben, elbeszélés (1896): Ujabb
Kiselbeszélések (1898) SírboU, regény (1902)
magyar University Expipa-ado}nák (1903)
Téli tanfolyamok
tension (1901—1910, 10 k.)
ciaz iparos ifjúsági egyesületekben (1904)
gányok Maayarorszagon (1908, a belügym. kiadása); Völksbildungsbestrébungen in Ungarn
(Hamburg 1905) A magyar ellenzéki hírlapírás
Ujrténete (1906); Petfi ZolUin élett (1909). A
Sportlovagok c énekes bohózatát 1905. adták a
Népszínházban.
3. D. Eáhmn, fest, szül. Bácson, 1859 ápr. 24.
Bécsben s Münchenben végezte akadémikus tanulfesmányait s a nyolcvanas évektl fogva
tett a magyar népéletbl vett, gyakran humoros
tárgyú képeket, amelyek egy ideig kedvelt illusztrációi is voltak a német és magyar hetilapoknak,
1908-ban mintegy száz festményét kiállította
Budapesten a Könyves Kálmán szalonjában. 1884
;

;

;

A

;

;

A

;

srn

ami azáltal érhet el, hogy az
iszap az akna fenekére lerakódik. D.-k s medencék a vasúti üzemben is használtatnak a lokomotivtápláló víz tisztítására.
Deriváció-számítás, 1. Infinitezimális számításDerivációszög, a gzhajózásban fontos ama
szög, melyet a forduló hajó iránya a fordulati kör
tól megtisztuljon,

érintjével alkot. Ennek ismerete a gyakorlat
szempontjából fontos olyan esetekben, mikor kis
távolságban gyorsan ki kell témiök a hajóknak.
Derivál (lat.) a. m. levezet, leszármaztat.
Derivált függvény. Valamely f(x) függvénynek X szerint való differenciáUs hányadosa, amely
maga is x-nek függvénye s mint" ilyennek D. a
neve. Jele f'(x).
DeriTantia, 1. Elvonó gyógyszerek.
:

Derivatio, 1. Deviatio.
DeriratiTiis (lat.) a. m.

származtatott. Derivativapotestas non potest esse maior quam primitiva: A származtatott, átruházott hatalom nem
lehet nagyobb az átruházóénál.
Derivatam (lat.) a. m. származékszó, tehát
nem tszó, hanem olyan, mely egy más szóból
van képezve, pl. kertész a ^erí-bl, -ász -ész képzvel. A névszóból való képzés denominalis, az
igébl való deverbalis.

Derivátumok a. m. származékok (1. o.).
Münchenben mködik.
Derketo v. Atargatis, a görögösített neve a
Derime, 1. Dirhem.
Deringaj, adók. Lika-Korba va vm. gracaci Hatarhata ne\'ü szíriai istennnek, kinek alakja
j.-ban, (1900) 805 horvát-szerb lak. u. p. Bruvno, a phoeniciai rokonjelleg Astartével egybeolvadt
s kit általánosabb néven Dea Syria-nak, «szir
u. t. Gracac.
i8tenn»-nek is neveztek a görög-latin világban.
Derisio (lat.) a. m. kicsúfolás, kinevetés.
Der-i-szaádet, Konstantinápolyt nevezik így Leghíresebb D.-temploma a szíriai Bambyke váirodalmi török nyelven. Maga a szó egy perzsa^í?^ rosnak volt Világhír D.-tiszteletérl kapta e
a. m. kapu) és eg\" arab szó (szaádet a. m. boldog- város a Hierapolis, azaz szent város nevet s
ság) összetételébl áll és szószerint a boldogság ugyanez a kultusz tette a várost nagj'on látogatott búcsújáróhellyé. Palesztmába jutván, a D.kapuját jelenti.
Derítés alatt értjük azt az eljárást, midn bi- tisztelet Askalonban kapott központot. Ezenkívül
zonyos anyagokat a borba adva, abban mestersé- Kamion is híres volt D.-templomáról, melyet
gesen zavarodást idézünk el s e zavarodást okozó Makkabeus Júdás rombolt le. Askalonban haltestanyag v. vegyülete nagyobb fajsúlyánál fogva tel volt D. ábrázolva, de a nyugati országokba
hainarabb leüllepszik s egyúttal magával viszi a abban az ábrázolásban jutott, melyet Bambykehordó fenekére mindazon anyagokat, amelyek ben nyert: kormánypálcával, fején fal-koszorúelbb a bornak zavarosságát okozták v. okozhat- val, trónuson ülve, oroszlánpártól örizveí.
ták volna s a bor ilyképen megtisztul. D.-re haszDerkylidas, spártai vezér, Kr. e. 41 1-tl kezdve
náljuk a vizahólyagot, melybl 1 hl.-re 1—2—3 fleg a HeUespontos mentén mködött sikerrel
g.-ot veszünk, azután a tojás fehérét, rendszerint a peloponnesosi háborúban, amennyiben Abydost
vörös boroknál, hl.-enkint 1—2 tojást számítva, és Lampsakost Spárta részére elfoglalta és ügyetov, a csersav és zselatint, az elbbibl 4
10 sen alkudozott Phamabazos és Tissaphemes
g.-ot keverünk a borba s azután adjuk bele a szatrapákkal. Midn Agesilaos a perzsák hadi kézselatint 8—20 g.-ot hl.-enkint. Nyálkás borok szüldései miatt felingerelve új sereggel jött
D.-ére használják a spanyol földet és a kaolint Ázsiába (396). D. egy ideig mellette maradt mi(hl.-enkmt 100—500 g., st kivételesen többet is dón pedig Konon 394-ben knidosi gyzelmével
számítva). Pálinkafélék v. barna töréses borok Spártót megfosztotta kisázsiai birtokaitól, D.-nak
D.-éré használják még a lefölözött tejet is, hl.-en- legalább Abydost és Sestost sikerült megtartakint 2—5 dl.-t számítva. Hogy melyik derít- nia. Az ephorosok parancsára azonban 390-ben
anyag és mily mennyiségben adja a legjobb ered- kénytelen volt katonáit Abydosban Anaxibiosnak
ményt, azt legjobb elzleg kicsinyben kipróbálni. átadni.
D. után 3—4 hét múlva a bort üledékérl tisztán
Derma ígör.) a. ra. br (1. c).
ota

;

—

;

le kell fejteni.

Dermaleiehidae

(áUat), 1.

Atkafélék.

Derit^-akna, idegen anyagoktól szennyezett
Dermalgia, a br fájdalmas volta, bmenralfolyadékok tárolására szolgáló akna, melyben a gia.
tárolás tartama alatt a szennyez anyagok leDerinanyssns aTlam (áiiat), 1. Atkafélék.
tillepszenek, vag>'is a folyadékok deiíttetnek. IgjDermatin (ásv.), a szerpentinhez nagj'on közel
egyebek között D.-kat szoktak iszapos vizek tá- áll. Víztartalmú vasmagnézíumszilikát. Zsíros
rolására használni oly célból, hogy a víz az iszap- tapintatú, a nyelvre nem tapad, reálehelve keser

Dermatitis
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Dermolámpa

szagú. Cseppköforma v. veséded tömegekben és Züm., mely, miként neve mutatja, a macskákon,
mint
bevonat (innen a név) szerpentinen. kutyákon és nyulakon található, s az ú. n. fülFeketés vagy sötét olajzöld, majd májbama. Szász- koszt okozza.
ország :Waldheim. Breithaupt nevezte el (1830).
Dermatopliili (áUat), 1. Szrtüszöatkák.
Dermatitis a. m. börgyuladás.
Dermatoplaszt, a sejtfal plazmatikus anyaga,
Dermatocbelys Blainv. (áUat), a tengeri amely a sejt testével, a protoplazmával áll összeteknsök családjának egyik neme, melynek tek- függésben.
nit vastag br födi, végtagjai karmatlanok.
Dermatoplasztika v. dermoplasztika (gör.),
Egyetlen faja ismeretes, a kérges tekns (D. brhiányok pótlása képzmütótek útján, 1. Képzöcoriacea L.), mely a térítk közti tengerekben mütét
honos és a Földközi-tengerbe is betéved 2 méDermatopneusta (áiiat), azon állatok gyjtter hosszura is
s 500—600 kg. nehéz. Az neve, melyeknek különleges lélekzszervük ninösszes teknsök között ez a legnagyobb, száma csen és melyek ezért brükön keresztül választazonban évrl-évre ritkul, úgy hogy máris kihaló ják ki a széndioxidot és ugyancsak brükön át
fajnak vehetjük. Húsát nem eszik.
veszik fel az oxigént. Ilyenek pl. némely gyrsDermatocoptes (állat), I, Psoroptes.
férgek, kagylósrákok, evezöláburákok, vizibolDermatodectes Gerl. (a. m. Dermatocoptes hák, kacslábú rákok, egyes százlábúak és atkák,
Fürst, állat), a rühatkák családjába tartozó atka- a gerinces-állatok körében némely kétéltek (pl.
nem. L. Rühatkák.
Salamandra perspicillata, Spelerpes-félék stb.)
Dermatogén (növ.), 1. Tenyészökúp.
Dermatoptera (áUat), az egyenesszárnyúak
Dermatográfia, dermográfia, az autográflá- (Orthoptera) rendjének egyik alrendje. Ide tartoznak ritkábban használt, bár találóbb elnevezése. nak a fülbemászók (1. o.). L. még EgyenesszárDermatól, házisos gallmzsavas bizmut, di- nyúak.
Dermatorhyctes (állat), 1. Meszesláb.
hidroxübizmutgallat, C5Hj(OH)3. COO.BKOH)^.
Amorf, sárga, szagtalan por. Vízben és nátronDermatoszóma (növ.), a keletkez új sejtfal
lúgban oldhatatlan; töményebb savak oldják. legnagyobbrészt apró, kis, gömböly testecskék110°-on bomlás nélkül hevíthet, tehát sterili- bl, a D.-kból áll, melyek a citoplazma mikroszózálható. Izzítva megszenesedik, majd sárga biz- máiból lesznek. A sejtfal növekedése alatt vémutoxidot hagy hátra. Ferttlenít és összehúzó kony citoplazma-fonalakkal vannak összekötve és
hatása miatt gyuladásos brbetegségek esetén, ezekbe folyton újabbak iktatódnak be, míg a sejttovábbá friss, v. nem gennyed régi sebekre és fal teljesen nem kész. A D.-k csak akkor válnak
égés okozta sebekre rendszerint hintpor alakjá- láthatókká, ha a sejtfalat klórvízben áztatjuk.
ban, belsleg bélhurutnál alkalmazzák.
Dermatózis a. m. brbaj, 1. Br.
Dermatozoa, a brben, vagy a brön élsDermatolízis (cutislaja, elephantiasis mollis),
veleszületett brbetegség, melynek lényege az, köd állatok gyjtneve.
Dermbach, kerületi székhely Szász- Weimar
hogy a br hipertroflája és petyhüdtsége következtében megráncosodik, kiterjedt és mély redk nagyhercegségben, Eisenachtól 32 km.-nyire, a
képzdnek rajta.
Felda és keskeny vágányú vasút mellett, (1905)
Dermatologia a. m. brgyógyászat, 1. Br.
1278 lak., hordókészítéssel. 1866 júl. 4. itt volt az
els összeütközés a porosz és bajor hadak között,
Dermatologus, brgyógyász, brorvos.
Dermatoiuykosis, élsköd gombák által amelyben az utóbbiak visszaszoríttattak.
Dermed, megdermed a vad s nem döglik, a vaokozott brbetegség.
Dermatoinyositis (gör.), az izomgyuladás- dászok szavajárása szerint.
Dermedés, az izmok tartós összehúzódása álnak súlyos fajtája, amely a brnek gyuladásos
tüneteivel összeköttetésben lép fel. A lobos br tal létrejöv látszólagos nyugalmi helyzet. D.-t
hasonló lehet az orbánchoz (erysipelas), máskor lehet elidézni a hmérsék túlságos emelésével
azonban roseola vagy urtikariaszerü kiütések (hmerevség), az izomnak desztillált vízzel való
mutatkoznak rajta. Néha a br alatti kötszövet átáramoltatásával megdermednek az izmok halál után is (hullamerevsóg, 1. 0.), valamint egyes
is megduzzad. Oka infekció.
Dermatonózis a. m. brbaj, brbetegség, 1. betegségekben is. Különösen jellemz az izmok
megdermedése tetauusnál (1. 0.), melyet régebben
Bor.
Dermatopatologia a. m. brkórtan, az általá- magyarul D.-nek, v. dermedetnek is neveztek, 1.
nos kórtannak és kórbonctannak a brre vonat- még Izommerevség.

bmem

;

megn

—

;

kozó

Dermestes

fejezete.

L.

(áiiat), 1.

Szalonnabogár.

Dermográf szóval olyan, többnyire színes ceruRühatkák (Sarcojphidae) családjának egyik neme, melynek fajai az zát jelöliüik, mellyel az orvos a beteg brén
állatok brén élsködnek s a fiatalabb hámsejtek bizonyos pontokat meg tud jelölni, pl. a szív hatáelrágásából táplálkoznak, de az emberre nem men- rait ki tudja rajzolni. Igen lágy irón szintén alnek át. Több faja ismeretes s régebben majdnem kalmas e célra.

Derntatopliagus

(áiiat),

a

mindenik házi emlsünkrl írtak le egy-egy fajt,
mlg most már tudjuk, hogy a sok faj' tulajdonképen csak 2 3-nak a változata. Legközönségesebb a D. communis Züm., melynek két alfaja
van D. equi et bovis Gerl. és D. ovis, mely a
lovakon, szarvasmarhákon és juhokon fordul el.
Másik gyakori faj a D. felis, canis et cuniculi

—

:

Dermográfia, a kopogtatás (1. 0.) által kapott
eredmények stb. felrajzolása a brre, 1. még Dermográf.

Dermográf izmus
Autográfia,

1.

a.

m. TJrticaria

factitia v.

Csalánkiütés.

Dermolámpa^ elektromos ívlámpa szén helyett
vas-elektródokkal, ultraibolya- fényben bvelked

fényét gyógyászati célra használják

kevéssé

;

el-

terjedt.

Dermologia

dermatologia

v.

a.

m. brgyó-

Br.
Dermophrys (áuat),

gyászat,

Dennoplasztika,

Dermoptera

1.

1. Díszpintyek.
Képzömiitét.

(állat), 1.

;

Börszárnyuak.

.

Tripolisz.

Dembach (Nassau) vidékérl

való változata a heudantit-ndk^
2.

fia,

szül.

(1.

o.).

Bernhard, német államférfiú, D.
1865 júl. 17. Darmstadtban. Eleinte
1.

több banknál volt alkalmazva, részt vett a porosz
jelzálogrészvény-bank és a német jelzálogkölC8ön-bank szanálásában. 1901— 6-ig a kereskedelmi és ipar-bankot vezette. Mint a darmstadti
bank igazgatóját 1906. az akkor még a külügyminisztérium hatáskörébe tartozó gj^armatügjá
osztály vezetjének hívták meg. Mint ilyen, D.
heves ellensége volt a centrumnak és szociáldemokráciának, mely nem fogadta el a gyarmatüg>'i
államtitkárság létesítésének tervét, amelyet csak
az 1907-iki birodalmi gylés hagyott jóvá. 1907-ben
öt hónapig tartó tanulmányutat tett a keletafrikai
német és a délafrikai angol gyarmatokban. 1910
jún. 9-én v. Lindequist (1. o.) államtitkár váltotta
fel hivatalában. D.-ot politikája miatt sok támadás érte a centrumon és szociáldemokrácián kívül
oly körök részérl is, melyek a kormánynak a
benszülöttekkel szemben tanúsított erszakos

bánásmódját

nem

helyeselték. 1911-ben a

Recht des Deutschen Reichs und Preusseus
(HaUe 1898—1902, 3 köt.). jBW«c/wuinn-nal együtt
alapította meg a Kritische Zeitsehrift für gesamte Rechtswissenschaft c. folyóiratot.
Demeburg herceg, 1. Münster.
Demis (szlávul Dmis). község Knin dalmát
kerületi kapitányságban, a Kerkába torkoló Ciliche

községek, 1. Alsóderna, Felsödema.
Dema (Darnis), fontos kikötváros Tripolisz
partjain a Barka fensikon, 4000 lak. D. öt, fallal körülvett helységbl és két kastélyból áll.
Környéke termékeny. Egyébként bels Afrika
teve-karavánjainak kiinduló pontja Nagyobb jelentségre a beduinok folytonos támadásai miatt
sokáig nem tett szert. Az olasz-török háború idején azonban, mint az olasz hader egyik támadási bázisa igen fontos szerepet játszott. L. még
(ásv.),

:

;

Dema,

Dembachit

id múlva rendes tanár Zürichben.
1862. Halléban, 1873. Berlinben. Az urakházának
is tagja volt. Nevezetesebb müvei Das Pfandrecht
(Leipzig 1860—64, 2 köt.) Lehrbuch des preussischen Privatrechts (Halle 1871-80, 3 köt.) Pandekten (Berlin 1884—87, 3 köt.) Das bürgerkhiili, rövid

;

1.

Demburg,

Derosne
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német

trónörököst keletázsiai útjára kisérte el. V. ö.
Bort^ardjStaatssekretárD. in Britisch-u.DeutschOstafrika (Berlin 1908) Gr. Dalwigk-Lichtenfds, D.'s Tátigkeit u. seine Eingeborenenpolitik
(u. o. 1910) Eohrbach, D. und die Südwestafri:

;

kola partján, vasút mellett, {i9io) 24,645 lak.,
akik közül csak mtntegj* 1500 lakik D.helységben.
Török idkre emlékeztet a régi kastély és a kat.
templom, amely egykor mecset volt. Legnagyobb
épülete a velenceiek korából való kaszárnya. Közelében Sivericben nagy bamaszénbánya van,
amely (i9io) 1.248,000 t. barna szenet szolgáltott.
Dem, kisk. Gömör vm. rozsnyói j.-ban, a
Csermosnya patak mellett, (i9io) 706, (looo. 970)
magyar lak., Andrássy Dénes gróf kastélyával s
vasöntjével, úgyszintén a Rimamurány-Salgótarjáni r.-t. vasmüvével és bányagondnoksággal.
D. hajdan Krasznahorka vár tartozéka volt és a
Bebek-, majd az Andrássy-család birtoka volt.
Egyik Andrássy itt a XVni. sz. vége felé kastélyt
építtetett. A Szontagh-családnak itt már 1650.
volt vasércbányászata
Andrássy György építtette a D.-i híres vasgyárat, mely a budapesti
lánchídhoz is szállított vasalkatrészeket. 1848-ban
kisebb harc volt itt.
Demye (azeltt Déronya), kisk. Bács-Bodrog
vm. hódsági j.-ban, (1910) 2664 szerb és német lak.,
segélyszövetkezet, postahivatal, u. t. Bácsordas.
Derogáció (lat.), a jogszabály hatályon kívül
helyezése expressis verbis, vagy hallgatagon (lex
posterior derogat lex priori). Ahrogatio a jogszabály teljes eltörlése, D. a jogszabály módosítása, óbrogatio a jogszabály részbeni eltörlése,
subrogatio a jogszabály részbeni pótlása.
Derogál (a lat. de-rogo szóból), a magyarban
közkelet kifejezés a kisebbítés, megrövidítés ér;

:

telmében.

Derogatorias záradék

(lat.

kaner (Berlin 1911).

toría), oly akai'atkijelentés,

D., Friedrich, német hírlapíró, szül. 1833
megh. 1911 dec. 3. Berlinben.
Elbb törvényszéki ügyvéd Darmstadtban, utóbb

kifejezésre juttatott

2.

okt. 3. Mainzban,

1871— 81-ig német birodalmi
a szellemi szabadelv és poroszbarát párt egjik vezére
1875— 90-ig a berlini
Nationalzeitung szerkesztje, azóta a Berliner
Tageblatt fmunkatársa. 1883-ban elkísérte a
német trónörököst Spanyolországba. Érdekes és
tanulságos rajzai: Des deutschen Kronprinzen
Reise nach Spaníen und Rom (1884) Russische
tartománygyiilési,

gj-ülési képvisel,

;

;

Lente, eíne Sommerfahrt (1885): Berliner Geschichten (1886) Auf dentscher Bahn in Kleinasien (1892) ; Aus der Weissen Stadt (1893, a
chicagói világkiállításról). Regénve
Der Oberetolze (1889, 2 köt.).
3. D., Heinrich, német jogtudós, D. 2. bátyja,
szül. Mainzban 1829 márc. 3., megh. 1907 nov. 23.
1851-ben magántanár Heidelbergben, 1854. rend;

:

clausula deroga-

hogy az egyidejleg
akarat késbbi cselekmény-

nyel ne legyen megváltoztatható. Az ily akaratkijelentés különösen végrendelet alkotása alkalmával bír jelentséggel. Azt a végrendeletet,
melynél a végrendelkez a végrendeletbe oly titkos jelet V. mondatot vesz fel, melyet csak
isazzal a feltétellel, hogy késbbi végrendemer
lete csak akkor legyen érvényes, ha azt a mondatot V. jelet kifejezetten tartalmazza,
D.-kal
ellátott végrendeletnek nevezzük. Érvényessége
vitás, mert ellentétben van azzal a tétellel, hogy
a végrendelet visszavonható.
Derosne (ejtsd: derón), Charles, francia kémikus
és gépész, szül. Parisban 1780., megh. n. 0. 1846
szept.Gyógyszerész lett, sikerült kísérleteket tett
a nyers cukor fehérítésére és szerencsével zte a
répacukor-készítést elször alkalmazott a cukortisztításnál csontszenet s véralbumint, továbbá felfedezte az ópiumban a narkotint, a D.-féle sót.

—

—

;

De

Rossl
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nagy gépgyá- és Boroszlóba internálták. Innen hazaszökött, ahol
Chanzy és Bourbaki alatt újra küzdött a gylölt
De Rossi, 1. Gian (Giovanni) Battista, olasz ellenség ellen; csakhogy 1871. Bourbaki hadáarcheológus, szül. 1822 febr. 23. Rómában, megh. val együtt neki is svájci területre kellett menen. 0. 1894 szept. 20. A római egyetemnek volt külnie. A béke helyreálltával több hazafias irányú
tanára, a Pontiflcia Accademia d' archeológia és munkát és verses kötetet írt, milyen Sur Corszámos tudós társulatnak tagja.Tudományos folyó- neille. Stances (1873) L'Hetman (1877) La dóiratokban közzétett els dolgozatai az ókeresz- fense nationale (1878). De legtöbb sikert aratott
Felfedezéseit az általa felállított

rakban értékesítette.

:

;

;

tény föliratokra vonatkoznak. A korai középkor
zarándokkönyveinek, valamint az ókeresztény
irodalomnak áttanulmányozásából tájékozódván
a katakombák fekvésérl, hozzáfogott azoknak
rendszeres fölkutatásához. Ebbeli fáradozásait
fényes siker koronázta, a katakombák föltárásával, tartalmuk tudományos értékesítésével megalapítója lett a keresztény archeológiának.

a lángoló hazaszeretettl sugalt Chants du sóidat
és Nouveaux chants c. verseivel, melyek számtalan kiadást értek és nevét egész Franciaországban
ismeretessé tették. Követte ezeket a Pro Patria
c. versgyjtemény (1878) és a De l'éducation na-

melyben nyíltan hirdette
a «revanche» eszméjét. 1882-ben megalkotta a
Ligue des patriotes c. egyesületet, mely külömüvei Inscriptioneschristianae urbis Romae sep- nösen az ifjabb nemzedék katonai kiképeztetétimo saeculo antiquiores (Roma 1857 88) Roma sét tzte ki feladatául. 1884-ben kiadta a porosotterraneacristiana (u. o. 1864 1877, 3 köt., an- szokat gúnyoló Monsieur l'hulan et les trois coutionale militaire (1882),

F

:

—

—

;

Musaici leurs c. könyvet, 1886. pedig az Avant la bataille
is le van fordítva)
1872—1900). Számos dolgozata és Le premier grenadier de Francé c, a franciájelent meg a Bolletino di Archeológia cristiana- kat bosszúra izgató müveit. Lelkes híve volt Bouban, melynek 1863 óta kiadója volt. Ó vezette a langer tábornoknak, kinek érdekében számtalan
Codici latini della Vatieana kiadását. Összes cikket írt és számtalan tüntetést rendezett. 1889.
müveinek jegyzékét tartalmazza a születése 60. képviselvé választották s mint ilyen fleg a
golra és franciára

;

cristiani (u. o.

fordulóján kiadott Albo dei sottoscrittori per la
medaglia d' oro in onore del commendatore G. B.
d. R. (Roma 1882). V. ö. Baumgarten, Giovanni
Baltista de R. (Köln 1892).
2. D., Giovanni Battista, olasz fest és szob:

köztársasági párt keblében

trt

visszaéléseket és

megvesztegetéseket ostorozta, miáltal sokaknak
haragját magára vonta. Egy ízben az ülésterembl

eltávolították.1892 végén megkezdte a Panamabotrány hseit leleplezni és nem nyugodott, míg
rász, 1. Rosso.
Baihaut volt miniszter is a vádlottak padjára nem
3. D., Pellegrino Luigi Odoardo, gróf, olasz került és Ribot minisztert meg nem buktatta. Az
államférfiú, szül. 1787 jiil. 13. Carrarában, meg- 1893-iki választások alkalmával megbukott, de
gyilkolták 1848 nov. 15. Rómában. Elbb 1812. 1898. megint képviselvé választották. Ekkor
Bolognában a btlntetöjog, majd 1819. Genfben a Dreyf US ós a zsidók ellen agitált. Okt. 25. ügyes
római jog tanára lett, egyszersmind a köztársa- interpellációval elidézte a Brisson-kabinet buság tanácsának is tagjává választották. 1832-ben kását 8 midn a Dreyfus-pör revíziója minda Padé Bassi néven ismert alkotmánytervet amellett elkerülhetetlenné vált, a hadsereg repudolgozta ki. Ugyanez évben a Collége de Francé- tációjának érdekében felkelést akart elidézni.
nak, 1834. pedig a párisi jogakadémiának lett Ekkor letartóztatták, de az esküdtek felmentettanára. 1838-ban az Académiedes sciences morales ték. Késbb azonban a kormány Fülöp orléet politiques tagja, majd 1839. pair, 1840. az ansi herceg javára sztt összeesküvésnek jött
államtanács tagja, i846. vatikáni nagykövet és nyomára, melybe az államügyész véleménye
francia gróf lett. D.-nak nagy része volt IX. Fiús szerint D. is be volt avatva. Erre D.-t újra letarmegválasztásában és reformjainak elmozdításá- tóztatták s a szenátus tagjaiból alakított államban. 1848-ban újból olasz állampolgár és egyút- törvényszék három hónapi fogházra, majd a törtal Bologna követe lett, de a kamara megnyi- vényszék szidalmazása miatt két évi fogházra
tásakor meggyilkolták. D. tudományos munkái ítélte. 1900 jan. 3. a szenátus 10 évi számzeközül nevezetesebbek Traité du droit pénal (Pa- tésre ítélte. Ekkor San-Sebastianba költözött
ris 1829) ;Traité du droit constitutionel franíaise (Spanyolország). D. mint színmíró is próbált
Cours d'économie politique (u. o. szerencsét: Messire de Guesclin, La mórt de
(u. 0. 1836)
1839—41). V. ö. Idevüle, Le comte P. Rossi, sa Hoche és Chants du paysan c. hazafias drámávie, son oeuvre, sa mórt (Paris 1887)
Tolra de kat írta.
Déroute (franc, ejtsd: dert) a. m. zrzavar: a
Bordás, Le comte P. de D. (Amiens 1888).
Derotrema s. Derotremata (áuat), azon far- tzsdén az árak hirtelen esése folytán létrejött
kos kétéltek (1. Kétéltek) gyjtneve, melyek zavaros helyzet, mely rendesen nagyobb bukáfejldésük folyamán kopoltyuikat elvesztik, ko- sokkal szokott végzdni valamely megvert csar
poltyurésüket azonban egész életükön át meg- pat szétzüllése.
is

:

;

;

;

tartják. Ilyen
pjiiumidae).

pl.

Derotypus,

a legtöbb halszalamandra (Am-

Deroy

(^tsd: döroa),

bajor tábornok, szül.

galléros papagály

(áUat), 1.

Bernhard Erasmus, gróf,
Mannheimban 1743 dec. 11.,

Papa- megh. Polockban 1812 aug. 23. Atyja

francia erekitüntetéssel

gályfélék.

det

Derouléde (egtsd: deruiéd), Paul, fraucia politikus
és író, szül. Parisban 1846 szept. 2. Az 1870-iki
háború kitörésekor mint önkéntes lépett a hadseregbe, de Sedánnál a poroszok foglyul ejtették

harcolt a hétéves háborúban. 1795-ben xMannheim
átadása alkalmával francia fogságba került. 1800.
ismét síkra szállott Franciaország ellen, de Hohenlinden mellett megint hadifogságba került.

bajor-píálzi tábornok volt. D.

—

Derpt
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Kiszabadulván, újjászervezte a bajor hadsereget társain nagy kegyetlenségeket követett el 1555.
D. István,
1806— 1807-ig Bonaparte Jeromos alatt birtokait a budai basa elfoglalta.
harcolt Sziléziában, 1809. pedig Lefébvre alatt az elbbinek testvére, részt vett 1544. Zrínyi
Ausztria ellen. 1812-ben Oroszország ellen har- Miklóssal a törökök eUeni horvátországi és 1552.
colt és a polocki ütközetben kapott halálos sebe a szegedi ütközetekben. Mindkét helyen csak nekövetkeztében meghalt. Münchenben 1856. em- hezen tudta megmenteni életét 1556. kassai flékszobrot emeltek tiszteletére. V. ö. Heünumn, parancsnok s mint ilyen 1558. megtámadta és
feldúlta Tokajt, 1563. jelen volt Miksa császár
Lében des Generals D. (Augsburg 1855).
magyar királlj'á koronáztatásán és a Vág vize
Derpt, 1. Dorpat.
J)eTi(Der, Deir), datolyapálmák között fekv és Kassa közti részek kapitánya lett 1566., miváros Alsó-Nubiában, a Xilus jobbpartján, 8000 kor Miksa Gyr alá vonult, D. Nyitránál táboroD. íerenc, 1594. fpohárnok és Sáros
nagyobbára berber lak. Nevezetessége a 11. Ram- zott.
ses által épitett kis templomnak elég épségben vmegje alispánja 1597. a pápai ütközetben és
több, a török eUeni harcban tiint ki." Több izben
maradt romja.
Derriey (ejtsd: demé), Charles, francia bélyeg- követségben járt és kisérte vissza Mária (ührismetsz és betönt, szül. Moisseyban (Jura) 1808 tiemát, Báthory Zsigmondnét anyjához. 1606.
aug. 17., megh. Parisban 1877 febr. 11. Megtanul- Zólyom és Dobronyiva várak visszaadására köván a betüöntést, 1839. bélyegmetszö- és betü- telezték. Kevéssel utóbb meghalt.
D. Potenuutö-múhelyt állított s betüöntvényei csakhamar tiana, Jurisics Miklós, Kszeg vára hsies védvilághírvé lettek. Géptalálmányai közül felemlí- jének felesége volt. A család, mely különben srégi
tendök egy tör, csiszoló és felrakó gép, egy szá- eredet, a XVII. sz.-ban kihalt.
Dersi János, emberbarát, szül. Maros- Vásármozógép bankjegyek készítéséhez s egy új hanghely^ 1831., megh. 1890. Mint gyermekifjú
jegytipus-rendszer.
részt vett a szabadságharcban, azután visszaDerry, 1. Londonderry.
Ders. Régi magyar személynév, melynek ré- vonult birtokaira és gazdálkodott. Vagyonának
gebbi változatait Dersy, Derseo és Dirsidi alak- jelentékeny részét közcélokra hagyta, fleg az
ban találjuk s már 1067. említi a zaztyi apátság Emké-nek és unitárius iskoláknak.
alapító levele Dersy érseket, akit az 1075 iki
Dertona, 1. Tortoncu
Desiderius kalocsai érsekkel vesznek egy szeDertita, perugiai olasz város, (1901) 5906 lak.
mélynek s ebbl a két név azonosságára is követ- A XVI. sz. els felében aranyszínben játszó gyökeztetnek.
nyör majolika edényei keresett iparmvészeti
Derschatta (von StandhaÜ), Július, osztrák cikkek voltak s ma is világhírek.
politikus, szül. Zárában 1852 szept. 12., mint egy
Derat es Serif, Fels-Egyiptomban Mudireh
császári altábornagy fia. Gráeban 1881. ügyvédi tartomány Smt kerületének fhelye a Józsefirodát nyitott. Ugj'ancsak Gráeban mint a német csatorna (Bahr Jusuf) mentén, amely 8 km.-rel
nemzeti pán (ma néppárt) tagját 1885. és 1901. feljebb a Nílusból ágazik ki, kb. 7300 lak. Köa Reichsratba küldtek, ahol vezérszerepet ját- zelében nagy zsilip épült híddal.
:

—

(1804).

;

;

—

;

—

.

szott.

A

stíriai

tartománygyülésnek

is volt tagja.

Dervasz (Darvasz), khánság Turkesztánban

Feljegyzésre méltó 1905 febr. tott indítványa, (1. 0.).
melynek értelmében a Reiehsrat külön bizottsáDervaox-féle víztisztító készülék, I. Kagot küldött ki az Ausztria és Magyarország közötti zánkö.
közjogi és pénzügyi viszony (kvóta) módosítására.
Dervend, 1. Derbend.
1906 jún. 2. vasúti miniszter lett a Beck-kabiDerventca, az ugyanilyen nev járás székhelye
netben, mellyel 1908 nov. 7. visszalépett. Miután Boszniának Banjaluka nev ker.-ben az Ukraina
mandátumát 1909 máj. letette, az Osztrák Lloyd- folyó mellett, sík és termékeny vidéken, (1910)
társulat igazgató tanácsának elnökévé nevez- 5350 lak., egy ersség romjaival. 1886-ig itt volt
ték ki.
a Bosznavasút igazgatósága, honnan Sarajevóba
Dersly (zerdahelyi), Saul, IV. Béla királynak tették át.
bizalmas embere és a tatárok ell való bujdosásáDervis, perzsa szó, a. m. az ajtó mellett tarban hséges kísérje.— D. Miklós. A Gyr nem- tózkodó, azaz koldus ; így nevezik az iszlámban
zetségbl származó, hatalmas és gazdag Zerda- a világ javairól lemondó, aszketikus életmódú
helyi Dersfy családnak tagja. Élt a XIV. század embereket, kik annak daicára, hogy az iszlám
els felében 1342. a királyi ftörvényszéknek tana a remete és szerzetes életet kereken visszatagja, 1335. a családjának elönevet adó, Kapos- utasítja, már e vallás fejldésének régi korszakávártól délre es Szerdahelj'en páloskolostort ala- ban jelentkeznek mint a mohamedán élet aszpított Szent László tiszteletére. V. ö. Anjoukori ketikus irányának képviseli. Már az iszlám II.
Okm. IV. 236. Fejér, Cod. Dip, VUI/4 136.
sz.-ban a keresztény szerzetes rendekéhez hasonló
D. Szaniszló, Zsigmond királynak külföldi utazá- szervezetek létesülnek közöttük, melyeknek tagjai
sában kísérje, 1421. hsége jutalmául a trencsén- klastromokban laknak együtt, melyeket Tekkjékvmegyei Sztrecsen várát kapta, majd tárnokmes- nek V. Khánkáhnak neveznek az ily társház ólén,
ter lett s részt vett a csehek és törökök elleni melyet a nép kegyelete dús alapítványokkal (vaharcokban, hol többször kitntette magát.
i). kut) szokott ellátni, a sejkh (másképpen pír, azaz
Kelemen és Antal jelen voltak az 1505-iki rákosi öreg) áll ; az ugyanazon rendhez tartozó társháországgylésen, az elbbi mint Szabolcs, az utóbbi zak, melyek gyakran széles területeken vaimak
mint Zfu*ánd vmegye követe.
D. Farkas. Ist- elszórva, mind közös központtól függnek, ahonnan
vánfl megemlíti, hogy úgy a törökön, mint honfi- fontos ügyekben utasításaikat veszik. A legrégibb,
;

—

;

;

—

—

Dervis

biztosan kimutatható D.-rend az alapítója (megh.
766) nevére 'Olváni-nak nevezett szerzet. Utána a
legaevezetesebbek az 1182. keletkezett Bufá'irend (ordító D.-ek), a Sázili D.-ek (1258), a Mevlevik
(1273), kiknek rendjét Dzselál ed din Rumi, híres
teozóf költ, a Mesznevi szerzje alapította (táncoló dervisek) a Nakisbendik rendje (1319) stb.
E dervisrendek között vannak olyanok is, melyeknek tagjai a közönségnek mindenféle szemfényveszt mesterséget, pl. kígyóbüvölóst, tüzes
vasdarabok érintését, izzó parázs elnyelését, testük
egyes részeinek éles eszközökkel való átdöfósót
stb. mutatnak be. Leghíresebbek e tekintetben
a fentemlltett Rufá'i D.-ek és a Sza 'adijja dervisrend tagjai (1335). A klastrom kötelékében él
D.-eken kívül vannak vándorló, kolduló D.-ek is,
kik az iszlámvilág minden vidékét koldulva bejárják, és kik között nem ritkán találkoztak politikai izgatók, kik titkos missziókkal forradalmi
mozgalmakat elmozdítottak és közvetítettek.
A Mevlevi rendnek Kóniában (Iconium) székel
fnöke még most is azzal a kiváltsággal bír,
hogy a trónra lép szultánt övezi Oszmán kardjával ez a szultánok beiktatásának szertartása.
A D. -éknek a néppel való
érintkezése, a
köznépnek irántuk táplált ájtatos tisztelete és bizalma módot nyújtott nekik a közhangulat irányítására, nyilvános mozgalmak elidézésére és szítására. A máig fennálló D.-rendek legnagyobb része
csak az oszmán birodalom alapítása után keletkezett. E rendek között soká a legnagyobb befolyást
gyakorolták a Bektasi-k (1357) az
alapítójuk
avatta fel az Orkhán szultántól alapított janicsárintézményt, mely az említett renddel mindig eleven
kapcsolatban is maradt és közös izgatással vele
együtt sok zavart okozott az államban, míg II. Mahmud szultán 1826. a janicsárok megsemmisítésével
a bektasi D.-eket s klastromaikat is üldözbe
vette. Az egyes D.-szerzetek részint küls fellépésük, öltözetük, részint pedig közös istentiszteletük módjában különböznek egymástól
e
közös ájtatos gyakorlat (Zikr) módozatait az
egyes rendek fnökeik útján a rend alapítójára
vezetik vissza. Ennek köpenye (khirka), úgymint
egyéb, birtokában volt használati tárgyak, a rend
alapi tój ától kezdve az egyik rendfnökröl a másikra
szálhiak és a testvérek fölött gyakorolt hatalmának, a renden belül elfoglalt hierarchikus állásának küls jelvényeiül szolgálnak. Neki a rend
alsóbb fnökei, az egyes klastromok sejkjei, ezeknek a rendhez tartozó tagok feltétlen engedelmességgel tartoznak olyanok az ö kezében, «akár
a hulla annak a kezében, aki mossa«. Bár a rendes
D.-ek nyilvánosan a mohamedán vallástörvényekhez alkalmazkodnak, sok rendnek tanai a
szúfiság (1. 0.) elméleteinek (panteizmus stb.)következetes hirdetésével, a rituális törvények elhanyagolásával nem egyeznek az ortodox iszlám követelményeivel. Vannak rendek, melyeknek tagjai
magukat ázM, azaz szabadoknak, bi-sar\ törvénynélkülieknek nevezik. Különös figyelmet érdemelnek az északafrikai rendek (itt a D. ehievezémarabut
sére a marbut
azaz «megkötött»
szót használják) ezek ugyan nagyrészt a keleti
D. -seggel egyeznek, különösen a híres szent
;

;

sr

;

;

—

—

;

el

Azonban vannak újabb idben alakult
szövetségek is (Khván), melyek az

tójukat.

(ctestvéri))

európai befolyás elleni küzdelmet tekintik fcél-

juknak közöttük a leghíresebb a Sznúszi (1. o.)
rend, melynek klastromai (závija) és rendtagjai
egyrészt Egyiptomig, másrészt a Szahara sivatag legtávolabbi oázisáig vannak elterjedve. E
rendek vándorló tagjainak nagy befolyásuk van
az iszlám terjedésére az afrikai pogányok között.
L. Szufi. V. ö. Browne, The Dervishes or Orientál
Spiritualism. (London 1868)
Vámhéry, Keleti
;

;

életképek (Budapest 1876); Le Chatelier, Les
confréries musulmanes de Hedjaz (Paris 1887)
Binn, Marabouts et Khouan, étude sur l'Islamen
Algérie (Alger 1884).
DerviSaga, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
u. p. és u. t. Blacko(1900) 313 horvát-szerb lak.
;

Jaksic.

Dervis pasa, Ibrahim, török tábornok és
lamférfi, szül. 1817. Konstantinápolyban,

ál-

megh.

1896 jún. 21. Eleinte a kémia és fizika tanára
volt a konstantinápolyi katonai akadémián. A
krimi háború kitörésekor ezredes volt, 1862. mint
osztálytábomok vette át a fparancsnokságot egy

Montenegró ellen operáló hadtest felett s a hadjárat befejezése után musir (marsall) lett. Késbb
Albánia, majd 1873. Bosznia és Hercegovina fkormányzója volt. Az orosz-török háború kitörésekor (1877) rábízták a Batum melletti hadtest
fvezérséget. 1879 tavaszán visszatért Konstantinápolyba. 1880-ban sikerült neki az albánokat
megverni, azok elkelbb vezéreit elfogni és Konstantinápolyba vinni. 1882 júniusában D.-t Egyiptomba küldték, hogy közvetítkép járjon el a
khedive és Arabi pasa közt, de küldetése eredménytelen

volt.

1888-ban a szultán fhadsegéde

lett.

Derwent Conway, álnév, 1. Inglis.
Derwent River (ejtsd: dörvent, Tiszta

viz), több

Angliában : a) átfolyik a Derwent
Water (1. o.) és a Bassenthwaite tavakon (Cumberland) s Workingtonnál az Ir-tengerbe ömlik.
Hossza 60 km. b) Derbyshireben ered, a Peaken,
Sawleynél beleDerbytól fogva hajózható
ömlik a Trentbe. Hossza 96 kín c) Harwooddalefolyó neve,

1.

;

;

;

nél ered (Yorkshire), Maltontól fogva hajózható
Barmbynál az Ouseba ömlik. Hossza 91
d)
;
a Tyne jobbparti mellékfolyója, határt alkot Durham és Northumberland közt. Hossza 48 km.

km

—

D., Tasmaníában : a Laké Saint Claro lefolyása Hobart alatt a Storm Baybe torkollik.
Derwent Water, az English Laké District
egyiklegszebb tava Cumberlandben (Anglia), festi
szigetekkel. Hossza 5, szélessége 1*5 km., mélysége 20 m. Partjai sziklásak. Nevezetessége a
beléje szakadó Falls of liodore vízesés. A tó kifolyása a Derwent River (1. o.). É.-i vége közelében Keswick városka.
Déry, 1. Béla, fest, szül. Budapesten 1870.,
tanulmányait Berlinben, Münchenben, Parisban
végezte s hosszabb olaszországi tartózkodás után
Budapesten telepedett le, ahol kivált tájképekkel
vesz részt a kiállításokon. 1909 óta igazgatója a
Nemzeti Szalon mvészegyesületnek. Irt röpiratokat is, amelyek a mvészet adminisztratív
Kádir Dzsiláni-t (1165) tisztelik mint alapí- reformjaira vonatkoznak.
;

Abd

Déry
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2.

;
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Derzs

2. D. Istvánná, széppataki Schenbach Rozália,
szuiésznó, szül. Jászberényben 1793 karácsony éj
szakáján, megh. Miskolczon 1872 szept. 29. Szülei
Pestre adták német szóra a belvárosi plébánia

t

énekre is tanította. Itt ismerkántorához, aki
kedett meg a magyar színészettel, mely akkor
a ecHacker-szálábann nyomorgott. Vágyától ösztönözve föllépett Láng Ádám színtársulatánál,
elbb kisebb szerepekben Széppataki Róza néven
igazi debutje azonban 1810. volt Hamletben s
csakhamar népszervé lett. 1813-ban férjhez ment
D. István színészhez s 1815. társaságával Miskolczra került. Hire nöttön-nótt. Magj'arország
több városában aratta diadalait. 1823-ban jutott
Kolozsvárra, s itt érte el mvészetének tetpontját: nemcsak drámai, hanem operai szerepekben
is és
nevezhetjük az els magyar operai primadonnának. A kolozsvári társulattal iött 1827.
Pestre, de itt a társulat megbukván, D. ismét
Miskolczra, majd Kassára szerzdött. 1835 ben
Szentpéteri meghívására a budai társasághoz szerzdött, a Nemzeti Szinház megnyíltakor pedig
1837. Fáy András e színházhoz szerzdtette;
de mvészete ekkor már hanyatlóban volt. Midn
1838. Schodelnét a bécs-karinthiai kapu melletti
színháztól szerzdtették, D. a következ év elejével megvált a Nemzeti színháztól, s azután a
vidéki szintáreulatoknál vendégszerepelt, 1352.
pedig végkép lelépett a színpadról. Ettl kezdve
férjével Diósgj'rben lakott. Férje halála után beköltözött Miskolczra nvéréhez, Küényinéhez s ott
szegényesen, pályatársaitól és a Radnótfáy-alapból
támogatva éldegélt haláláig. Hamvait a miskolczi
.ú. n. nagy-leány-sirkertben díszes emlék jelöli.

t

Mint Írón

mködött

is

negyven esztends

:

fordított

színmvei A
:

Kotzebue után Órajzolat, vígj.
Kis cigányleány, Kotzebue után
Májusi nap Jelna, az orosz árva, vagy a szmolenszki nagy égés, Seribe után
A tizenhatéves
királyné, vagy Krisztina szerelme és lemondása,
Hell Tivadar után Éjfél, dráma Lemberttl, néférfi, vigj.

;

;

;

;

:

metbl Aranymves leányka, erkölcsi rajzolat az
elöidóbl, Blum Károly után Jóbarátok, Ziegler
után Paulina, Weissenthurm Franul Janka után.
Önálló munkája: Dértjné Xaplája, a Kísfaludytársaság megbízásából sajtó alá rendezte s jegyzetekkel ellátta Tors Káhnán (Budapest 1879—
1880., két köt.). Új teljes kiadását Bayer József
rendezte sajtó alá (Budapest 1900).
3. D. Júlia, írón, szül. Baján 1861., megh.
Berlinben 1899 máre. 81. Els novelláit magj'ar
nyelven írta, de azután Bécsbe és 1890. Parikba
költözött, honnan Münchenbe s utoljára Berlinbe
ment és már csak németül in. Színdarabjai közöl
a Magöre Kühe c. drámát Berlinben adták el. A
müncheni Intimes Theater msorán volt Verlobung bei Pignerols; Das Amulet; D' Schand
[1894] ; Es flel eín Reif. Petóflnek több költeményét németre fordította. Midn egy norvég építész, akivel jegyben járt, az eljegyzést feloldotta, öngjilkossá lett. Stuck festó megörökítette
;

:

;

Dés

Szvankán, 1816 júl. 21. A tatár Murza Bagrimtól származó tiszt fia volt 1762. a Preobrazsenszki
testrezredben szolgált. 1774-ben különösen a lázadó Pugacsev eUen tüntette ki magát. Katalin
:

cárn csakhamar

fölismerte tehetségét s magas
állami hivatalokba jutatta. 1793-ban titios tanácsos és államtitkár. 1800. Pál alatt birodalmi
kincstárnok, I, Sándor alatt 1802. igazságügyi
miniszter lett de már 1804. visszavonult a közügyektl. D. már igen korán tanúsította fogékonyságát a költészet iránt s a KataUn idejebeli legjelesebb költk közé tartozik. Ódái közlil az Istenhez cím a legkiválóbb. Költeményeiben van er.
fantázia, sok költi szépség. Szülvárosában 1843.
emlékszobrot emeltek neki. Mveit összegj'üjtve
legjobb a
1798. s azóta számtalanszor kiadták
Grot Jakabtól rendezett nagj' díszkiadás 1864—
1883, 9 köt., az utolsó 2 k. tartahnazza Grot tollából D. életrajzát. Zapiszki D.-a (D. emlékiratai)
csak 1860. jelentek meg. V. ö. Szabó E., Orosz
költk (Bpest 1891).
Derzsenye, kisk. Hont vm. báti j.-ban, (i9io)
342 tót és magjar lak. ; n. p. és u. t. Bát. Temploma 1657. épült, oltárképe a hussziták idejébl
;

;

való.

Derzsfi,

1. Dersfy.
Derzsi Károly, unitárius lelkész, szül. Tordátfalván, Udvarhely vmegyóben 1849 dec. 19., megh.
1905 jún. 6. Tordán. Tanult a székelykeresztúri,
kolozsvári unit. középiskolában, ez utóbbi helyen
a teológiát is végezte 1870. 1872-ben Londonba
ment s itt hallgatott két évig teológiát és nyelvészetet. 187^ben a tordaí gimnáziumban a
latin és görög nyelv tanára lett, 1879. Kolozsvárra választották meg teol. tanárnak, de ezt az
állást nem fogadta el 1881. a Budapesten alakult
unitárius egyház lelkészévé lett s ez állásában
mködött 1895-íg, a mikor errl lemondván,
gimn. tanárrá lett. Munkái Zsinati egyházi beszéd és ima (Kolozsvár 1876) Unitárius tájékozó
(Budapest 1891). Szerkesztette 1882 óta az Unitárius kis könj-vtárt az unitárius vallás és egyház
ismertetése céljából. Több értekezése a Keresztény Magvetben látott napvilágot
Derzsida, község, 1. Kisderzsida és Xagy;

:

;

derzsida.

DerzstomaJ.Tíszaderzshez tartozó puszta JászNagj'kun-Szolnok vm. tiszai fels j.-ban, (i9io)
762 lak., postaügjnökséggel u. t. Kunhegyes.
I>es (ol. Re bemolle, franc. Ré bémol. ang.
D. fiat), a zenében a ^ által fél hanggal leszál;

lított

rf.

Dés. Szolnoki fispán volt 1234., s alighanem
tle vette nevét Dés város a mai Szolnok-Doboka (Bels-Szolnok) vmegjében. Tekintve, hogy
középkori okleveleinkben a Dés, Dezs nevek a
Dienes becézéseként fordulnak el : nagyon valószín, hog>'ezen Dés egy személy a Tomaj nembeli
Dienes fia Dienessel, kit 1228— 31. és 1235—41
közt találunk szolnoki fispánnak(l. Dienes nádor).
Dés (Deés), rendezett tanácsú város SzolnokegN'ik képén mint furiát.
Doboka vm. dési j.-ban, (isio) 11,442 lak.; 1900-ban
Derzs, község, J. Nyitraderzs, Székelyderzs és 9888 lakója volt, közte 6983 magj-ar, 636 német
liszaderzs.
és 2323 oláh. A házak száma 1425. Dés kevéssel
Derzsavin, Gábriel, híres orosz lírikus, szül. Ka- a két Szamos egyesülésén alul az egyesült folyó
zánban 17^ júl. 13., megh. novgorodí birtokán, balpartján fekszik csinos s emelked város, föte;

—

Desaguadero

Désakna
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rén a reformátusoknak 1450. épült gót stíl temp- és városkapu romjaival, gyógyforrásokkal, (i9oi>
loma. Dés a vmegyei törvényhatóság, a járási szol- 3641 lak.
gabírói hivatal, pénzügyigazgatóság, adófelügyel,
Desaix vagy Dessaix (ejtsd: döszé), Louis Chartanfelügyel, kir. törvényszék, telekkönyv és les Antoine, francia tábornok, szül. St-Hilaire
ügyészség, államépítészeti hivatal, kir. állat- d'Ayatban (Auvergne) 1768 aug. 17., elesett a
tenyésztési felügyelség, kir. ker. iparfelügyel, marengói csatában 1800 jún. 14. 1791-ben Broglie
az erdély-szolnoki gör. kel. és a szamosújvár- Victor tábornok hadsegéde lett. A nagy forradakaczkói gör. kat. esperességek,ferencrendi kolostor lom eszméit lelkesedéssel üdvözölte, de a rém(épült 1726—55), áll. uralomtól megundorodott. 1792-ben a rajnai hadállatorvos széke. Van sereghez küldték Elszászba, ahol 1793. elszántan
közjegyzsége, pénz- védte a weissenburgi sáncokat s rohammal vette
ügyrbiztosi állomása, be az ers Lauterburgot. 1794-ben mint hadosztályadóhivatala, 9 hitelin- tábornok a rajnai hadsereg jobb szárnyát vezérelte,
tézete, közte hitelbank, kitüntetéssel harcolt Kaiserslautern mellett s részt
leszámítolóbank, taka- vett Mainz ostromában. Moreau visszavonulása alrékpénztár, az osztr. kalmával (1796) a kehli hídft védelmezte s csak
m. bank mellékhelyi- hsi ellentállás után s szabad elvonulás föltétele
sége, tov. könyvnyom- alatt adta át azt az osztrákoknak (1797 jan. 9).
dája, állandó színháza, Jan. 19. és 20. közötti éjjel pedig a Rajnán hidat
kórháza, szegényháza, vert és újra átkelt a Rajnán. 1798-ban BonaDés város címere.
számos közmveldési, parte az egyiptomi elhad vezérletével bízta meg.
jótékony, iparos s közhasznú egyesülete méntelep- Júl. 10. Khebrissehnól, a gúlák mellett vívott csaosztálya. Vasüti állomás, posta- és távlróhívatal, tában, valamint a mamelukokkal folytatott küztelefonállomás. Iskolái áll. fgimnázium, állami- delmekben újabb dicsséget aratott. Azután Déllag segélyezett közs. polg. leányiskola, áll. gazd. Egyiptomot foglalta el maroknyi haddal. Bonaismétl iskola, közs. íparostanonciskola, 9 elemi parte távoztával Kléberrel együtt Egyiptomban
iskola és 2 kisdedé vó. Vásárai élénkek; van ipari maradt. 1800-ban Fels-Itáliába, Bonapartéhoz
szeszgyára, mely évenkint 400 ökröt hizlal a bécsi sietett, ki a tartalék élére állította. E minségében
piac számára mint a szamosvölgyi és dós— zilahi hervadhatatlan érdemet szerzett a marengói diadal
vasút gócpontja, gyors emelkedésnek indult. Tár- kivívásában. 1800 jún.l4. a francia csapatok Bonasadalmi élete élénk és fejlett. A várost környez parte minden erfeszítése dacára már futásnak
3 hegy (Czicz-, Rózsa- és Bélahegy) mindegyikén indultak, midn a délutáni órákban D. megjelent
si erdítvények nyomai látszanak. Számos római a csatatéren és azonnal neki ment az üldöz oszemlék került napfényre. Dós neve elször 1214. trákoknak, kiknek kezébl a gyzelmet kiragadta.
fordul el mint sószállítóhely II. Endre itt só- E tettét azonban az ifjú hs életével fizette meg.
kamarát állított fel 8 Dést szab. kir. város rang- Holttestét bebalzsamozták s a Szent-Bernát hejára emelte. Az 1261. említett Dézs vár rom- gyen lev kolostorban temették el. Bonaparte
jai alig ismerhetk fel. Régi emlékei a Csonka-to- emléket emelt sírja fölött, a direktóriumhoz külrony s az I. Rákóczi György által épített ház (ma dött harci jelentésében azonban D. nagy érdemeit
polgári iskola). A dési várak egyikérl azt tartja a elhallgatta. Parisban utóbb a Dauphin-téren emmonda, hogy egyike volt azon hét várnak, melye- léket, a Place des Victoires-on szobrot emeltek neki
ket Álmos, a magyarok fvezére, Erdélyben pihe- (Ez utóbbit 1815. ismét eltávolították.) A hadsereg
nése alkalmával építtetett. Álmos állítólag innen pedig Kehllel átellenben a Rajna partján emelt a
küldte követét Szvatoplukhoz, azon üzenettel, hogy hsnek emléket. V. ö. Desaix et Foliet, Le generál D. (Paris) Hüffer, Die Sehlacht von Marengo
a magyarok országában óhajtanának letelepedni
midn a követ visszaérkezett s bemutatta a ma- (1900) Chuquet, Journal de route de D. (Paris
gával hozott jó vizet, füvet s földet, áUítólag há- 1907).
Désakna (Deésakna, Okne), nagyk. Szolnokromszor kiáltották a «Deus» nevet innen származtatják a Dés elnevezést. 1848 nov. 22. Katona Doboka vmegye dési j.-ban, (i9io) 2686 oláh és
Miklós honvéd rnagyot itt az osztrákok megver- magyar lak., húsfogyasztási szövetkezet, postahiték, ellenben dec. 23. közelében Bem magyar tábor- vatal u. t. Dés. Ref. csúcsíves temploma 1675.
nok egy ellene küldött osztrák hadosztályt meg- megújíttatott. D, Déshez közel fekszik, vele majdvert. 1849 január 6. itt ütközött meg Wardenor nem összefügg. Van sóbányahivatala és nagy sóosztrák tábornok Bemmel. Dósén született 1820. bányája, melynek termelése 1909-ben 392,135 q.
Czakó Zsigmond magyar drámaíró.V. ö. Budapesti ksó és 7400 q. iparsó volt, összesen 5*4 millió K
Látogatók Lapja (1893. é\f.); Kádár József, A értékben. A mvelet alatt lev nyilt aknatorkok
száma 5, kett tartalékban van, a napra nyiló tárók
dési ev. ref. egyházközség története (Dés 1882)
Tagányi ós Béthy, Szolnok-Doboka vm. mono- száma 4, összes hosszúságuk 900 m. A bányában
7 tiszt, 14 altiszt és 140 munkás van alkalmazva.
gráfiája (III. köt.).
Desagnadero (sp. kifolyás), folyó 1. Bolwiá- A bányák már a rómaiak idejében, késbb az Ároan. A Titicaca-tó lefolyása a Lago Pampa Aul- pádházi királyok alatt is müvelés alatt voltak a
2. D., Argen- vízzel megtelt régi üregeket jelenleg sósfiirdöül
lagasba ömlik. Hossza 300 km.
tinóban, határfolyó San Luis és Mendoza provin- használják (sótartalmuk 18"/o). V. ö. Adatok D.
;

:

;

;

;

;

;

;

;

Vízakna sóbányák történetéhez (Tört. Tár
1895) Iványi Béla, Két középkori sóbányastatútum. Bártfa és Deés (Századok 1911).
és

ciák között,

Ardéches francia
dópartementben, a Doux folyó mellett, régi vár

Desaignes

;

—

(ejtsd: döszeny),

f alu

18.

;

—

Desalleurs

Desalleurs, marquis, francia követ II. Rákóczi
FerencDél.1706 1707-ig a fejedelmet üres igéterekkel a Mború folytatására biztatta, de amellett a XIV. Lajossal való formaszerinti szövetség
aláíi'ását holmi fogásokkal mindamiyiszor elhalasztotta. Miután Rákóczi a francia udvarnál volt
követe által D. áhíok magatartása ellen több ízben
panaszt emelt, Torcy miniszter D.-t 1707. Magyarországból haza hívta.
De Sanctis, 1. Francesco, olasz államférfiú és frodalomtörténész, szül. Mórra Topiinóban (Salemo)
1817 márc. 28., megh. Nápolyban 1883 dec. 29.
Elbb tanár volt, de eladásaival a Bourbon-kormány üldözéseit vonta magára. 1848-baQ a nápolyi
közoktatásügyi minisztérium államtitkára lett, de
1850. börtönbe vetették, amelyben 3 évig sínyldött. 1856-ban Züriehben lett az olasz irodalomtörténet tanára, 1860. pedig Garibaldi elbb egy
tartomány kormányzójává, majd nápolji közoktatásügyi miniszterré nevezte ki. Ezután belépvén
az olasz képviselházba, ennek egyik legjelentsebb vezérférfla lett. Kétszer választották meg alehiökké, s három ízben (1862., 1878. és 1879—80)
bizták rá a közokt. tárcát. Kiváló szónok és nagy
fró volt, aki új eszméket vitt bele az olasz ifjúság
lelkébe. Legkiválóbb munkája két kötetes olasz
írod. története (Storia della lett. ital.), az esztétikai
filozófia alapján megírt nagyjelentóség mü, moly
azonban inkább egyes nagyobb essayk sorozata,
mint az olasz irodalom kerek története. Irt egy monográfiát Petrarcáról is, valamint számos kisebb
írod. tört. essayt (Saggi Critici, Nuovi Saggi
Critici).. melyek mindegyikében eredeti és mély
felfogású frónak mutatkozik. írtak róla Pasqu.

—

Viliari és Ferrieri (1887).
2. D., Luigi, olasz teológus, szül. 1808.,

-
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Desboutin

került. Szerencsésen kimenekülve, 1797. visszatért
Parisba, ahol 1805 óta jóked\' dalaival szerzett

magának

nevet. 1815-ben a vaudevüle-szinház
igazgatója lett, de a nagy verseny következtében
nem igen tudott zöldágra vergdni. Jobbára másokkal szövetkezve számos színmüvet frt egymagában írt darabjai közül Les petites Danaídos
c. egyfelvonásos paródiájának volt tartós sikere.
Ma már úgy darabjai, mint chansonjai feledésbe
merültek. Ez utóbbiak közül néhány komolyabb
tárgyú, mink La treüle de la vérité, Consolations
de la vieillesse, Le pour et le contre, irodalmi érték. Költeményei Chansons et poésies diverses
címen több kiadást értek (a legutolsó Paris, 1858).
V. ö. Sainte-Beuve, Portraits contemporains V.
(Paris 1846).
Desault (eátsd: dezói), Pierre Joseph, francia seb;

szül. Magny-Vemais-ban 1744 febr. 6.,
megh. Parisban 1795 jan. 1. Apja akarata ellenére

orvos,

késbb a beíforti katonai kórházban továbbképezte magát, 1764 óta Parisban
tanult, 1766 óta maga is boncolástani felolvasásokat tartott. Az École pratique tanára, aztán a Charité és 1788 óta a Hótol-Díeu kórház föseborvosa
volt. Itt alapította meg a Mrurgusi-klimkai oktatást és ezzel együtt a francia sebészetnek egy
egész új korszakát. Bichat kiadta Oeuvres chirurgicales-jait (Paris 1798, 3 köt., legújabb kiadás
Rouxtól, u. 0. 1813), amelyekben tanai benfogsebészetet tanult,

Németre is lefordította Wardenburg.
Saass., latin természettudományi nevek

laltatnak.

De

utánHenri F. de Satissiire {l.o.)neyénekTöyiáltése.

Désarantage

(franc,

ejtsd: deaavantázs)

a.

m.

kár, veszteség.

DésaToner (franc, ejtsd deaavné) a. m. eltamegh. gadni, érvénytelennek nyilvánítani. Désaveu, el-

1869. Kezdetben a pápai udvarban milködött, utóbb
a protestantizmushoz szegdött. 1847-ben Máltába
menekült, itt az evangélikus egyházba lépett át és
1852 óta Torinóban a valdensek papja volt, késbb
pedig a valdensektl elvált «szabad egyház»-ban
mködött. 1864— 1869-ig ismét a valdenseknél lelkészkedett és egyúttal Firenzében az 1867. alapított teológiai kar egyik tanára volt. V. ö. Bönneke,
Luigi B. S. (Halle 1890).
Desargaes (ejtsd: dezarg), Gérard, francia matematikus, szül. Lyonban 1593., megh. u. o. 1662.
Mint mérnök részt vett La Rochelle osti-ománál,
késbb mint magánzó Parisban, majd condrieux-i
birtokán élt. D. els feltalálója azoknak a módszereknek, melyeknek századunkban a tiszta geometria újjászületését köszöni. így tle való az invdució fogalma és neve. Egy fontos tétele a perspektiv háromszögekre vonatkozik.Müveit Pondra

:

tagadás, visszavonás, el nem ismerés.
Dés-beszterczei és Dés-désaknai (sóbánya)
iparvasút, 1. Szamosvölgyi h. é. vasút.
Desbordes-Valmore (ísjtsd: débord-vaimór), Jfarcelline, francia írón, szül. Douaiban 1785 jún.
20.,

megh. Parisban 1859 júl. 23. Korán árvaságra

jutva, a színpadra került, súlyos szerelmi csalódásérte, 1817. férjhez ment Valmore, valódi nevén
Prosper Lenchentin, vidéki színészhez s ezentúl
kizárólag családjának és az irodalomnak élt. Költeményei: Élégiesetromances (1818); Élégies et
poésies nouvelles (1824) ; Les pleurs (1833) Pauvres fleurs (1839) ; Bouquets et priéres (1843) és
ifjúsági iratai : Violette (1839) ; Le livre des mérés et des enfants (1840, 2 köt.) ; Les anges de la
famille (1860) mély érzésrl s jeles formaér:

zékrl tanúskodnak. V.

ö.

Sainte-Beuve,

Madame

hadilábról

D.(Paris (1870) J. Bouleiiger, Madame D., d'aprés
ses papiers inédits (u. o. 1909).
Fia, Híppolyte
D. Petfi lelkes csodálója volt s üjfalvy Károllyal
szövetkezve 1872. egy kötetre való versét adta
ki pózafordltásban.
Denbontin (ejtsd: débnten), MarcelUn Gilbert,
francia rézkarcoló, fest és fró, szül. Cérillyben

Marc Antoine Made-

(Allier départ.) 1823., megh. Nizzában 1902 feb. 19.
Festészeti tanulmányait a párisi mvészeti aka-

laine, francia költ, szül. Fréjusben (Vars) 1772

démián kezdte, majd Couture mtermében és

nov. 17.. megh. Parisban 1827 aug. 9. Kalandos vére Amerikába csalta, belekeveredett a san-

müvet

adta

ki- fPíiris

1864, 2 kötet).

Désarmer (franc, ejtsd: deiarnié)a.m. valakitl
a fegyvereket elvenni csapatoktól a fegyvereket elszedni; várakat leszerelni, azaz a csakis
háborúban felállított lövegeket a hadszertárakba
;

helyezni; végül az egész hadi
békelábra állítani.

Désaugiers

(eJtsd:

déiowié),

ert

;

—

Olaszországban folytatta. Hazatérve több színírt, így a Maurice de Saxe, Cardinal Dudomingói néger lázadásba s komoly veszedelembe bois és Madame Roland címeket, amelyeket

—
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a Comédie-Fran^aise-hez nynjtott be eladásra.
Irodalmi mködésénél azonban sokkalta jelentékenyebb volt rézkarcoló tevékenysége. Hidegtvel
készített képmáskarcolatai a legjelesebbek közé
tartoznak, amit e téren a XIX. sz.-i francia

m-

vészet elállított.

Mvei között amodern Francia-

ország számos kiválóságának képét megtalál jiik,
viszont Manet róla festé egyik legsikerültebb arcképét.

m

3888
magas vulkán
a Berro Azullal (3760
m) különálló hegytömeget alkot. Itt ered a Rio

Descabezado,

kialudt,

Tálca chilei tartományban

;

Máule.

Descamizados (spany.) a. m. ingnélküliek
egy heves, elégedetlen, radikális klubpárt Spanyolországban, mely az 1820-iki forradalmi mozgalmak idején keletkezett.
Descamps (ejtsd: dékam), 1. Edouard Eugéne
Frangois, báró, belga tudós és politikus, szül.
1847. Beloeilben. 1872-ben a jogbölcsészet és nemzetközi jog tanára lett a löweni kat. egyetemen.
Fbb mvei Les harmonies du droit naturel et
du droit chrétien (1881); Essais de philosophie
juridique selon saint Thomas d'Aquin (1888);
La Part de la Belgique dans le mouvement africain (1889) L'Afrique nouvelle, Essais sur l'Etat
civilisateur dans les pays neufs et sur la fondation, l'organisation et le gouvernement de l'Etat
indépendent du Congo (1903).
:

;

2.

D;

Jean Baptiste,

francia fest, szül.

Dun-

querqueben 1714., megh. 1791. Coypelnek és Largilliérenek volt tanítványa, XV. Lajos király
szolgálatában dolgozott és különösen genre-képeket festett. Festményeinél nevezetesebb két
könyve : Vie des peintres flamands, allemands et
hollandais (Parisl753— 63) és Voyage pittoresque

de la Francé et du Brabant

Descartes

(u. o.

1769).

René, latinosan Reiiatus Gartesius, az újkori gondolkodás néhány
eszméjének els formulázója és hirdetje, a legnagyobb francia filozófus, szül. mint elkel bírói
család sarjadéka. La Haye-ban, Tourainenek egy
kis városában 1596 márc. 31., megh. Stockholmban 1650 febr. 11. Igen gyönge testalkatú lévén,
csak nyolc éves korában küldték iskolába La
Fléchebe, a jezsuiták kollégiumába, ahol éles
eszével, élénk képzel erejével korán feltnt.
Mikor kilépett a kollégiumból, saját kijelentése
szerint, melyet Discours de la méthode c. els
müvében tett (egyike a legérdekesebb filozófiai
vallomásoknak, melyekben az író a korra is éles
(ejtad:

dékart),

f

világosságot vetvén,
el),

mindent

tudott,

Descartes

szágba is követte. A hadjárat alatt különben mindig a háborúnál jobban érdekelte a tudomány
Prágában els gondja Tycho de Brahe híres
gyjteményét fölkeresni.l621-ben búcsút mondott
a katonaságnak, nagy utazásokat tett Európában,
azután 1629. végleg visszavonult a világtól. Hollandiában telepedett le, ahol 20 évig maradt, gyakran változtatva lakóhelyét, melyet gondosan titkolt barátjai eltt, hogy rá ne akadjanak s ne
háborgassák gondolkozásában. Baráti viszonyba
lépett Erzsébet hercegnvel, V.Ferdinánd leányával, aki a fehérhegyi csatában a cseh koronát elvesztette. Erzsébetnek ajánlotta fmvét, a filozófia alapelveit. Mindjárt az els években A Világról c.
dolgozott, de midn 1632. Galüeit
elitélték, félretette. 1637. jelent meg nyomtatásban els
A módszerrl (francia nyelven),
melyhez egy optikai, fizikai és geometriai értekezést csatol. Ez a
korszakot alkot a modern
filozófia történetében. 1641. kiadta a már régen
kész Elmélkedéseket latin nyelven
1644. legrendszeresebb mvét tette közzé A filozófia alap-

mvén

mve

:

m

;

:

címmel. Az ortodoxok keményen megtámads keresztülvitték, hogy a szabad Holis, elször Utrechtben (1643), azután
Leidenben elitélik az új tanítást. Mveit nyilvánosan elégették,öt magát is veszély környezte.
De Krisztina, Svédország királynje, aki nagy
csodálója volt, 1649. meghívta Stockholmba. ,Itt
a filozófiában oktatta a királynét, de a zord égalj
alatt csakhamar megbetegedett s meghalt. Csak
1667. vitték tetemét Parisba, ahol a St. Etienne
du Mont nev templomban temették el. 1852-bon
Toursban emlékszobrot állítottak neki. Halála
évében jelent meg utolsó müve A lélek szenvedélyeirl (Les passions de l'áme). Hagyatékában
elvei

ták D.-ot
landiában

:

néhány kisebb mvet és töredéket is találtak.
D egy nagy, mindenre kitérj ed világnézletet alkotott, melynek nem minden részét dolgozhatta ki
részletesen, de amelyben korának természettudományi és matematikai ismeretei, melyek szerzéséhez ö is nagyban hozzájárult, s a modem szellem
magára eszmélése els hatalmas szintézisüket találták. Igazi filozófiai szellemmel az egész emberi
.

tudást alapostul revideálta, új szempontból és célegységgé kapcsolta. A kételkedésbl indul
ki. A tekintélyt elvetve, mindenben kételkedik,
amit elbb nem igazolt ésszel, belátással. Minden
kétséges, még az is, van-e testem, van-e világ,
mert errl érzékeim tudósítanak, az érzékek pedig csalhatnak. A kételkedés, gondolkodás tény, én
zattal

bels élete történetét mondja mint gundolkodó.vagyok. Cogito, ergo sum. Gondolamit akkoriban egyáltalán kodom, tehát vagyok, az els igazság. Gondolkodá-

tudtak, de ezt az egész tudást nem becsülte semmire, csak a matematikában talált bizonyosságot,
de kevés filozófiai szellemet. 17 éves korában
Parisba ment, de egyszerre csak eltnt, Poitiersbe ment jogot tanulni. Majd mint önkéntes
Hollandiába megy Nassaui Móric seregébe, két
évvel késbb Németországban a bajor választófejedelem hadseregében részt vett a 30 éves háború els küzdelmeiben. 1 619 telén a Duna melletti
Neuburgban, egészen magányosan élvén, öltöttek
elször elméjében határozottabb alakot nagy matematikai fölfedezései. 1620-ban részt vett a Fehérhegy melletti csatában, azután Buquoyt Magyaror-

sunk s nem a tekintély egyedüli bíró az igazság
dolgában. Csak a gondolkodást ismerem közvetlenül, minden egyébrl csak közvetett tudomásom
van. Ez az els igazság azonban, melyre bukkantam, még egyebet is ad kezemhez az igazságnak
általában ismertet jelét, kritériumát. Miért tar:

tom

azt a tételt foltétlenül igaznak ? Mert világosan s határozottan átlátom. Ez lesz ezentúl minden igazság ismertetje, a világos, a határozott átlátás. Ezzel a kritériummal igazolja most D. Isten
létét. Tökéletlennek érzi magát. A tökéletlenség
tudata föltételezi a tökéletesség ismeretét. Ezt az
ismeretet tényleg megtaláljuk magunkban, Isten

—
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fogalma az. De ez még nem bizonylláa, hogy mert általános igazság csiráját rejti magában, t. i.
emiek a fogalomnak létezó felel meg. azaz, az energia megmaradása elvét. A fénjrt-anban D.
hogy Isten létezik is. De Istennek bennem lev fo- szintén fontos törvényt fedezett fel, a közönséges
galma bizonyítja rajtam kívül való létét. Csak fénjrtörés törvényét, mely a beesési és a törési
egy valóban tökéletes lény helyezhette belém e szög szinuszaitól alkotott hányados állandóságát
fogalmat. Ez a fogalom mintegy a bélyeg, melyet fejezi ki. Ez az optikai szabály a D.-Snelliusa teremt a maga mvére vésett. De ha Isten féle törvény neve alatt ismeretes. A mávan, akkor a világ is van mert Isten nem csal- sodik fontos felfedezése a fénytan terén a szivárhat meg engem: ha t«hát valamit világosan s vány tüneményének magj'arázata. Mintaszer kíhatározottan átlátok, ez nem lehet nem igaz a sérleti vizsgálatok alapján találja, hogy a szivártévedés csak onnét származik, hogy nem várjak vány a napsugárnak az esben szenvedett törésébe mindig az értelem nyilatkozását. Már pedig a bl és tükrözésébl keletkezik. Az anyag alkotáa
testek némely tulajdonságairól igen tiszta és ha- sára nézve az atom-elmélet ellensége volt
tározott fogalmaim vannak, pl. a kiterjedésrl, tért különböz finomságú anyaggal megtöltöttnek
tehát mondhatjuk, hogy a testek léteznek. A tes- képzeli. D.-nak tulajdonítják még az ú. n. Gartek érzéki tulajdonságai, színek, hangok stb. nem tesius-féle búvár feltalálását.
objektív tulajdonságaik, mert nem világosak s
D. filozófiájának hatása igen nagy volt. Két mohatározottak, ezek csak az elmében vannak. Csak mentum volt dönt. A tekintély elvét végleg lea kiteijedés igazi tulajdonsága a testeknek, alapja rontotta, a matematikai gondolkodást tette a köa matematikának s a fizikának is. A lélek fogalmá- vetkez korszak jellemz vonásává és a modem
nak ellenben semmi köze a kiterjedéshez. Három racionalüímcs alapjává. Az egész következ fejszubstancia van test, lélek. Isten mert szubstan- ldés az
hatása alatt áll. Barátok és ellenségek
cia az, ami egészen független más dolgoktól. De nagy táborokban csoportosultak rendszere mellett
ha ez igaz, akkor voltakép csak egy szubstancia és ellen. Leghimevesebb ellenfelei voltak Gassendi
van, Isten, mert csak az
léte független minden- és Hobbes.A janzenistákPort-royalbans aCongrétl, a testet s lelket ó teremtette. A test és lélek gation de í'Oratoire tagjai D.-hez szítottak.
az emberben nem egészen független egjTnástól. A Magyarországon Apáczai Cseri János (l. o.) volt
test hat a lélekre, a lélek a testre. Ennek lehetsé- els híve és kedvelje. Mveit a többi közt Gousin
gét D. nem magyarázza közelebbrl s vUágosan s adta ki 11 kötetben (1824—1826). Foucher de
ezzel egy új s fontos probléma kerül nemsokára Careil kiadatlan mveinek gjiijteményét adta ki
napirendre, melyet a következ filozófusok Geu- 1859—60. (Oeuvres ihédítes de D.), továbbá érdelinex, Malebranehe, Spinoza, Leibniz, mindegyik kes levelezését
D., la princesse Elisabeth et la
a maga módja szerint akarnak megoldani. (L. reine Christine, d'aprés des lettres ínédites (1879).
OccasionalisnmSyharmoniapraestabilitaJAz álla- A francia kormány D. mveinek monumentális
toknak D. nem tulajdonított lelket, gépeknek kiadását eszközölte tíz kötetben Ádám és Tantartotta ket. D. a testi világot a kiterjedésébl nery szerkesztésében (Paris 1897-tl). Németre
mechanice, a lelkit racionaüsztikusan a gondol- fordította fmüveit Fischer Kuno, magyarra
kodásból magyarázza. Világfelfogása ennyiben Alexander Bernát, Descíirtes. I. Értekezés az
dualisztikus.
értelem helyes használatának s a tudományos
D. különösen fiatal éveiben sokat foglalkozott igazságok kutatásainak módszerérl. U. Elmélketnaletnatikával. ó az analitikai geometriánk meg- dések a metafizikáról Filozófiai írók Tára I. (Budaalapítója,
mutatta meg, hogy minden görbe vo- pest 1881, 2. tetemesen bvített és javított kiadás
nal két változó koordináta között felállítható 1905). Életrajzát megírta K. Fischer (Gesch. der
egyenlettel fejezhet ki. Tle származik a negyed- neueren Fii. 1. 3. kiad. 1878); Miüet, D., sa vie, ses
fokú egyenletek megfejtésére szolgáló egyik mód- travaux, ses découvertes avant 1637 (1867) és
szer, melynek segítségével a negyedfokú, a két ugyanettl D. etc. depuis 1637 (1871).
;

;

;

:

;

:

:

.

quadratikus egyenletre visszavezethet. Ó használta elször az exponenseket, miáltal a hatványokkal való számítást használatba hozta. D. a határozatlan együtthatók módszerének felfedezje.
A fizikában D. különösen a mechanika és az
optika terén fejlesztette a tudományt. A Principia
philosophiae 1644. megjelent mvében a mozgás
általános törvényeit fejtegeti, melyek élére a
Galilertl felállított tehetetlenségi törvényt teszi.

Különösen világos és sikerült alakban állítja fei
a virtuális sebességek elvét, melyet mint a sztatika alapelvét a csigasorra alkalmaz. Legsajátságosabb alkotása híres örvényelmélete, melynek
alapgondolatát már Giordano
mondotta ki.

A

Bmno

örvények (vortíces) az egész világtért
folyadék módjára megtölt étert bizonyos tengelyek körül vezetik. Ez örvények közepében (vagy
gyújtópontjában) a Nap áll. D. alapigazságul felálll^a azt a tételt, hogy a világban a mozgás
mennyisége állandó. Ez a tétel egy késbb felisD.-féle

Irodalom,

Grondriss
D.-ról

egész nagy D. irodalmat L Üeberweg-Heinze,
Gesch. d. Phil. III. Igen vonsó könyv jelent me^

.\3

d.

a Les grands écrivains

fran^ais

c.

gytljt.

:

ü.

par

Alfréd Fouillée, Paris 1893.
Descaves (ejtsd, dékáv),

1861. Parisban.

Lucien, francia író, szül.
Hírét Les Sous-Ofifs (1889) c.

meg, mely a
vakok viláj^ba vezet Les enmiurés (1894) c. regénye, míg La colonneban (1901) az 1870. kommünrl ad megkapó képet. A színpadon nagy sikere volt Maurice Donnayval közösen írt L« clairiére (1899) c.
antimilitarista regényével alapította

vádlottak padjára juttatta.

A

szatírájának.

Descendens

a descendere igébl), 1. leLeszármazik, pl. a gyermek, az unoka. A rokonság (cognatto) vérségi
kötelék oly személyek közt, kiknek egyike(ivadék)
a másiktól (eldtl) származik, vagy mindnyájan
közös stl származnak. Azok a rokonok, akiknek
egyike a másiktól származik, egyenes vonalban
(linea recta) állnak, a nemztl lefelé a nemzettre
(lat.,

szállani, pl. a kútba.

— 2.

—

Descendentla-elmélet
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-

Deschanel

tekintve, a vonal lemen, linea descendens, a nem- Károly szolgálatában, mint diplomáciai kiküldött
zetekrl az sre feltekintve a vonal felmen, Magyarországon is megfordult. Ezernél több ballinea ascendens.
ladát írt, melyek kultúrtörténeti szempontból is
Descendentia-elmélet, származástan, trans- becsesek. Minden fontosabb eseményt megénekel
mutatio, transformismus, 1. Származástan.
s híven tükrözi vissza a polgárság érzelmeit.
Descensio (lat.) a. m. leszállás, leszármazás. Hosszabb költeményei közül említést érdemel a
Dei^census (lat.) a. m. sülyedés, leszállás. D. Miroir du mariage, egy befejezetlen szatíra a hátesticulorum, a. m. herevándorlás és D. ovario- zasságra és az Art de dictier (1392), a legrégibb
rum a. m. petefószekvándorlás. Az ivarmirigyek francia nyelven írt verses poétika. Összes
ugyanis az ágyéki gerincoszlop két oldalán fej- veit Queux de Saint-Hilaire ós Raynaud adták ki
lödnek ki, s csak az embrionális élet második (Paris 1878 óta, eddig 10 köt). V.ö. E. liöpfftier,
felében vándorolnak késbbi helyükre a guberna- E. D., Lében und Werke (Strassburg 1904).
culum Hunteri húzó hatása, valamint a test saját4. D.. Gaston, francia író, szül.
Melleben
ságos növekedési viszonyai folytán. V. ö. Here, (Deux-Sévres) 1861 jan. 5. Több évet töltött GöD. uteri, a méh rögországban és Kis-Ázsiában, útleírásokat írt a
Petefészek és Ivarmirigyek.
sülyedése, amely fképen függeszt szalagjainak Journal des Débats-ban s 1893. átvette a Temps
és támasztó készülékének, a medence-rekesz el- irodalmi rovatát. 1907-ben Budapesten is meglazulása és a hüvely és gát izomteste sérülései fordult. Mvei: La Gréce d'aujourd'hui (1892)
következtében jön létre a terhesség befolyása Sur les routes d'Asie (1894) La vie et les livres
alatt, a szülés traumája után, vagy a gyermek- (1894—904, 6 köt.) Le chemin fleuri (1896) Maágyban helytelen magatartás mellett. Létrehozzák rivaux (1897); Le malaise de la démocratie
más alkalmi okok is. V. ö, Méhbetegségek.
D. (1898) Mme Rousseau (1905) stb.
jogtörténeti értelemben a szállások fejében fize5. D., Légér Marié (rendesen Dom D.), francia
tett dénárok. L. Fispán.
filozófus, szül. Poitiers-ban 1717., megh. 1774.
Descensus ad iuferos (lat.) a. m. alászállás Benedekrendi pap volt. A XVIII. sz. szabad szellea poklokra. Az apostoli hitvallás V. ágazata, mely meivel folytatott levelezése, melyet Beaussire fedeszerint Krisztusnak lelke a pokoltomáera szállott, zett fel, a spinozismushoz közeled hegeli nézeteahol a meghalt jámbor emberek lelkei a megvál- ket mutat. Névtelenül két munkát adott ki Lettásra vártak, a célból, hogy megvigye nekik a tres SUT l'esprit du siécle (London 1769) és La voix
megváltás örömhirót.
de la raison contro la raison du temps (Bruxelíes
Descente (franc.,ejt8d: deszszast), várvíváskor a 1770). V. ö, Beaussire, Antécédents de l'Hégéliatámadó fél által a véd tüzelése ellen épített (föld- nisme dans la philosophie franpaise (Paris 1865)
alatti, befödött, csak oldalt védett), a vár v. sánc Ad. Franck, Dom D. (Journal des Sav. 1866).
Desctiampsia Beauv. (növ.), a Gramineae
árkába vezet folyosó. Építészetben a lépcszetek
alatt vagy fölött rézsútosan fölfelé épített bolt- (Pázsitffélék) család génusza
mintegy 20 faja
minden hideg és mérsékelt tájon elterjedt, egyeDeschamps (ejtsd:désan),l.^nfowí/, francia költ, sek a trópusok magas hegyein találhatók fel. Neszül. Parisban 1800 márc. 12.,megh. Passyban 1869 vezetesebb faj a D. caespitosa Beauv. (Aira
okt. 29. A romantikusok körébe tartozott s úgy caespitosa L.) és D. flexuosa Trin. (= Aira
Satires politiques (1831), mint Derniéres paroles flexuosa L.), 1. Aira.
Deschanel (ejtsd: désanei), 1. Emilé, francia író,
(1835) c. versköteteiben igaz költöisóggel fejezte
Dante Divina szül. Parisban 1819 nov. 14., megh. u. o. 1904 jan.
ki borongós érzelmeit.
Commediájának (1829) verses fordítása. V. ö. des 26. Ellenzéki és egyházellenes viselkedéséért
Essarts, A. D. (Revue des Cours et des Conférences 1851. kiutasították az országból s csak 1859. kapott kegyelmet 1876. tagja lett a képviselház1904).
2. D., Emilé, francia költ, D. 1. testvérbátyja, nak, 1881. a Collége de France-ra az irodalom
szül. Bourgesban 1791 febr. 20., megh, Versail- tanárának és élethossziglani szenátornak nevezlesban 1871 ápr. 23. Victor Hugóval együtt in- ték ki. A hírlapokba és folyóiratokba, fleg a
dította meg 1824. La muse franpaise c. lapot s Journal des Débats-ba írt cikkei javát kötetekbe
csakhamar az új irány egyik legmerészebb kép- is összegyjtötte ilyenek Causeries de la quinviselje lett. 1848 óta teljesen visszavonultan élt, zaine (1861) Physiologie des écrivains et des aramire részben az is késztette, hogy elvesztette tistes (1864), A bátons rompus (1868). Irodalomszemevilágát. Müvei közül fölemlíthetök Études történeti munkái közül kiemelendk Le romanfran^aises et étrangeres (1828—33), melyben tisme des classiques (1882— 88, 5 köt.): LamarGoethe és Schiller néhány költeményén kívül f- tine (1893, 2 köt.) és Les réformateurs de la langue
franpaise (1898).
leg a spanyol romancero átdolgozása nevezetes
2. D., Paw/, francia politikus és író, szül. Brüsz.Roméo et Juliette (1839), Macbeth (1844), mindkett szabadon Shakespeare után több komoly szelben 1856 febr. 13., az elbbinek fia. Elvégezte
és víg színmve, melyeket hímeves zeneszerzk a jogot, aztán Jules Simon miniszter titkára és
(Bellini, Rossini, Auber) zenésítettek meg és Cen- egjTÍttal képvisel lett, elbb mérsékelt szocialista,
1901-ig a
tes philosophiques (1854). Összegyjtött mvei majd nacionalista programmal. 1897
1872—74. jelentek meg (Paris 6 köt.). V. ö. B. képviselház elnöke volt, 1899. az akadémia tagjává választották. Mvei La question du Tonkin
Bazin, E. D. (u. o. 1874).
3. D., Eustache, akit sötét arcszíne miatt Mo- (1883) Les intéröts franpais d'ans l'Ocean Pacirel-nek is neveztek, jeles francia költ, szül. Ver- fique (1885) Orateurs et hommes d'Btat (1888)
tusben Mame) 1330 körül, megh. 1415 után. V. Figures de femmes (1889); Figures littéraires
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(1889); La question sociale (1898); Qaestions
actuelles (1891, Szónoklatok) ; La politíque nou-

veUe

(1898);

Deschna (csehül

Destrui), város Pilgram csehországi kerületi kapitányságban, a Dirna patak
:

1369 lak. Az ódon külsej városka
mellett fakadó régen ismeretes ásvánjrvizet börbajok és köszvény ellen használják.
Des Cloizeaux (ejtsd: üéuoB^b), Alfréd Olivier
Legrand, francia mineralógus, szül. Beauvaisban
(Oise) 1817 okt. 17., megh. Parisban 1897 jún.
17. Beutazta Észak-Európát és ellátogatott Izland szigetére is, hol éppen alkalma volt a Hekla
kitörését észlelni. Errl szól egyik els értekezése is Sur ane voyage en Islande_,lors de Tóruption de l'Hócla (1845). Késbb az École normálé
supérieure és a Musée d'histoire natui-eUe tanára lett. Különösen kristály-optikai tanulmányaimellett, (i9io)

—

Deseu

Dese

Béla (gyulafehérvári), zoológus,

szül.

Maros-Vásárhelyen I80I. Tanulnaánj'ait Kolozsváron végezte s elbb ott tanársegéd volt, majd
1878. a lipcsei, strassburgi, párisi és gráei egye-

temeken foglalkozott

állattani vizsgálatokkial.

elbb Budapesten, aztán Nagykikindán
lett gimnáziumi tanár. Számos állattani és növénytani tárgyú ismertetést közölt különböz magyar és német nyelv lapban. Nagjobb tudomáHazatérve,

nyos dolgozatai üeber d. Herz d. Flusskrebses
u. d. Hummers üeber d. Zusammenhang d. Kreislaufe- u. respiratorischen Organe bei den Arthropoden (Zoolog. Anzeiger, 1878); Die Histologie
u. Sprossenentwickelung der Tethyen (Arhiv f
mikrosk. Anatomie, XVL és XVII. köt.) A fiumei
tengeröböl szivacsfaunája (Értek, a math. természettud. körébl, M. Tud. Akad. kiadványa)
üeber die künstlichen u. natürlichen Ursachen d.
val szerzett kiválóbb érdemeket. Nagyszámú ér- Veránderungen d. Fischfauna u. der Vermintekezései részint az Annales de physique et de derung der Fische im Hemádflusse Ober-üngams
chimie, részint az Annales des mines c. folyóira- (\'erhandl. d. V. Intemat. Zoologen-Congresses zu
tokban jelentek meg. Nagyobb munkái közül ki- Berlin; 1901); Abaúj-Toma vármegye állatvilága
emelendók Mémoire sur la cristallisation et le (Magyarorsz. vmegyói és városai, Budapest 1896).
structure intérieure du quartz (Paris 1885); De
Desericius (Desericzky) József, magyar törtél'emploi des propriétés optiques biréfringentes en netíró, szül. Nyitrán 1702., megh. Váczott 1765.
minéralogie (u. o., 1857); Le^ons de cristallo- Mint kegyesrendi szerzetes Gyrött tanárkodott.
graphie (u. o., 1861); Manuel de minéralogie Azután Rómába küldték a rend generálisának se(1862 1874, 2 kötet) NouveUes recherches sur gédéül. Itteni tartózkodásának feredménye volt
les propriétés optiques des cristaux naturels ou a magyarok elejérl és seirl írt mve (De iniartiliciels (Paris 1867). 1869 óta a l'Académie des tüs ac maioribus Hungarorum), mely öt kötetben
Sciences tagja volt.
jelent meg Budán 1748—1760. Pray kemény bíDescioizit (ásv.), víztartalmú vanadinsavas ólom rálattal sújtotta e könyvet, mibl a két tudós szeré-s cink
olajzöld, veresesbama vagy feketés apró zetes közt igen éles polémia fejldött. XIV. Berombos kristálykákban vanadinit-tel együtt Ka- nedek pápa D.-t diplomáciai küldetésben is haszrinthiában Obir Argentínában Sieri-a de Cor- nálta Maurocordato oláh hoszpodárhoz. Visszatérve
doba (Ajuadita); New Mexico; Arizona. Des Váczott megírta a váczi püspökség történetét, mely
Cloizeaux francia mineralógus tiszteletére nevezte azonban csak halála után, 1770. jelont meg.
:
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;
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Damour (1854).
Descriptio ^at.) a. m.
Des dar, mint hangfaj

:

leirás.

Des, Es, F, Ges, As,
B, C. Eljegyzése 5 b- Mint akkord des, f, as.
Deseado, Rio, az Andes hegyláncban (d. sz.
:

:

Desértas, három kis sziklás szigetbl álló
szigetcsoport Afrika ny. partjainál. Madeirától
DK.-re.
Déserteur (franc, ojtsd: desertAr) a. m. szökött
katona.

ered folyó Argentína Santa Cruz kormány-

Desertio (lat.) a. m. elhagyás a házassági
zóságában. Fjordszer torkolatban Puerto De- jogban. D. malüiosa a. m. htlen elhagyás 0- 0.).
seado-nál (Port Desiré) ömlik az Atlanti-óceánba. Katonai vonatkozásban 1. Szökés.
Hossza 500 km.
Desertoria sententia (lat), a régebbi
Deseine (ásítsd: dössén), Louis Pierre, francia közönséges peres eljárásban az elkésett jogszobrász, szül. Parisban 1749 júL 20., megh. 1822 orvoslatok V. bizonyítási kérelmet elvet ítélet
okt. 13. 1780-ban elnyervén a Prrx de Rome-t,
DeserTitas annns (lat.), a lelkész által életéOlaszországba ment, ahonnan 1785. tért haza. nek utolsó évében kiérdemelt, tehát javára esedé1791-ben az akadémia tagja lett. Legnagyobb kes, habár még tényleg be nem szedett jövedelmek,
möve a Krisztus sírbatételét ábrázoló csoport a amelyek a közönséges egyházjog szerint a lelkész
párisi St. Roch templomban(u.o.8 nagy domborm). örököseit illetik.
Egyéb mvei: De Belloy bíboros síremléke a
Des Elssarts (ejtsd desessár), Emmanuel, francia
párisi Notre Dame templomban ; Enghien herceg költ, szül. Parisban 1839. 1871-ben a dijoni fasíremléke a vincennesi kastély kápolnájában a kultás tanára lett 1891 óta doyen Clermontban.
párisi Arc du Carroussel egyik dombormve (a Mint költ 1862. lépett fel Poésies Parisiennes c.
francia hadsereg bevonulása Bécsbe) stb.
kötetével
a pamassienek csoportjába tartozik.
Desenzano v. D. sul Logo, község Brescia A keresztény spiritualizmus és liberális köztárolasz tartományban, a Garda-tó Ny.-i partján, sasági szellem összeegyeztetésére törekedett. Fbb
vasút mellett, (1901) 5190 lak., Vino santo néven mvei Les élóvations (1864) Les voyages de
ismeretes bortermeléssel, jelentékeny forgalom- l'Esprit (1869); Nouvelles élévations (1874) költemal Svájc és Tirol felé. Kikötje a tó d. felében mények Origines de la poésie lyrique en Francé
a legjelentékenyebb. Halászata, szöv-, fonó-, au XVI. s.
Les prédécosseurs de Milton
(1873)
agyag-, porcellán- és üvegipara, továbbá gabona(1875) Portraits de maitres (1888) tanulmányok.
kereskedése jelentékeny.
Deseu v. Desetc, 1. Dezs.
BétM Nan LexOmna. V. köt.
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De Séze (ejtsd: döszéz), Baimoiid, gróf, francia
államférü, szül. Bordeauxban 1748., megh. Parisban 1828 máj. 2. A híres nyakék-perben ö védelmezte Mária- Antoniette-et, de számos más híres
perben is szerepelt védügyvédként. Trouchet-val
és Malesherbes-bel együtt védelmezte a konvent
eltt XVI. Lajost, négy éjjel alatt készült és 1792.
dec. 26. elmondott beszéde, mely Défense de Louis
e. alatt nyomtatásban is megjelent, a szónoklás

—

Deslderio da Settignano

Deshayes

Gérard Paul, francia terNancyban 1795 máj. 13., megh.

(egtsd: deé),

mészetbúvár,

szül.

Boranban

(Oise) 1875 június 9. Tanulinányait
Strassburgban végezte. Késbb Parisban telepe-

dett le s paleontológiái tanulmányokra szentelte
idejét ; különösen a kövült puhatestek kutatásá-

Desf., Desfont., növénynevek mellett Desfontaines R. L. (1. o.) nevének rövidítése.
Désfalva, kisk, Kis-KüküU vm. dicsszentmártoni j.-ban, (1910) 974 magyar és oláh lak.

val foglalkozott. Nevezetesebb mvei: Description des coquillages fossiles des environs de Paris
(Paris 1824—27, 3 köt.) Description des coquillesearacteristiquesdesterrains (Strassburg 1831);
Traitéélémentaire de conchyliologie (Paris 1834—
1858, 3 köt.) Description des aniraaux sans vertébres découverts dans le bassin de Paris (u. 0.
1857—65, 5 köt.). Ö adta ki Milne Bdwards-dal
Lamarck-nak Histoire naturelle des animaux
sans vertébres (Paris 1836—46, 11 köt.) c, híres

ellegez

munkáját.

t

egyik remeke. XVIII. Ijajos
a semmltöszék elnökévé, a királyi rendek fkincstárnokává, gróffá,
pair-ré és akadémiai taggá nevezte ki.

Gálfalva

szövetkezet, vasúti állomás, u. p. Abost. Abos-Gálfalva.

;

;

Désháza, kisk. Szilágy vm. szilágy csehi j.-ban,
723 magyar lak. hitelszövetkezet, u. p. és

p. u., u.

Desfontaines

(eatsd.défostén),

l.Fierre Frangois

Guyot, abbé, francia kritikus és hírlapíró, szül.
Rouenban 1685 jún. 29., megh. Parisban 1745

egy jezsuita kollégiumban, de 1715. kilépett a rendbl és Parisba
ment, ahol Fréronnal s másokkal szövetkezve a Le
nouvelliste du Pamasse (1731—35, 2 k.), az Observations sur les écrits modemes (1735—1843, 34
k.) és a Fragements sur quelques ouvrages nouveaux (1744—45, 11 köt.) c. kritikai folyóiratokat
adta ki, melyekben magas ítélszékérl mindenkit lecsepült. Támadásaival nem kímélte Voltairet
sem, habár D.-t, akit a homosexualitás vádja a

(1910)

u.

t.

;

Szilágycseh.

Deshnev-fok,

1.

Déshonnéte

dec. 16. Eleinte retorikát tanított

Dezsnyev.
(franc,

ejtsd: dezonnét) a.

m.

illet-

len, ildomtalan.

Désbonnenr (franc, ^tsd: dezonnör), becstelenség, tisztességtelenség.
Deshouliéres (ejtsd: dézuijér), Antoinette, leánynevén
Ligier de la Garde, írancia költn,

Du

Parisban 1638 jan.l., megh. u. 0.1694 febr. 17.
Tudós nevelésben részesült s több szalonnak kedszül.

velt alakja volt. Érzelgs idilljeiben, melyeket
Amaryllis néven irogatott, sokat foglalkozik a
börtönbe juttatott,éppen az közbenjárására bocsá- maga sorsával s néhány szintébb hangot is megüt.
tották szabadon. Voltaire D. támadásaira a Pré- Bár kortársai a «tizedik muzsá»-naknevezték, Boiservatif (1738) cím röpirattal felelt, mire D. ki- leau csíps szatíráját nem kerülhette el. Mveit

cím

adta Voltairomanie

Der abbé

D.,

Spatzier,
ein Kritiker Voltaire's (Leipzig
ö.

1905).
2.

D., René Louiche, francia botanikus, szül.

Tremblayban (lUe-et-Vilaine) 1750 febr.

14.,

megh.

Parisban 1833 nov. 16. Parisban az orvostudományt kezdte tanulmányozni, de késbb egészen
a botanikának szánta magát s a botanikus kert
igazgatója lett. 1783— 85-ig Tunist és Algériát beutazta. A gyjtött anyag nyomán írta meg a Flóra
Atlanticát (Paris 1798—1800, 2 köt. 261 táblával).
Hazatértével a Jardin des plantes-ban a botanika
tanára lett. Nevezetesebb munkái még Mémoires
sur l'organisation des Monocotyledonées (Mémoires de rinstitut national) Tableau de l'école botanique du Museum d'histoire naturelle de Paris
(Paris 1804, 3. kiad. Catalogus plantarum horti
regü parisiensis, 1829 címen pótlék hozzá 1832)
Histoire des arbres et des arbrisseaux (Paris
1809, 2 köt.) Voyage dans les régences de Tunis
:

;

:

;

;

et d'Alger (Paris 1838).

Desgodins
térít, 20 évig

(ejtsd:

dégodeS),

mködött

Charles, abbé, írancia

keleti Tibetben.

A

párisi

társaság Bulletinjében közölt nagyszámú
értekezései 1872. La mission du Tibet (1855—70)
e. alatt összefoglalva jelentek meg :• Le Tibet,
d'aprés la corresp. des mission (1. kiad. Paris
1872, 2. kiad. 1885).
Desb. az állatok latin neve után Deshayes
G. P. (1. 0.) francia természetbúvár nevének rövi-

fóldr.

dítése.

kiadták, legutóbb válogatva (1882). Az
kiadásba leánya, Antoinette Thérése
(1662—1718) költi levelei és madrigáljai is belekerültek. Y.ö.Péricaud, Les deux D. (Lyon 1853)
Sainte-Beuve, Portraits de femmes (Paris 1844).
Dési, 1. Dézsi.

Hímevét sokszor

pamfletjét.

ennek az összetzésnek köszönheti. V.

1695-iki

Desiccatío

(lat., ejtsd: deszikkáció) a.

m.

kiszá-

rítás,

Desiderata (másként

Berterad), Desiderius
az utolsó langobard király leánya, kit
Károly frank király (Nagy K.) III. István pápa
ellenzése dacára 770-ben nül vett, de már a
következ évben, leginkább politikai okokból, eltaszított s atyjához visszaküldött. A következményekrl, 1. Langohardok és Desiderius.
Desideratam (lat., többessz. desiderata) a.
m. kívánatos, hiányzó, amit óhajtunk; desideratio, óhajtás, nélkülözése valaminek.
Desideria, svéd királyné, 1. Désirée.
(1.

:

0.)

Deslderio da Settignano (ej>tsd:szettinyánó), olasz
szobrász, szül, Settignanóban 1428., megh. 1464
jan. 16. Donatellónak volt tanítványa, mesterével dolgozott a firenzei Pazzi-féle kápolna szobrászati díszén és az ö mvészetébl kiindulva fejlesztette ki a maga rendkívül finom, bájos mvészetét. A Donatellónak tulajdonított gyermekmellszobrok (Jézus vagy Ker. Szt. János) nagyrészt D.-tól valók, így a firenzei Museo Nazionaléban és MarteUi-palotában, a párisi Dreyfus-gyüjteményben és a bécsi Benda-féle gyjteményben
lev példányok, a maguk nemében páratlan kedvesség mvek, melyekhez a D. szokott módján

—
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egészen laposan faragott raárványdombonnü csatlakozik, a kis Jézus és Ker. János képével (Páris,
Arconati-Visconti gyjtemény). Finom, bájos ni
mellszobrai az ú. n. Marietta Strozzi és urbinói
hercegn a berlini Frigyes császár múzeumban,
és egy mellszobor a firenzei Museo Nazionaléban.
D. legnagyobb müve Carlo Marsuppinl firenzei
államtitkár (megh. 1455) síremléke a firenzei Sta
Croce templomban, a Rossellino-féle Bruni sírés a legkiválóbemlék után a legkorábbi ilyen
bak egyike. A síremléken lev szarkofág pompás
akanthus-díszóvel a quattrocento leghíresebb dekoratív mvei közé tartozik. Kiemelend még a
firenzei S. Lorenzo templom szentségkápolnájában lev szentségház.
Desiderium (lat.) a. m. kívánság, óhaj ;^ímw
Z)., jámbor óhajtás, mely valószínen soha sem fog

m

teljesedni.

Desiderius, több magyar fpap neve, 1. Dezs.
Desiderius, montecassinói apát, késbb pápa, 1.
Viktor (m.).
Desiderius, a langobardok utolsó királya (757tl 774-ig). Midn IV. István pápának tett ígéreteit be nem váltotta, st az egyházi állam függetlenségét veszélyeztette elkeseredett harc támadt közte és a pápák között, kik Nagy Károly
frank királyhoz fordultak segítségért, aki nejét,
Desideratát (1. o.), D. leányát elkergette. D. ene
bosszújában Karlmannak, Nagy Károly testvérének földönfutó fiait fogadta oltalmába s azt követelte, hogy a pápa azokat frank királyokká avassa
fel. Miután a pápa ettl idegenkedett, D. haddal termett Róma alatt (773). A pápa erre újból Nagy
Károlyt hívta segélyíil, ki sietve átkelt az Alpokon, D.-t Páviában megadásra kényszerítette (774)
és í^anciaországba foglyul vitte, ahol az meg is
halt. D. fia, Adalgis. aki Konstantinápolyba menekült, számkivetésben fejezte be életét. V. ö. Ábel
Sigurd, Untergang des Longobardenreichs in Italíen (Göttrngen 1859) Abel-Simson, Jahrbücher
d. frank. Reichs unter Kari d. Gross. (2 köt. 2.
kiad.); Hartmann, Qeschichte Italiens ím Míttel:

;

alter

(II.

köt. 2. fele, 1903).

Desiertas,

Desigrn

1.

Kanári-szigetek.

(ang., íííted:dizejn) a.

m.

rajz, minta,

1.

Dessin.

Desiirnatio
kijelölés.

(lat.) a.

m. megjelölés hivatalra
;

— Designatio justitiariorium est a rege,

jurisdíctlo ver ordinaria a lege. Jogelv, mely
szerint a birót a király nevezi ki, de rendes ha-

táskörét a törvény határozza meg.
Desi|;natores (lat.).róm. hivatalnokok, akik a
ssdnházban a néznek a helyet megmutatták, más
D.-ek temetési szertartásoknál tartották fenn a
rendet, ismét mások mint a cirkuszi játékok felfigyeli szerepeltek.
Designolle-féle por, 1. Robbanó-szerek.

Desima,

sziget,

1.

Dezsima.

Desinfectio (lat.), l

Ferttelenítés ésEgész-

9égügyi egyezmények.

I>e8inficientia (lat.) v. Antibaderica, v.
Anticontagiosa (elavult kifejezés) v. Antiseptica
a. m. f^erttelenít szerek, 1. Antiszeptikus szerek.
Desinic, 1. adók. Várasd vra. pregradai j.-ban,
(woo) 2455 horvát-szerb lak., posta- és távirdaállomás, bank- és hitelszövetkezet. Régi templomában

—

Desjardins

—

érdekes XVII. sz.-beli síremlékek vannak.
2.
D., adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban, (1900) 1234
horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Jaska.
;

Desinit in piscem luulier formosa
saperne (lat.) a. m. halformában végzdik a fölül szép nalak (Horatius poet. 4.). Példája a költeményben szükséges egység hiányának.
DesinAeg^rator, 1. Diszmetnbrátor.
Desio, falu Milano olasz tartományban, 7 km.nyire Monzától, vasút mellett, (1901) 9904 lak. Közelében a szép kertjeirl ismeretes Tra versi viUa.
1277-ben a gibellin Viscontí Ottó itt gyzte le és
fogta el a velf Torriano Napóleonét.
Desipere in loco (lat.), közmondás, kiegészítve Dulce est desipere in loco (Horatius Carm.
IV., 12., 28.) a. m. kellemes annak idején bolondosnak lenni, bomlani, hagyni a komolykodást,
kirúgni a hámból.
:

Désirade, La (ejt«d:ia dezirád; a^ óhajtott; sp.
Deseada), a Kis- Antillák egy szigete, Guadeloupetól (1. 0.) K.-re. Területe 272 km^, lakossága (nagyobbrészt felszabadult rabszolgák és kitelepített
bélpoklosok),

(1900)

1500. Állattenyésztés és ha-

Kikötje Grandé Anse (DNy .-on). Kolombus

lászat.

fedezte fel (1493 nov. 3.) s nevezte el Deseadanak.
A franciák 1728. telepedtek le 1816 óta végleg
francia bii-tok
;

Désirée (Desideria) Eugénie Bemhardine,
svéd királyné, szül. 1777 nov. 8. Marseilleben,
megh. 1860 dec. 17. Stockholmban. Clary marseillei selyemkeresked leánya volt. Elbb (1794)
Bonaparte Napóleon váltott vele jegyet, kinek
bátyja, József D. húgát, Jiiliát bírta nül. D.
azonban 1798 aug. 16. Bemadotte Károly Jánoshoz, a késbbi svéd királyhoz ment nül. 1848
március 8-án özvegyen maradt. V. ö. Hochschild,
D. reíne de Suéde et de Norvégé (Paris 1888)
d' Armaillé-Ségur, Une flancée de Napóleon (u, 0.
1897).
Desjaxdinsíeijtsd: dézaardeS), l.^&eZ, francia történetíró, szül. Parisban 1814., megh.'Douaiban 1886

Középiskolai tanár volt s tanulmányi célból
hosszabb idt töltött Olaszországban. A tridenti
zsinatról írt tanulmányai mellett megemlíthetk
még Vie de Jeanno d'Arc (Paris 1854, 3. kiad.
1885) ; Études sur saint Bemard (1849) ; L'esclavages dans l'antiquité (1857) ; Charles IX, deux
annóes derégne 1570—72 (1874); Unecongrégation
gónérale des cardinaux en 1595 (1875) stb.
2.D., Ernest, az elbbinek öccse, francia rógiségés történetbuvár; szül. Noisy sur Oiseban 1823
szept. 30., megh. Parisban 1886 okt. 23. Tanár
volt Angers-, Dijon-, Mácon- és Alenponban. 1856ban a Lycée Napóleon tanára lett Parisban, 186 1-tl
pedig az École normale-ban tanította a földrajzot.
A 70-es évek elején hazánkban járt és a nemzeti
múzeumban rzött római furatokat másolta le
nagy müve számára (1. alább). Háromszor utazta bo
Olaszországot (1852—58) tudományos kutatások
végett, egyszer pedig Egyiptomot, 1875. a francia
akadómiatagjáváválasztotta.Nevezetesebb müvei:
Voyage d'Horace á Brindes (Paris 1853) ; Antiquités de Parme (1856) Le Grand ComeiÚe historien (1861) Du patriotisme dans les árts (1862)
Aper^u historique sur les embouchures du Rhone
(1867) Les juifs de Moldavie (1867) La géographie

júl. 2.

:

;

;

;

;

30*

—
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de la Gaule romaine (4 köt., 1870) Acta musei
nationalis hungariei (1873), magyarosította és bvítette Bómer PIóris (Bpest 1873). Ezeken kívül
több tudományos folyóiratba írt értékes cikkeket
és kiadta Atlas de géographie ancienne d'Italie
(1852) és La table de Peutinger (1873) mveket.
;

3.

D.

(tkp.

van Bogait), Martin, németszül. Bredában 1640., mogh.

alföldi szobrász,

m-

1694. Fiatalon került Parisba, ahol 1675. a
vészeti akadémia tanára, 1686. rektora lett. Mvei,
köztük Mignord és Colbert mellszobrai a párisi
párisi és versaillesi
Louvreban, számos egyéb
palotákban, valamint azok a szobrászati részletek,
melyek XIV. Lajosnak a párisi Place des Victoireson fölállított, de a forradalomban elpusztított
lovasszobrának talapzatát díszítették (Louvre) a
XVIL sz.-i némefalföldi-francia barokk szobrászat
jellemz és kiváló termékei.
Deskófalva, kisk. Bereg vm. felvidéki járásában, (1910) 465 rutén lakossal
u. p. Hátmeg,
u. t. Ilosva.
Déskörtvélyes (azeltt: Alsókörtvélyes), kisk.
Szolnok-Doboka vm. dési j.-ban, (1910) 622 oláh

m

;

lak.; u. p.

Dés, u.

t.

Kaczkó.

Desl., az állatok latin neve után DeslongcJtamps Jac. Arm. Budes zoológus és geológus v.
Deslongchamps Bug. Budes palaentológus nevének rövidítése, aki különösen korallokkal foglalkozott.

Deslys (ejtsd déiisz), Charles, francia író, szül.
Parisban 1821 márc. 1., megh. u. o. 1885 márc.
13. Mint színész kezdte pályáját, de azutám írónak
csapott fel és számos színmüvet meg regényt
írt. Bz utóbbiak közül Les récits de la gréve (1863)
ér a legtöbbet, melyben Normandiát ecseteli igen
:

színesen.

—

Desmomyarla

Desiuidiaceae (növ.), a Gonjugatae nev moszatok nagy családja, melynek mintegy 11(X) faját
ismerjük. Egysejt parányi szervezetek. Sejtjeik
magányosak v. sorokba rendezkednek. Középen
befúzöttok a sejtfal két félbl áll. Mindannyian
édesvízben élnek. Igen csinosak.
Desmidíum (Ag.) Ralfs. (növ.), a róla nevezett család moszatgénusza. Sejtjei többnyire hosszú
láncokká csatlakoznak.
;

Uesmin

(ásv.), 1.

Deszmin.

Desmodiam Desv.

(növ.),

a Leguminosae (Hü-

velyesek) család pillangós virágú génusza 125
faja nagyobb részt a forró övben, kisebb részben
Észak-Amerikában, Dél-Afrikában, Ausztráliában
él;Európában.Közép-Ázsiában és o jzélandon hiányzik. F, félcserje v. cserje, háromágú levelekkel,
fürtös, ernys vagy ágasbogas virágzattal és lapított cikkes hüvellyel. A D. gyrans DC. tropikus
ázsiai szára 1 m. magas,vékony középs levélkéje
hosszunyel egész 8 cm. hosszú, az oldalsó levélkék
jóval apróbbak, rövidnyelüek. Virága apró, eleinte
lilaszínü, azután miniumpiros az evez széle kék.
Hüvelye molyhos. A Gangesz partvidékérl 1775.
került az európai üvegházakba. A fény hatása jelentkezik szépen rajta. Napfényen, erteljes vegetáció folytán levélkéje szépen mozog. A tetz
levélke t. i. le és fel mozog, az oldalsó levelek csúcsa korbeli mozgást végez (35<'-nál mintegy IVa
perc alatt egy körfordulat). A mozgás közbenközben lecsillapodik, mintha a növény ert gyjtene, majd ismét nekiindul, mintha akadályt
akarna leküzdeni. Este a mozgás megsznik, s a
levelek hátracsapódnak. Ilyen, de lassúbb mozgás
más D. -fajon is mutatkozik.
Desmodus (állat), 1. Vérszopó denevér.
Desmognatlius (állat), a szalamandrafélék
egyik neme, kopoltyuk és tüd nélkül az idetartozó fajok brükön keresztül és szájuk nyálkahártyája segítségével lélekzenek az Alleghany
hegységben honosak. Legismertebb faj a D.
;

;

;

,

;

Des 31., állatnevek után des Murs 0. ornitológus nevének rövidítése.
Desm., az állatok latin neve után 1. Desmarest A. G. és hasonnev íia, francia zoológusok,
2. Desmoulins C. francia anatómus nevének fuscus.
rövidítése, kik közül a két els madarakkal és
Desmoid, 1. Rostdaganat.
héjasokkal, az utóbbi tüskésbör állatokkal fogDes Moines (ejtsd de moin ; franc. a szerzetelalkozott. 3. Desmaziéres J. B. H. J. botanikus seké), lowa északamerikai állam f- és legnagyobb
(szül.
1796., megh. 1862) nevének rövidítése városa, a D. River (1. 0.) és Coon River összefonövénynevek után. Észak-Franciaország pázsit- lyásánál, az Union Pacific fvonalán (11 vasúti
füveinek vizsgálatával foglalkozott.
vonal csomópontja), (1910) 86,368 lak. (3^0 néger).
Desmalgia (gör.), izületi szalagok fájdalmas- Híres épülete a kapitólium. Említend még a korsága.
mánypalota, arzenál, városháza, Drake üniversity,
Desmaj.*etsdeSaint-Sorlin(eátsd:démaré dö szes- D. College, Highland Park College, állami és vászorieS), Jean, francia költ, szül. Parisban 1595., rosi könyvtár, 2 orvosi iskola. A közeli gazdag
megh. u. o. 1676 okt. 28. Mint Richelieu kegyeltje, szénbányák jelentékeny gyáripart fejlesztettek
az akadémiának alapításától tagja s els titkára (írógép, gyógyszer, kocsi, gyapjú- és gyapotáruk,
volt. Tragédiái (Aspasie, Roxane stb.) sorra meg- gazdasági gépek stb.). Alapíttatott 1846.
buktak, a précieuseöket gúnyoló Les visionnaires c.
Des Moines River, a Mississippi jobbparti
jellemvígjátéka (1637) azonban szinte sikert ara- mellékfolyója. A Plateau du Coteau des Prairies-n
tott. Eposzai közül a 24 énekbl álló Clovis-t (1657) ered, a Heron Laké közelében (Minnesota)
DK-.Boileau csíps epigrammja mentette meg a fele- nek folyik lowán keresztül s Kookuk alatt ömlik
déstl. V. ö. R. Kerviller, D. (Paris 1879).
a Mississippibe. Hossza kb. 700 km, vízterülete
De Smet de Naeyer, Paul, gróf, belga állam- 38,000 km«. Des Moines-ig hajózható.
férfiú, szül. Gentben 1843. (technikusnak késztllt
Des moll, mint hangfaj Des, Es, Fos, Ges,
8 Gentben szövgyárat létesített). Politikai tekin- As, Bb, Ces. Eljegyzése 6 b és 1 I?!?. Mint akkord
tetben a klerikális párthoz szított, mely 1886. a des, fes, as.
kamrába választotta. 1894-ben pénzügyminiszter,
Desmologia, 1. Szalagtan.
1897-tl 1907-ig (kivéve 1899) miniszterelnök
Desmoniyaria, Szalagos izmuák (áuat), a
volt.
zsákállatok (Tunicata) állatkörébe tartozó szalpák
;

:

;

.-

;

:

—
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rendjének egyik alrendje tonnafonna
vastag köpennyel, szalagforma, gyrvé
nem egyestílt izomnyalábokkal. Ide tartozik a
Salpa maxima Forsk. L. még Szalpák.
Desmonens Mart. (növ.), a pálmák génusza
22 faja Mexikótól a bolíviai, keleti Andokig van
elterjedve, 17 közülük Braziliában. Kúszó vagy
egyenes nádszárú pálmák, szárnyas levelekkel,

—

ezért indította 1794 jan. a Vieux cordelier c.
melyben a maró gúny fegyverével támadta
meg a rémuralom zsarnokait. Elzzel azonban magára vonta Robespierre haragját, aki Saint-Just
vádjai alapján 1794 márc. 31-én Dantonnal együtt
elfogatta és hat nappal késbb ki végeztette.Tizennégy nappal késóbb szép, fiatal neje követte a halálba, ki férjét hasztalan igyekezett megmenteni.
D. nagy tévedései mellett is a francia forradalom

( Thaliacea)

s

testtel,

lapot,

melyeknek hosszú, ostoralakú, szintén görbe-

Desnoyers

egyik rokonszenves alakja. Emlékét szülvárosában (1890) és Parisban (1905. a Palais Royal kertbölyded, egymagú, piros magva fekete. Gyak- jében) emelt szobrai és mtmkái rzik ezek közül a
ran a fákon csinos füzérdlszt vagy átjárhatatlan kiválóbbak Diseours de la lanteme aux Parisiens
srséget alkotnak. A perui D. prunifer Pöpp. (2. kiad. Paris 1792) Histoire des Brissotins, au
gjümölcsét eszik ; a D. macranthus Mart. törzsét fragments de 1' histoire secréte de la révolution et
és levélnyelét Braziliában konyhai eszköznek des six premiers mois de la répubUque (u. o. 1793)
használják. Egyes fajokat pálmaházban tartanak. Satires du choix des meilleurs piéces de vers qui
Desmond, ir grófi cím, melyet aFitzgerald ont précódé et suivi la révolution (u. o. 1792);
család ifjabb ága viselt, mig az idösbik ágból a Opuscules (Marseille, Strassbnrg és Paris 1790).
kildarei grófok és a leinsteri hercegek származ- Munkáit kiadta Matton (1838) és újabban Glaretie
nak. Füzgei'ald Maurus volt az els, ki a D. grófi (Paris 1874, 2 köt.), ki életrajzot is csatolt hozzá.
címet viselte fl329). Mint ir alkirály halt meg Életrajzát megírta még Godarí (Paris lS89),F[eury
(1356). Fia, Fitzgerald Gerald, D. grófja, mint és Despois. V. ö. Bobinet, Le procés de Dantonisköltó tnt ki unokája, James, szintén ir alkirály tes (1879) ; Aulard, Les orateurs de la législative
volt, de összeesküvés ürügye alatt 1468. lefejezték. et de la convention (1885—86, 2 köt.).
Késóbb a D. cím Preston Richárdra szállott, enDesne, város 11,000 lak. Fels- Egyiptomban,
nek elhunyta után pedig (1628) Feilding Georgera, a Nílus mellett, a kairo— lukszori vasútvonal álloCaUanvisanmtra, ki 1665. elhalt, ót &a, Feilding mása. A réginek romjain épült új város, ma keWiUiam követte és ennek sarjai. A D. grófi cím rületi asékhely.
Desnoiresterres (esítad dénoárter), (rM^af€,francia
jelenlegi birtokosa Feilding Rudolf, Denbingh és
irodalomtörténetíró, szül. Bayeux-ben (Calvados)
D. gróQa, szüL 1858 máj. havában.
I>e8niopatliia (gör.). Izületi szalagok meg- 1817 jún. 20., megh. Parisban 1892 jan. 11. Fbetegedése.
mve, mely ma is nélkülözhetetlen forrás Volttiskés folytatása van, amellyel kapaszkodni szoktak. Viráguk sárga, gytlmölcsük tojásdad v. göm-

;

;

:

;

;

:

:

Desmopatholog^a
gok megbetegedésérl

(gör.).

Az

szóló tan.

I>esiiioptalogosis

(gör.).

Az

au XVnie siécle
(1867—76, 8 köt., az akadémia pályadíjjal jutalszalagok mazta). Említhetk még Gluck et Piccini (2. kiad.

izületi szala-

izületi

franyaise

taire et la sociétó

:

gyuladása.

1875)

;

Iconographie Voltairienne (1879)

;

La

co-

Desmosit, diabász által metamorfizált paleozói médie satirique au XVIIIe siécle (1884) Le chepala a Harz-hegységben. Muszkovit, szeriéit, klo- valier Dorat et les poétes légers au XVIIIe siécle
;

rit,

kvarc, albit,

rutil,

esetleg

nit s turmalin alkotta világos

még

aktinolit, tita-

szín szalagok

(1887).

Desnoyers (ejtsd dénoajé), 1. Auguste Boucher,
takoznak benne csillám a Uorit alkotta zöldszínü báró, francia rézmetsz, szül. Parisban 1779 dec.
sz£úagokkal.
19., megh. 1857 febr. 16. Lethiérenek és TardieuDesmoitl., természetrajzi nevek mellett Des- nek volt tanítványa. 1825-ben «a király els rézmoulins Charles francia anatómus nevének rövi- metszóje» lett, 1828. bárói rangot nyert. Annak
dítése. Müve Mémoire sur les Échinides (1835— idején ünnepelt metszeteinek nagy részét Rafael
1887, 3 köt.).
mvei után készítette. Különösen Mresek közülök
DesmoTüins (oltsd: démaieS), Benit Gamille, a a Belle jardiniére (1804) Krisztus színeváltozása
francia forradalom legkiválóbb alahjainak egyike, és a Sixtus-féle Madonna (1846) metszetei, valaszül. Guiseben (Picardia) 1760 márc. 2., kivégez- mint Napóleon arcképe koronázási diszben,Gérard
ték Parisban 1794 ápr. 5. Ügj-véd lett s korán festménye nyomán (1808).
belesodortatott B nagy forradalom árjába. D. egyik
2. D., Jules Pierre Frangois Stanislas, franfóhÖ8el789jál, 14-nek és júl. 11. is izgatta a népet cia történetíró és geológus, szül. Rogent le Rotroufölkelésre, midón a Palais Royal kertjében zöld ban 1800 okt. 8., megh. 1887 szept, 1. A párisi
levelet tzvén kalapjára, me^ta a jelt a ko- természettudományi múzeum könyvtárosa és a
kárda viselésére. Mint lapszerkeszt (Révolutlons franciaországi törtónelmi társulat titkára volt.
de Pranoe et du Brabant) Rousseau politikai elveit 1862-ben az akadémia tagja lett. Mvei Histoire
hirdette. Szoros összeköttetésben állott Robespi- du décroissement et de la destmction totale
erre-relés különösen Dantonnal, kivel a cordeliers du paganisme dans les provinces de l'empire
klubot alapította s kivel együtt frésze volt az d'Occident (Paris 1832)
Histoire des différentes
1792 aug. 10-iki eseményekben és a szeptemberi incursions des Arabes d'Asie et d'Afrique en Itagyilkosságokban. A konventben a hegypárthoz lie (u. 0. 1838) Sur les cavemes et bréches á
tartozott s a király halálára szavazott. Ellensége ossements des environs de Paris (u. o. 1842)
volta girondistáknak. de megkisérlette ket a vér- Observations sur les terrains tertiaires du Nordpadtól megmenteni. Ez id óta a rémuralom elfa- Ouest et de l'Ouest de la Francé (u. o. 1852—53)
julása sa folytonos kivégzések utálattal töltötték el BibUographie historique et archéologiqne de la
vál-

.-

:

;

:

;

;

—
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Francé (1854) Topographie ecclesiastíque de la cinkbányák. Gabona- és marhakereskedés,malomFrancé pendant le moyen age et daus les temps ipar, gépgyártás. Lakossága (1900) 5611.
modemes jusqu'en 1790 (1853—54).
Deííoxidatio (lat.), oxigén-elvonás, olyan kéI>ésobligeant (franc, ejtsd: dezobiizsaü) a. m. miai átalakulás, midn valamely oxigéntartalmú
barátságtalan, nem elzékeny.
vegyületbl oxigénmentes, vagy oxigénben szegéDesodorisantía (deodorisantia), szagtala- nyebb test keletkezik. így pl. fémoxidokat szénnel
nító szerek: orvosi értelemben azok, amelyek v. hevítve, számos esetben a D. folytán színfém keletlikacsosságuk és felszörpöl képességük folytán a kezik.
rothadási gázokat, a bomló sebváladék, az üszköDesp., a növények latin neve után Desportes
södés bzös termékeit elnyelve (faszén), v. vegyi- Jean francia botanikus (1704—1746) nevének
leg megkötve (vasgálic az ammóniát) vagy azt el- rövidítése.
oxidálva (kálium permanganát) szagtalanítani
Despectns (lat.) a. m. megvetés, meggya;

A

bzös száj, a putrid bronchitis, üszkösödés, csontelhalás, szétes fekélyek, rák kezelésében és a lakás és a hullaszállítás hygiénejében

tudnak.

megbecsülhetetlenek, bár a legtöbbször nem dezinflciálnak és a fertzés ellen nem védenek.

Desolatio (lat.) a. m. pusztítás, pusztulás, vigasztalhatatlanság. Desolatus, puszta, rideg, szomorú.
Desolation
dészoiésn ájiend

Land (Deslation
;

a.

m. a pusztaság

lázás.

Despenaperros (sp. Puerto de D.), hágó a
Sierra Morenában, ezen vezet az út a magas
Mancha platóról az andalúziai síkságra, itt halad
a Madridból Sevillába vezet vasútvonal is.
Desperados (sp.) a. m. kétségbeesettek,

Island,

ejtsd:

így nevezik a széls (radikális) politikai pártnak
azon tagjait, kik minden eszközt jónak tartanak
céljuk elérésére és ilyformán a fennálló törvényes

szigeto),

Chile

alapról letérnek.

egyik szigete a Magalhaes-szoros ény. bejáratánál.
Desperátus (lat.) a. m. kétségbeesett despeHossza 110, szélessége 24 km. É.-i foka a Cape ráció, kétségbeesés desperál, kétségbeesik, minPillar. Egyik kikötje Puerto de Misericordia den reményrl lemond.
(Mercy Harbour).
Despériers (ejt«d: déperjé), Bonaventure, franciái
Desor, Eduárd, svájci geológus s paleontoló- író, szül. 1500 körül Arnay-le-Duc-ben, megh.
gus, szül. 1811. a Majna-Frankfurt közelében 1544. Calvin követi közé szegdött, de Cymbalum
lev Friedrichsdorfban, megh. Nizzában 1882 febr. mundi en fran^ois (1537, új kiad. 1874) c. heves
22-ón. 1832-ben szabadgondolkozása miatt Pa- röpiratában magának a vallásnak az alapjait tárisba költözött, ahol földtani munkák fordításából madta meg s úgy katolikus, mint protestáns
éldegélt. Megismerkedve Agassiz-zal, mint ennek körökben megbotránkozást okozott s D.-t, aki
munkatársa Neuchatelbe költözött. 1847-ben a addig a navarrai királyné pártfogoltja volt, az
kiváló tudós Amerikába is magával vitte, ahol öngyilkosságba kergette. Halála után megjelent
részt vett Pennsylvania földtani térképezésében. Nouvelles recréations et joyeux deviz (1558) c.
Emlékét a Michigan államban lev Lac Desor novellagyjteményében kora egyik legjobb elrzi. 1852-ben visszatért Neuchatelbe, s itt a geo- beszéljének bizonyult, akitl Lafontaine is melógia tanára lett. Fivérének halála után szép rített. Széles jókedve, ders világnézete Rabelaisre
örökség szállván reá, visszavonult a Val-Travers- emlékeztet. (Újra kiadta Lacour, 1866, 2 köt.).
ben lev Combé Varinba, ahol fképen földtani és Ritmikailag változatos költeményei (1. kiad. 1544)
igaz termószetérzókrl tanúskodnak. A rímtelen
régészeti tanulmányainak élt. D. sokoldalú
ködésében legmaradandóbb müvei az ásatag tüs- mértékes verselés terén is kísérletezett. V. ö.
kebrüekrl írott tanulmányai, különösen a Sy- Cheneviére, B. D., sa vie et ses poésies (Paris
nopsis des échinides cím, Parisban 1858. meg- 1886).
De Spinis, Tövis (Alsó-Fehér vm.) középkori
jelent munkája, amely a fosszilis echinidák körében évtizedekig elsrangú kútforrás volt. Ehhez latin neve.
Despinoza, 1. Spinoza.
csatlakozik a Loriol-M együtt 1869 72 között
Despoina, 1. Deszpoina.
kidolgozott Eehinologie helvétique cím munkája.
Desponsatus (lat.) a. m. jegyes: desponEzenkívül becses mveket írt a Szaharáról, az
sata, eljegyzett
desponsatio, eljegyzés, innen
Alpok glecsereirl és cölöpépítményeiröl.
Désorbó (azeltt: Fels- Orbó), kisk. Szolnok- desponsatio B. M. V., Mária eljegyzésének ünnepe.
Desportes (ejtsd: déport), 1. Irangois, francia
Doboka vm. dési j.-ban, (1910) 1020 oláh lak., u. p.
fest, szül. Champigneulben 1661 febr. 24., megh.
Dés, u. t. Retteg.
I>ésordre (franc, ejtsd: dezordr) a. m. rendet- 1743 ápr. 15. Festett képmásokat, csendéleteket,
fleg azonban állat- és vadászképeket. Sobieski
lenség, zavar, kavarodás.
Desor-féle lárva, a nyilférgek (Nemertini) János lengyel király udvarában is dolgozott.
egyrészének egyik fejldésbeli alakja, mely a pi- vei nagyrészt a párisi Louvreban és a stockholmi
lidium-lárvából (1. 0.) származtatható degeneráló- múzeumban vannak, egy csöndélete a budapesti
dás útján. Desor a Nemertes-nél 1848-ban fedezte orsz. képtárban is.
Char2. D., Fhilippe, francia költ, szül.
fel.
Desorganisatio (lat.) a. m. a szervezet föl- tresban 1546., megh. Bonportban 1606 okt. 5-én.
III. Henrik, akit mint anjoui herceget lengyelbomlása.
országi útjára is elkísért, igen megkedvelte s bö
Desoria (állat),, 1. Glecserbolha.
De Soto (Desoto), város Missouri északameri- egyházi javakkal halmozta el. Nagyszámú költekai államban, a Joachim partján, Saint Louistól ményei kitn formaérzékrl, de igen csekély
DNy.-ra. Vasúti csomópont. Közelében ólom- és eredetiségrl tanúskodnak. Jobbára az olasz Pet;

;

m-

—
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;
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rarca-utánzókból merít s legszebb versei mer mintegy 60 gyárteleppel, amelyekben sznyegeplágiumok. Stílusa sokszor mesterkélt, zsoltár- ket, posztót, gépeket, szeszt, cukrot, sört gyárfordításai valóságos travesztiák, de néha a népies tanak. Az erds vidéken fekv, csinos parkokkal
hangot is eltalálta. Müveit A. Michiels adta ki bíró város jelentékenyebb épületei a Mária-templom (a XVI. sz.-ból), az idsebb és i^abb Cra(Paris 1858).
Despota (gör. áespotés), a bizánci császárság nachtól való csinos oltárképekkel és több anidején a császár fiainak v. vöiaek címe, szintügy halti herceg síremlékével (Lipót herceg szarkofágtartományok helytartóié és patriarcháké. Ma a ját 6 gránátos tartja) a Szt. János templom, maa Szt. Péter és Pálról elszó önkényes zsarnokot jelent. L. Abszolutizmus. gas (54 m.) toronnyal
nevezett templom csinos üvegfestményekkel; a
Despotizmus, 1. Abszolutizmus.
hercegi kastély, amelynek nyugati szárnyát 1532,
Despoto-Planina, 1. Bodope.
kezdték el építeni és a melyben értékes régiségDespréaox, 1. Boüeau-Despréaux.
és képgyjtemény van, a többi közt Tiziantól, RuDes Prés, Josquin, zeneszerz, 1. Deprés.
Després (franc, ejtad: depré), Suzanne, francia benstl. Van Dyck-tl stb. továbbá a városháza,
színészn, szül. 1875. Verdunben. Parisban lépett a trónörökös palotája a színház hangversenyszínpadra, 1901. a Théátre fran^ais tagja lett, de teremmel a hercegi könyvtár (50,000 kötettel)
nemsokára kilépett s a vándorló Théatre 1' Oeuvre az országház. Újabb épületei közül nevezetesebereje. Tár- bek
a hercegi család mauzóleuma és a várostársulathoz csatlakozott, amelynek
sulatával bejárta Európa nagy részét; 1907. ele- háza. Emlékszobrok a Neumarkton Frigyes Lijén Budapesten is játszott a Vígszínházban, játé- póté, a nagypiacon a Lipót hercegé, a kis piacon
kát finomság és bensöség jellemzi. Férje, Lugné- Medve Albertet, L Henriket, Joakim Ernt, Lipót
Frigyest és 4 várost ábrázoló alakokból álló juPoe, a társulat igazgatója.
Despretz (ejtsd: depré), Gésav Mansuete, francia bil^is emlék a Schlossgartenben I. Frigyes anfizikus,szül.Lessiaesben,Belgiumban,1792máj.lO., halti herceg 1907 jún. 29. leleplezett szobra (Ludmegh. Parisban 1863 márc. 15. Elbb az École poli- wig Menzel müve) stb. Iskolákban, jótékony ós köztechnique-en, késbb a Collége Henri IV.-on, végül mveldési egyesületekben a város szintén gazpedig a Sorbonne-on a fizika tanára volt. Vizsgá- dag. D. eredetileg Dissouwe, késbben Desso v.
latai az állati test melegére (Recherches expéri- Dessow, alapíttatását valószínleg Medve Albertmentales sur les causes de la chaleur animale nek köszönheti. 1213-ban már város, 1603. lett az
(Paris 1824), a Boyle-Mariotte törvényre, a víz Anhalt-Dessaui hercegi család székhelyévé. 1774.
kiterjedésére, a párolgási melegre, a magas és itt alapította Basedow a Philantropint.
Dessaa, Hermann, német filológus, szül. 1856
mély hangok hallhatóságának határaira stb. vonatkoznak. Egyéb müvei Eléments de chim. ápr. 6. Frankfurtban (a Majna m.). Mint tanár a
théorique et pratique (Paris 1828—30, 2 köt.) és berlini akadémia tisztviselje lett 1887. Olaszországon kívül bejárta Észak-Afrikát a Corpus
Traitó élémentaíre de physique (u. o. 1836).
Desprim, adók. Zágráb vm. nagygoriczai járá- inscriptionum latinarum számára való adatgyj:

;

;

;

;

;

f

:

:

:

:

;

•

sában,
n.

t.

(1900)

314 horvát-szerb lakossal

;

u.

p.

és

Leskovac.

De Spuches
költ,

szül.

(ejtsd:

szpukesz),

Giuseppe, olasz

Palermóban 1819., megh.

u. o.

1884

nov. 13. Eredeti költeményei kevesebb figyelmet
keltettek, mint mfordításai. Euripides, Sophokles, Musaioson kívül fordított Petfi Sándortól is.
V. ö. Ra/ló, Petfi in Italien (Ung. Revue 1883).

mnek

mely gyjteményes
14. kötetét
(Inscriptiones Latii antiqui) szerkesztette. Ezenkívül kiadta az Inscriptiones provinciáé Numidiae et Mauretaniae kötetet (1894—1904, Schmidt
J. és Cagnat R. közremködésével). További munkája Inscriptiones latináé selectae (Berlin 1892—
tés végett,

:

1906, 2 köt.),

Dessaner, Leopold, 1. Dessoir.
Dessani induló, népies induló, az «öreg DeszDesquamativ lob, 1. Gyuladás.
szaui»-ról (D. Lipót hercegrl) neveztetett el,
Dessaix, Louis Charles Antoine, 1. Desaix. kit ez indulóval fogadtak, midn Torino bevétele
Dessalines (eútsd: desazaiin), Jeau Jaques, I. Ja- után (1706 szept. 7.) oda bevonult. Ez induló nem
kab néven 1804— 1806-ig Haiti királya, szül. Les német, hanem olasz eredet s már a cassanói
Cormiers-ben (Haltiban) 1758., meggyilkoltatott csata (1705 aug. 16.) után megtartott gyzelmi
1806 okt. 17. Néger rabszolga volt és 1790. a ünnepélyen játszották.
franciák ellen vívott függetlenségi harcban olyDessert (franc.) a. m. csemege.
annyira kitnt, hogy Toussaint L'Ouverturo csaDesserrant, önálló plébániák oly elöljárói,
pattóbomoknak nevezte ki. Legyzte Rigaud-t, a akiknek nincs állandó hivatali állásuk. Javadalmulattok tábornokát és Toussaint fogságba kerü- muk objektív állandósággal bír, maguk azonban
lése után segített a francia Rochambeaut-t le- szabályszer kánoni pereljárás nélkül elmozdítgyzni ós megfutamítani (1803 nov. 19). 1804-ben hatók
ad nutum amovibiles.
a tisztikar élethossziglan a köztársaság fókorDessewify (csemeki és tarkeöi gróf ós nemányzójává választotta, de
még u. a. év dec. mes) család, Pozsega vmegyébl származó si
havában /. Jakab néven a haiti birodalom csá- család, melynek els ismert se Deziszló, aki a
szárává koronáztatta magát. Zsarnoksága és ke- mohi csatában vett részt s abban az ország zászgyetlensége miatt azonban alattvalói meggyülöl- laját megmentette. A leszármazás tle szakadatték és megölték.
lanul
le. ósi birtoka a családnak Csernek vára,
Dessaa, Anhalt hercegségnek f- és székvárosa mely után a család a Csemeky nevet viselte, s
a Mulde partján, 3 km.-nyire ennek torkolatától, amelyen a család elször 1363-ban osztozott meg.
több vasútvonal találkozásánál, (i9io) 56,606 lak., A D. nevet a családban elször Dezs (megh. 1454

Desquamatio,

1.
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vm egyei nemzetörségnél s már 1849. tábornokká
neveztetett ki. 1849 febr. 18. Kompolton szétverte
Colloredo osztrák ezredesnek erszakos szemlére
indult lovas hadát. Dönt részt vett gyors megjelenése által a tarczali csatában. A felsmagyarörökösödési szerzdésre lép. 1525-ben II. Lajos országi hadsereg vezérévé tétetett s azon feladatúj adományt ad a család összes birtokaira, ugyan- tal bízatott meg, hogy Visockival együtt az
ekkor nyerik a pallosjogot és a címerbvítést. oroszok elhaladását nehezítve, lassan vonuljon
A családot Ferenc fla László terjeszté tovább, ki Pestre. Jún. 18. Kisszebennél, 22. Lemesnél nem
Budavára kapitánya volt, és 1556 1558 körül sikerülvén neki az oroszokat feltartóztatni, nagy
esett el állítólag Vá- óvatossággal visszavonult Czeglédig, hol július
radnál. Testvére Já- elején Perczel parancsnoksága alá rendeltetett.
nos, aki 1558-ban a D. többszörösen részt vett az alsómagyarországi
kamara elnöke és f- ütközetekben az aug. 9-iki temesvári csata után
udvarmester volt, a hadosztálya maradványait Orsován át török földre
nevezett évben a csa- szándékozott átvezetni, a határon azonban Liechlád alsómagyarorszá- tenstein herceg altábornagy rábeszélése folytán
gi birtokainak elvesz- aug. 19. Karánsebesnél lerakta a fegyvert. D. Liechtése után a Tarczayak tenstein közbenjárása dacára a többi tábornokokhtlensége miatt el- kal együtt kötél általi halálra ítéltetett, de kegyeveszett Tarke várát lem útján fbelövetett. V. ö. Varga Ottó, Aradi
szerezte meg. A fent- vértanuk albuma, Irányi Dániel cikke.
nevezett Lászlónak
2. D. Arisztid, író, a képviselház elnöki taHéderváry Ilonától nácsosa, szül. 1854. Montreuxbeu (Genf). Számos
született fla János ter- magyar közjogi és gazdasági cikket írt írancia
Dessewffy-család címere.
jeszté le a családot, és angol lapokba. Társadalmi téren is élénk teflai közül Ferenc (1584—1620) a tarkei v. kriváni,
vékenységet fejt ki. E gyík alapítója az Országos
János a tarczai ág megalapítói. A tarkei ág Fe- Kaszinónak, a Magyar Athletikai Klubnak, az
renc fiaiban, Ferencben ós Ádámban két fvonalra Uránia tud. színháznak és az Idegenforgalmi váloszlott, elbbinek István fiától született öt fla öt lalatnak. Önálló müvei
húzás élet ; Velence
mellékvonal megalapítója lett; ezek közül Fe- (díszmú, 1895) ; Félszázad multán (regény, 1898);
renc fia András (1693-1745) a margonyai ág megspiritizmus (1898)
párbaj (1905) Béke és
alapítója. A család több ízben részesült rangeme- háború.
lésben, D. József 1754. grófi rangot nyert, de ez
3. D. Aurél gróf, konzervatív államférfiú és
az ág már Józsefnek hasonnev unokájában ki- publicista, D. József gróf és Sztáray Eleonóra
halt. D. Henrik 1763. nyert bárói rangot, ága grófn fla, szül. Nagymihályon (Zemplén vni.)
eltt) fla István használta 1482. István fla volt Ferenc, pozsegai fispán, kinek hat fla közül négy a
törökök ellen vívott csatákban (kett Mohácsnál)
esett el. 1514!-ben Hédervári Miklós fiával magszakadás esetén a szlavóniai javakra kölcsönös

—

;

:

A

hasonlókép unokájában kihalt. A ma is virágzó
grófi ág megalapítója D. Miklós fla Sámuel, ki
1756. bárói, 1775. grófl rangot nyert. A családnak egy ága Franciaországba származott át a
Rákóczi-felkelés idejében, belle Károly francia
tábornok lett. D. István (megh. 1742.) híres lovassági tábornok, ki 1686. Buda visszavételekor az
elsk között volt, kik a falakra léptek, 1697. Zentánál harcolt Savoyai Eugen fvezérsége alatt,
1702. Landaunál tüntette ki magát s részt vett
Belgium elfoglalásában is. Ntlenül halt el és
Szebenben temettett el a kegyesrendieknek ott
általa alapított

templomában.

A

tarkei ág

I.

f-

vonalából származott D. Arisztid (1. o.) 1848
49-iki honvédtábornok, ki Aradon 1849 okt. 6.
agyonlövetett. A grófi ágból fölemlítendk D.
József (1. 0.), Kazinczy barátja, a híres író ós politikus, kinek gr. Sztáray Eleonórától született

Aurél (1. o.), Marcel (1. p.) és Fmil (1. o.).
Emilnek fla Aurél (1. o.). V ö. Éble Gábor, A Csernek! és Tarkei D. család (Budapest 1903) u. a.,
flai

;

A D.

család címere (Turul XXII. évf. és erre válasz
P.-tl u. 0.) Eble G., Néhány szó a D.
család címerérl (Budapest 1904).
Nevezetesebb tagjai a családnak
1. D. Arisztid, magyar honvédtábornok, szül.
Csákányban Abauj vm.-ben 1802. a^ oszti'ák had-

-

;

;

seregben a Radeczky-huszároknál szolgált s 1839
óta mint nyugalmazott kapitány élt itthon. A
szabadságharc kitörésekor rnagy lett a sáros-

;

A

A

;

1808., júl. 27. megh. Budapesten 1842 febr. 9. Már
zsenge korában kiváló érdekldést mutatott a poUtika és az irodalom kérdései iránt, olvasta és
szívesen idézte a
késbb
mint publicista is
klasszikusokat, különösen Tacitust. Nagy hatással volt reá derék házi nevelje, Józsa Zsigmond,
azonkívül kitn atyjának kebelbarátja, Kazinczy Ferenc, ki fleg a nyugati irodalom jelességeire hívta föl a fogékony flatal ember flgyelmét.
Tanulmányait 1823. a kassai jogakadémián
kezdte s fleg gazdasági irányban igyekezett
veltségét mélyíteni a XIX. sz. divatos közgazda-

—

—

m-

sági írójának, Benthamnak szellemében. 1825ben elkísérte atyját a pozsonyi diétára, hol olvasottságával és éles eszével a követek és frendek

közt egyaránt nagy feltnést keltett. Itt jött össze
az akkor pályája kezdetén álló Széchenyivel, kivel ebben az idben
még a Hitel megjelenése
eltt
atyja is a legjobb baráti viszonyban volt.
Jogi tanulmányainak befejezése után fogalmazó
lett az udvari kancelláriánál Bécsben, hol a hivatalos körökben, fleg diplomata- társaságokban
megnyer modoráért kedvelt ós nagyrabecsült
vendég volt. Mikor 1830. elkísérte a kancellárt,
Reviczky grófot az országgylésre, naplójegyzeteket vezetett, melyekben találó és szellemes
rajzát adta a különböz politikai pártoknak.
1831-ben a leghíresebb angol politikai folyóiratnak, az Edinburgh Beview-nek munkatársa,
1832. Budán helytartótanácsi titkára lett s 1833-

—

—
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fogva élénk szerepet játszott Zemplén várs itt csakhamar az ú. n. konzervatív párt vezérszónoka lett. D. éppen nem
követte mindenben az udvar magyarországi politikáját, st elismerte a reformok szükségét, de
nem rokonszenvezett Széchenyi rapszodikus újításaival, viszont Kossuth irányát is egyi'e radikálisabbnak és felforgatónak találta. így született
meg benne egy fontolva haladó vagy mérsékelt
konzervatív párt alakításának eszméje, mely sok
tekintetben párhuzamosan haladt ugyan a kor-

-

Dessewffy

tói

1905. évf .) és

megye közéletében

1909).

bvebben Tanulmányok (Budapest

4. Z>. Aurél gróf, politikus és nemzetgazda, D.
Emil gróf és Wenkheim Paula bárón fia, szül.

Budapesten 1846 jan. 16. Jogi tanulmányait Pozsonyban végezte, ezután egy évet töltött Németországban közgazdasági ismereteinek gyarapítása céljából. Hazatérése után Szabolcs vármegyében volt aljegyz, majd pénzügyminiszteri fogalmazó 1874. a zborói kerület képviselvé válasz;

totta s 1883-ig volt az alsóház tagja. Ekkor a
Tisza-kormány ellen fordult s a mérsékelt ellen-

törekvéseivel, de elítélte ama tesped és
merev kormány bölcsességet, mely minden hala- zékhez közeledett, utóbb a frendiházban is egyike
dás elöl elzárkózott. Közben ismételten föllépett volt azoknak a mágnásoknak, akik az Apponyi
mint követjelölt Zemplénben és Sárosban, de Albert vezetése alatt álló nemzeti 67-es párthoz
mindannyiszor megbukott. Éreznie kellett, hogy csatlakoztak. 1887-ben a földhitelintézet igazgatóa közvélemény, bár elismerte az tiszta szándé- elnöke, 1891. az Országos Magyar Gazdasági
kait, nem képes méltányolni a kormánytól és li- Egyesület elnöke lett. Ebben az idben minden
beráUs párttól csak árnyalatokban eltér politi- gazdamozgalom lelke s egyik vezéralakja volt, de

mány

kai irányzatát. 1838-ban a pesti árvízi segélyezési bizottság tagja, 1840. Mr. helytartósági tanácsos lett. Az 1839— 40-iki országgylésen a frendek tábláján mint a konzervatív párt orszá-

.

gosan elismert vezére vett részt a vitákban s különösen a büntetötörvénykönyv megalkotásában
mködött közre. 1841-ben Metternich herceg
ajánlóleveleivel beutazta a nyugateurópai államokat, útjában meglátogatta a francia szabadelv párt vezérét, Thierst s megismerkedett
Heinével is. Tapasztalatokban gazdagon tért
vissza Magyarországba, hol ekkor az egész közvélemény amaz izgalmak hatása alatt állott, melyet Széchenyi és Kossuth sajtóbeli páros mérkzése idézett el. D. maga is veszedelmesnek
tartotta a Pesti Hírlap irányát, tónusát s ellensúlyozására, a mérsékelt reformok felé hajló kormány támogatásával megindította a Világ cím
lapot, melynek politikai természet vezércikkeit
e«iknem kivétel nélkül egymaga írta. B cikkek
utóbb X. Y. Z. könyv cím alatt külön is megjelentek s bennük D. az osztó igazság mérlegével
dönt Széchenyi és Kossuth nagy vitájában, kimutatva e nagy szellemek tévedését is. Cikkeit a
szellemdús és elkel stílus, a tárgyban való elmélyedés és éles dialektika jellemzik. Ebben az
egész országban nevének nagy tiszteletet hozó
mködésben, mikor úgyszólván még csak bontogatni kezdte fényes tehetségének szárnyait, a
nemzet mély fájdalmára érte a halál, 34 éves
korában. Kossuth gyönyör vezércikkben búcsúztatta el a nemes és méltó ellenfelet, az egyetlent, aki képes iett volna ellensúlyozni s mintegy
semlegesíteni Széchenyi és Kossuth vitáját, mely
halálától kezdve egyre szenvedehnesebbé és élesebbé vált mindkét oldalon. De halálával a konzervatív párt is elvesztette reményét, hogy az ellenzék nagy ehnéivel szemben hasonló kvalitást
állíthasson a küzdtérre. írásait összegyjtve elször öccse, Emil gróf adta ki 1843. Néhány nevezd€sd)b darab D. hátrahagyott miiveibl címmel
(Aus den Papieren des Gráfén A. v. D.). 1857-ben
kézirati mveibl, életrajzával és arcképével egy
dttszalbum jelent meg: Koszorú D. emlékének.
Összes munkáit 1887. öt részben Ferenczy József
adta ki. V. ö. Deák Farkas, Gr. D. A. (Pozsony
1886) Béz Mihály, Gr. D. A. (Budapesti Szemle,
;

a politikával kevésbbé foglalkozott. A közügyekkel csak akkor kezdett intenzivebben tördni, mikor Tisza István az 1904 nov. 18-iki házszabálymódosító kísérlet után a híres 1 905 januári választásokon a nemzet döntését kérte ki. D. ekkor a
szövetkezett ellenzékhez csatlakozott, melynek
különböz árnyalatai közül az Andrássy-féle diszszidens csoporthoz állt legközelebb. 1906-ban a
frendiház elnökévé neveztetett ki, amely méltóságról az 1910 jan. 29-iki frendiházi ülés után,
a mikor bizalmatlanságot szavazott a frendiház
a Khuen-Héderváryrkormánynak, lemondott s
visszavonult a politikától. Még mint a frendiház
elnöke 1908. ellene szavazott Zselónszki Róbert
gróf amaz indítványának, hogy a börze határidüzletét szabályozzák s ez incidensbl folyólag lemondott az 0. M. G. E. elnöki állásáról.
5. D. Dénes, hon védmagy, szül. Zsolczán
(Borsod vm.) 1828 márc. 9., megh. Budapesten
Í898 febr. 5. Gondos katonai nevelésben részesült, 18 éves korában a Palatínus huszárezredhez
hadnaggyá nevezték ki. 1848-ban a magyar függetlenségi harc hírére Prágából egy század elszánt huszárral haza szökött, s csakhamar rnagyi
rangig emelkedett. Branyiszkónál keresztül ltt
lábikrával két óra hosszat üldözte még az ellenséget, Csornánál mint 22 éves törzstiszt verte
vissza huszárjaival a császári nlánusokat, ez ütközetben azonban súlyosan megsebesülvén, betegen feküdt a szabadságharc végéig. Mint lábbadozó hónapokon át bujdosott az országban
mert

—

díj volt fejére

tzve, s mint szökött

—

tisztet in

míg igazolványhoz jutva,
külföldre menekülhetett. Pár évi hányatás után
Genfben telepedett le, hol Teleki László, Klapka
György, Puky Miklós, Teleki Sándor s az emigráció más jeleseivel tevékeny részt vett a nemzeti aspirációk hazafias mozgalmaiban egészen
1867-ig, mikor hazatért s felhagyott minden további politikai akcióval.
6. D. Emil gróf, konzervatív államférfiú és
közgazdász, D. József gróf és Sztáray Eleonóra
effigie felícasztották

grófti harmadik

fia, szül. Eperjesen 1814 febr.
megh. Pozsonyban 1866 jan. 10. Bátyjának,
Aurélnak mintájára gondos nevelésben részesült
s iskolai tanulmányait Kassán végezte. Ezután
nagyobb külföldi utat tett s fleg a közgazdasági

24.,
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tudományokban tökéletesítette magát.
Hazatérése után az atyai birtokok egyikén, Büdszentmihályon (Szabolcs vm.) telepedett le s az elhanyagolt, nagyrészt ártéren fekv birtokból 16
évi s kitn szakértelemmel vezetett munkával
mintagazdaságot teremtett. Kezdettl fogva részt
vett a gazdasági s 1844-tl fogva a politikai életben, mikor bátyja halála után átvette a konzervatív párt orgánumának, a Budapesti Híradónak
szerkesztését, melyet egészen bátyja szellemében,
noha tagadhatatlanul mérsékeltebb tehetséggel
vezetett. Nála a lángelme ösztönét alapos képzettség s bizonyos megfontolt, higgadt értelem pótolta s csakhamar magára vonta a kormány és az
ellenzék figyelmét. D. meggyzdésében makacs
és hajlíthatatlan férfiú volt s egyszer elfoglalt
álláspontjától sem érvek, sem fenyegetések el nem
térítették. Publicisztikai mködésében különös
gondot fordított az ország anyagi ügyeire. Széchenyivel együtt sürgette az úi-béri terhek megváltását, a nemesség adómentességének megszünés politikai

A

már akkor
tetését és hitelintézetek alapítását.
teljesen Kossuth befolyása alatt gondolkodó közvélemény azonban ép úgy nem hallgatott reá,
mint ahogy elfordult Széchenyitl is. D. a szabadságharc alatt teljesen visszavonult életet élt s
a demagogikus mozgalmakból kivonta magát ép
úgy, mint ahogy megtagadott minden közösséget
a muszkavezet mágnásokkal. Pontosabb politikai tevékenysége azonban csak a forradalom után
vette kezdetét. Nyíltan ós magánúton, elkel

el. Mieltt a kiegyezés létre jött volna, D., ki
abban annyit dolgozott, közvetített, meghalt. Az
Akadémiában Eötvös József báró mondott felette
emlékbeszédet. Nagy mennyiséget kitev s elszórtan különböz lapokban megjelent cikkein kívül
fmvei Alföldi levelek (1839—40) Parlagi eszmék (1843) A magyar vám- és kereskedési ügy
(1847) Fizessünk, amennyit elbirunk becsülettel,
:

;

;

;

(1847); A fenforg ausztriai
kérdésekrl (Wien 1856, magyarul és németül)

magunk magunkért

Az Akadémia

és nemzetiségünk feladatai (Pest

1865).
7. D. József gróf, államférfiú ós író, szül. Krizsánban (Sáros vm.) 1771 febr. 13., megh. Pesten
1843 máj. 1. Középiskolai tanulmányait Kassán
és Kolozsváron, az egyetemieket Pesten végezte.
1790-ben a híres budai országgylésre elkísérte
Sztáray Mihály gróf szabolcsi fispánt, utóbb Fiúméban szolgált mint tiszteletbeli fogalmazó, de
nem érezve magát jól a hivatalos pályán, csakhamar elhagyta állását s 1793. nagyobb olaszországi utazást tett. 1795-ben mint inszurgenskapitány részt vett a francia háborúban, a campoformiói béke után azonban birtokaira vonult
s a közügyekkel kezdett foglalkozni. 1802-töl
különböz vármegyék képviselje gyanánt részt
vett valamennyi országgylésen s a követek
táblájának egyik legtekintélyesebb tagja lett.
1830-ban mint az országos bizottság tagja, külön véleményt dolgozott ki a sajtó ügyében' s
ez a
1831. német nyelven is megjelent.
1830-ban a Hitel cím munka taglalata címen
írói polémiába került Széchenyivel, kinek a Hitelben fejtegetett eszméit károsnak s túlságosan
merésznek és felforgatónak találta az ezeréves
alkotmányra nézve. Részt vett az Akadémia meg-

mve

összeköttetéseinek felhasználásával arra törekedett, hogy az uralkodót rábírja az 1847-iki alkotmány restituálására és a konzervatív párt elveinek
elfogadására. Annál könnyebben mozoghatott e
követelések határai között, mert a konzervatívok
tudvalevleg tiem kompromittálták magukat a alapításában, melynek tiszteletbeli, majd igazgaforradalomban, se fönt, se lent. 1850-ben huszon- tósági tagjává választották. Frésze volt a Felshárom elvbarátja nevében egy emlékirattal for- magyarországi Minerva alapításában is, mellyel
dult e tárgyban az uralkodóhoz, de tapasztalnia középpontot akart teremteni a nemzeti irodalomkellett, hogy a megtorlás napjaiban ép oly eluta- nak kedvelt városában, Kassán. A szerkesztést
maga volt
sításban van részük, mint Deáknak és híveinek, titkára, Dulházy Mihály végezte, de
kik viszont a 48-as alkotmány visszaállítását kö- a fmunkatárs s rengeteg gazdasági, történelmi,
vetelték. 1857-ben egyike volt azoknak, akik újjá- nyelvészeti cikket, st verset is írt belé. A folyószervezték az Országos Magyar Gazdasági Egye- iratokban megjelent írásain kívül fbb mvei
sületet és egyik alapítója a földhitelintézetnek, Bártfai levelek (írta Döbrentev Gáborhoz Ermelynek azután elnöke is lett. 1855-ben az új délybe gr. D. J., Sárospatak 1817—18) a Hitel
taglalata (Kassa 1830) Hazánk egyik igen jeles
életre ébredt Akadémia választotta elnökének s
felhasználva az ébred nemzeti lelkesedést, 1859. fispánjának nyilván tett politifcai hitvallása
szervezte az országos Kazinczy-ünnepélyt, mely (gr. D. J. jegyzeteivel bvítve kiadta Fekete Ista lassankint magához tér nemzetnek els nyil- ván, Buda 1843). Rendkívül gazdag levelezését
vános életszózata volt. 1858— 60-ban körlevelek- (fleg Kazinczyhoz) 1793— 1831-ig Kazinczy Gáben felhívta az ország vezet társadalmának fi- bor adta ki 3 kötetben (Pest 1 860— 64) összes
gyelmét az Akadémiára s adakozásra szólította mveit sajtó alá rendezte s jegyzetekkel kísérte
fel, hogy a magyar tudományosság középpontja Ferenczy József (Budapest 1888). Az Akadémiávégre hozzáill hajlékot nyerjen. Elssorban D. ban Eötvös mondott fölötte szép emlékbeszódet
érdeme, hogy 1866. az Akadémia új palotája el- 1844.
készülhett s alaptkéje mintegy 2 millió frtra
8. D. Marcel gróf, D. József gróf és Sztáray
vitte ki, hogy az Esterházy- Eleonóra grófn második fia, szül. Büdszentmiháemelkedett, st
képtárt Bécsbl a magyar fvárosba hozzák s a lyon (Szabolcs vm.) 1813 márc. 14., megh. Foton
Nemzeti Múzeumba letétbe helyezzék. Tervezete 1886 f ebr.27. Aurél és Emil testvéreihez hasonlóan,
alapján készült az 1860. októberi diploma, mely otthonában kitn nevelést kapott s különösen
visszaállította az országban az 1848 eltti állapo- esztétikai, zenei irányban fejlesztette tehetségét.
tokat. Az 1861-iki országgylésre Pozsony válasz- Nagy nyelvismerettel bírt s pompás emlékeztetotta meg képviselnek. D. a felirati párthoz csat- hetségével, mellyel idegen költök mveibl egész
lakozott, de régi konzervatív híveitl sem szakadt fejezeteket képes volt elmondani, keltett figyel;

;

;

.

—
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met geniális testvérei társaságában. A közszolgálathoz és a politikához semmi kedvet sem
érezve s egészen bölcsészeti spekulációkba temetkezve, élete végéig a magánélet visszavonultságában maradt. Társadalmi és politikai eszméi
annyira radikálisok és felforgatók voltak, hogy
családjával is teljesen meghasonlott. A világbékérl és világfelfogásáról való elmélkedéseibl
élete alkonyán az Ország- Világ c. lap adott ki
közleményeket. Mvei Néhány szót a közönségellen írt polemikus
hez (a Széchenyi Hitel c.
mnnka); Der politisch-sociale Radicalismus der
Nenzeit (Wien 1851) Beitrage znr Doctrin des
menschüchen Friedens (Pest 1861).
9. D. Iái, a margonyai ágból, magyarkapronczai (Sáros vm.) földbirtokos, szül. 1844.,
gazdálkodással foglalkozott s vagyonát jelentékenyen megnövelte a vármegyei életben részt
vett, de a politikától távoltartotta magát. Birtokain minden kopár teret befásított és elsnek létesített Sáros vmegyében nagyobb szöUt. 1901-ben
a vallás- és közoktatááügj'i miniszter rendelkezésére 500,000 K ösztöndijalapítványt bocsátott a
D.-család elszegényedett fiúgyermekeinek neveltetésére s 20,000 K alapítványt az orsz. nökópzegyesületnél egy leány neveltetésére. A család
levéltárát megrzés végett örök idre a Nemzeti
Múzeumnak, régiséggyiijtoményét pedig a kassai
Felsmagyarországi Múzeumnak adta át.
10. D. Sándor, csanádmegyei püspök, szül. Po:

mve

;

;

—

D'Este

Innen 3 év múlva Lipcsébe, majd Boroszlóba
mely városokban már elsrangú szerepkört foglalt el. Mint jellemszinész két évig volt
a budapesti német színháznál, azután Karlsruheban és más nagy német városokban mködött,
míg Berlinbe hívták meg, ahol 1872. idegbetegsége miatt nyugdíjba ment. Szenvedélyes pátoszával kivált a klasszikus jeUemszerepekben tnt
M.Londoni vendégszereplésekor Lewes az Othelloját Kean alakításánál is nagyobbszerünek ítélte
2. D., Ferdinánd, D. 1. fia, szül. 1836 jan. 29.
Boroszlóban, megh. 1892 ápr. 15. Drezdában.
Jeles komikus és jellemszinész volt, legutóbb a
bécsi Volkstheaterben mködött, szintén idegbajban halt meg.
tést.

költözött,

3.

D.,

1867

Max, német

filozófiai író,

febr. 8. Dr. phil. és

dec. 5.

•

1. fia, szül.

Fleg

zófia rendkívüli tanára Berlinben.

filo-

lélek-

tannal és újabban esztétikával foglalkozik. Pontosabb mvei Das Doppel-Ieh (2. kiad., 1896);
Geschiehte der neuern deutschen Psychologie (1
köt., 2. kiad. 1902) Aesthetik a. alig. Kunstwissenschaft (1906). Szerkeszti 1906 óta a Zeitsehrift
für Aesthetik u. alig. Kunstwissenschaft-ot.
;

Dessoles

(ejtad:

desszoi),

Jean Joseph Paul

Atigustin, marquis, francia tábornok, szül.Auchban
1767 okt. 3., megh. 1828 nov. 3. Az 1796-iki hadjáratban Bonaparte oldalán kitíínvén, 1797. dandártábornokká neveztetett ki, 1798. pedig már az
egyik tartalékhadtestet vezényelte. Késbb mint
az olasz, majd a rajnai hadsereg vezérkari fnöke
szintén kitüntette magát, de mert Moreauhoz

3., megh. Budapesten 1907
Gimnáziumi tímulmányai elvégeztével a
hittudományt Egerben és a pesti egyetemen vé- annak számzetése után

zsonyban 1834 jan.

D,

med. 1897 óta a

h

maradt, Napóleonígy az 1808. és 1810.
Spanyolországban kivívott újabb síkerei dacára
ott kellett hagynia szolgálatát. A Bourbonok
visszatérése után XVUL Lajos államminiszterró
ós Franciaország pairjévé nevezte ki. 1818-ban
pökké nevezték ki. 1896-ban v. b. 1. 1. lett. Nagy a külügyek vezetését vette át, de már a követhírre tett szert az a zarándoklat, amelyet 1900. kez évben kilépett a minisztériumból.
mint a kereszténység és a magyar királyság kiDessns (franc, ejtsd: dszU) a. m. fels szólam.
lenc százados ünnepén Velencébe Szt. Gellért sír- Egyértelm a diseantus-szal. D. de Viole a. m.
jához vezetett. Ez alkalommal az els csanádi diszkant-viola, vagyis heged.
püspök szent tetemeit új díszes koporsóba heDesszok, a régi Naukratis, Gharbieh egyiptomi
lyezte el. 1902-ben pápai trónálló és gróf lett. tartomány kerületi fvárosa, DamanhurtólÉK.-re
tett
Sokat
a tanügy érdekében, számos egyházi 19 km.-nyire, vasút és hajóállomás, 12,000 lak.
és politikai értekezést írt a különböz lapokba és Ibrahim sejk
a derns-rend megalapítójának
több fpásztori körlevelet bocsátott közre.
sírjánál, D.-ban minden év augusztusában számos
Dessin (franc), tulajdonképen rajzot jelent és mohamedánus búcsújáró fordul meg.
pedig a franciák így neveznek minden mvészeti
Dest (perzsa) a. m. sík, sivatag D.-i-Goran

gezte. 1857-ben szentelték pappá. 1868-ban Perger
János, akkori kassai püspök titkára lett s a kassai
egyházmegye kötelékébe lépett át. 1872-ben sárospataki plébános, 1884. kassai kanonokká, 1890.,
Bonnaz Sándor halála után, csanádi megyés püs-

nál kegyvesztetté

ln

is

s

—

—

;

és

mipari

célra szolgáló rajzot.
Dessoö, Félix Ottó, német zenész, szül. Lipcsében 1835 jan. 14., megh. Majna-Frankfurtban
1892 okt. 28. A lipcsei konzervatóriumon Moscheles, Hauptmann, Rietz voltak mesterei
1854
óta felváltva Chemnitz, Altenburg, Düsseldorf,
;

Aachen, Magdeburg városokban olyan kitn karnaggyá vált, hogy 1860. a bécsi udv. operához,
innen 1875. Karlsmhéba, 1880 okt. Frankfurtba
hívták. Kamarazenomvei számottevk.
Dessoir (ejt«d:des3zoár), 1. Lvdidg (tkp. Leopold
Dessauer), német színmvész, szül. Posenben
1810 dec 15., megh. 1874 dec. 30. Tizennégy éves
korában lett színész Posenben azután különböz
vándortársulatokkal járt, míg 1831. Wiesbadenben nyert állandó szerzdést s alapos kiképezte;

(a

vad szamarak sivatagja) Mekrán

déli

ten-

gerpartja Dél-Beludzsisztánban; Kelathoz tartozik,
Gvadartól be egész a perzsa Beludzsisztánig húzódik e vidéket a 275 km. hosszú D. vagy Rihing
;

öntözi; D.-i-Bedaulet (Szegénység földje) siva-

tag Beludzsisztánban

;

D.-i-Kemr, a nagy perzsa

sósivatag.

D'Este, törzsneve azoknak az utódoknak, akik
Frigyes Ágost, Sussex hercegének, III. György angol király hatodik fiának az öt évvel idsebb Lady
Murrayval, Dunmore skót gróf leányával kötött
házasságából származtak. Az esketést 1793 ápr. 4.
egy már ki nem puhatolható angol lelkész végezte
Rómában, de a
kívánságára Londonban 1793
dec. 5. újból hséget esküdtek egymásnak. 1794
ang. 14. fiuk született. Mikor aztán a dolognak

n

—

Desterro
nyomára

jöttek, a házasságot az 1790. kelt, a királyi családban kötött házasságokat illet törvény

értelmében az érseki határozat érvénytelennek
nyilvánította. Mindamellett a herceg lekötve érezte
magát s mind haláláig úiból nem nsült. 1801-ben
még egy leánya, Ellen Agosta született 1806. a
gyermekek megkapták a D. nevet, az anya pedig
d'Ameland címet és 4000 font sterling évi díjat
kapott.
fiú a hadseregben rnagyi rangra emelkedett, de sikertelenül kísérletté meg Nagy-Britannia, V. legalább Hannover törvényes hercegévé
való elismerését kieszközölni. Klüber az Abhand;

A

lungen der Geschichtskmide-ban (2 köt.. Frankfart
1834) és Zachariá (Hoidelberg 1834) mellette írtak; Schmid (Jena 1835) és Eichhom (Berlin
1835) ellene. Atyja halála után is elutasították
igényeivel ós 1848 dec. 28. ntlenül halt meg.
Desterro, Florianopolis (1. o.) brazíliai város
régebbi neve.

Destillatlo,

Destinatio
Destinezit

1,

L^árlás.
m. meghatározás, végcél.

(lat.) a.

(ásv.),

a diadochitnak egyik válto-

zata.

Destinn,

Destutt de Tracy

476

magasabb jellemvígjáték szolgálatába szegdött és moralizáló hangjával sikerült neki unalmassá válnia. Említhetk Le
philosophe marié (1727) Le dissipateur (1736)
La fausse Agnés (1759) s mind közt a legjobb
Le glorieux (1732), melyben már az érzelgsség
hangjai csendülnek meg. Müveit többször kiadták, így Parisban 1822., 5 köt. Nálunk Bessenyei
Györgyre gyakorolt hatást. V. ö. Lüdemann,
Uber D. Lében u. Werke (Greifswald 1895) Bürner A. 8., D. és vígjátékai (Székesfehérvár 1906).
D'Estoumelles de Constant, báró, szül. 1852.
La Flóche-ben. A diplomáciai pályára lépett,
melyrl azonban lemondott, hogy tevékenységét
egészen a békemozgalomnak szentelhesse. Mint
a francia képviselház tagja (1895—1904), majd
mint szenátor (1904 óta) ismételve síkra szállt a
fegyverkezések korlátozása és a választott biróságok elve mellett. Az Anglia és Franciaország
közti választott bírósági szerzdéseket
kezdeményezte és sokat fáradozott a német-francia
közeledés érdekében. 1905-ben alapította a Congét elnyomva, a

:

;

:

;

ciliation internationale c. szövetséget, hivatalo-

Emmy,

cseh-német

énekmvészn, san képviselte hazáját mindkét hágai békekon1898— 1908-íg a ferencián s tagja az ottani állandó választott biró-

Prágában 1878 febr. 26.
berlini udv. opera drámai primadonnája Bayreuthszül.

sánnak. A béke propagálása érdekében a külfölban 1901. a Bolygó Hollandi Sentáját énekelte. det is bejárta s többek közt Budapesten is megAmerikában is vendégszerepelt, Budapesten 1907 fordult, 1909-ben Beemaert Ágosttal együtt megóta többször.
kapta a Nobel-féle békedíjat. Irodalmilag tudoDestisztán, perzsa vidék, 1. Farsz.
mányos, szépirodalmi ós politikai téren mköDestitntio (lat.) a. m. hivatalból való el- dött. Számos értekezést írt a békemozgalom,
;

mozdítás.

leszerelés és választott bíróságok érdekében.

Destouches (ejtsd: détuss), 1. Josef Anton von,
Destra, a zenében, 1. Col.
német költ, szül. Münchenben 1767 márc. 13.,
I>e strigis qnae non sünt, nulla quaemegh. u. 0. 1832 máj. 13. Elbb adóhivatali taná- stio fiat (lat.), 1. Boszorkány.
csos, 1818 óta kormánytanácsos volt, késbb
Destrukció (lat.) a. m. pusztítás, lerombolás
Ambergben korona-ügyvéd lett. Történelmi, ál- destruktív, romboló.
Geológiai értelemben D.
lamtudományi dolgozatokat és több drámát írt. néven foglaljuk össze mindazokat az erket,
Drámái: Schauspiele (1791); Priedrich IV. von amelyek kívülrl hatnak a föld felszinére ez a
d. Pfalz (1794)
Arnulf, König von Bayern (1820) folyamat három részbl áll, ú. m. pusztítás, elFia ülrich v. D., szül. 1802., megh. 1863. takarítás és lerakódás. A D. ható tényezi a h,
stb.
Münchenben, népszínmveket írt testvére Franz a leveg, a víz, a jég és a szerves világ. D.-s
Seraph v. D. (1772—1844) Weimarban zenekölt alakok-nak nevezzük a morfológiában azokat a
volt, aki operákat is írt. A D.-családról érdekes felszíni formákat, amelyeknek tektonikailag megadatokat közöl Ulrích fla Ernst v. D., Aus der szabott alakjuk megfordítottja a mostaninak.
Jugendzeit (1866) c. könyvében.
Destruktív anyagcsere, a növények életének
2. D. (Detouch^), Patd Emilé, francia fest, fenntartására szükséges lélekzés, amennyiben
szül. Dampierreben 1794 dec. 16., megh. 1874 szénsav és víz képzdésével végbemen tökéletes
júl. 11, Dávid, Gnérin és Gros tanítványa, kez- elégése az organikus anyagoknak, ami által a nödetben Dávid modorában festett történeti és val- vény organikus vegyületei egyszerbb vegyülelásos tárgyú képeket, de ezeknél nagyobb ked- tekre bomlanak, ami közben a felhalmozódott
veltségnek örvendtek késbbi érzékenyked, de energia felszabadul. A vegyületek átalakulásának
ügyesen festett genreképei, pl. A bukott leány ezt a sorát hanyatlónak mondják, eUentótben az
hazatérése a szüli házba, A szerelem mint orvos, asszimiláció folyamán való átalakulások emelked

—

;

—

;

;

:

A

félbemaradt házassági szerzdés stb.
D., PhiUppe Néricault, francia vígjátékíró,
szül. Toursban 1680 aug. 22., megh. Melunben
1754 júl. 4. Ifjúkorában színész, mások szerint
katona volt, azután egy diplomata, Puysieux
márki titkára lett s anyagi gondoktól menten
írhatta meg vígjátékait. Irodalmi sikereivel az
Orléansi herceg jóindulatát is elnyerte, aki 1717.
Angliába küldte. Visszatérte után (1723) megválasztották az akadémia tagjának. D. nem volt
minden komikai tehetség nélkül s egy-két sikerült karrikaturát is színpadra vitt. De e tehetsé3.

\

1

l

'

sorával.

Destutt de Tracy
toine

Louis Glaude,

(ejtsd: desztüt dötrasai),

l,J.n-

I

gróf, francia filozófus, szül.

Parisban 1754 júl, 20., megh. u. o. 1836 márc. lOi,
az États généraux-ban a nemesi eljogoknak és
a kat. vallásnak mint államvallásnak eltörlésére
szavazott. Napóleon alatt szenátor, 1814, pair, az
Institut national és az Académie des sciences moralos tagja. Filozófiai felfogása, melyet maga ideológiának nevezett, tovább fejlesztje a XVIII, sz,

francia szenzualizmusának. Az «ideológia» fleg
gyakorlati célzatú, szabályokat keres a nevelés,

;

i

|'

;

!

}

[

f
„

—

Desuetudo
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politikai és erkölcsi élet számára a fizika s a
lélektan fiziológiája alapján. Fóképviselói ez
Iránynak D. és Cabanis. Kantra figyelmeztette
Élóments d'idéelször a fi^nciákaí.
ologie (3 könyvben, Ideologie 1801, Grammaire
générale 1803, Logique 1805). összes mvei 4 kötetben (Paris 1824—25). Müvei közt vannak még
Mémoire sur la facnlté de penser Essai sur Montesquieu ; Traité de la volonté Commentaire sur
Tesprit des lois (1819).

a

F mve

:

:

;

D., Antoine Gésar Vidor, gróf, elbbinek fia,
megh. Paray-ban 1864 márc. 13. Mint
tiszt részt vett Napóleon alatt a spanyolországi és
az 1813-iki németországi hadjáratokban; 1818.
kilépett a hadseregbl. 1827—48-ig ellenzéki képvisel Napóleon herceg miniszterelnöksége alatt
1848 dec 20-tól 18í9 okt.-ig tengerészügyi miniszter volt. Több fóldmívelésügyi és nemzetgazdasági munkát irt.
Neje, Marié de Tracy, a
Newton-családból, szül. Stockportban 1789., megh.
1850 okt. 27. Szellemes tartalmú leveleket, cikkeket, gondolatokat foglalt össze: Essais divers,
lettres et pensées (Paris 1855, 3 köt.) c. müvében
regényt is írt Martha címen.
2.

szül. 1781.,

;

—

Desuetudo

(lat.) a.

m. elszoktatás. Megszün-

—

Deszkaajtö

Desrergers (estad: dévensé), Adolphe 2ioel, francia orientalista és régiségbuvár, szül. 1805 jnn.
L'É:
2., megh. Nizzában 1867 jan. 8.

F mve

trurie et les Étrusques (1864,

2

köt.), ezenkívül
emlithetók: Histoire de l'Arabie (1847); Essai
SUT Marc Aurélé (1860) stb.
Desvres (eíjtsd: dévr), francia város Pas-de-Calais département Boulogne arrondissementjában.
a XVIL sz.-ból
(1901) 4771 lak. Nevezetességei
való temploma, br-, cement- ós fayence-ipara.
Közelében gy(^yforrások vannak,
:

Désy

Zoltán, államférfin, szül. 1862. dec. 15.

Nagyölyvesen (Maros-Torda vm.). Miután a jogot
elvégezte, birtokán gazdálkodott. 1892. a MarosVásárhely-vidéki kerület nemzeti párti programmal orsz. képviselvé, 1896. MarosTorda vármegye alispánná választotta. Széli Kálmán miniszterelnöksége alatt Szolnok-Doboka vármegye

fispánjává nevezték ki. A nemzeti ellenállás
a függetlenségi párthoz csatlakozott és ezzel
a programmal választották meg 1905. orsz. képviselvé a gemyeszegi kerületben. 1906-ban a
koalíciós kormányban pénzügyminiszteri államtitkár lett, amely tisztét a Wekerle-kormány
visszalépéséig viselte. 1910-ben Maros-Vásárhely
II. kerülete választotta képviselül a Kossuthpárt programmjával. A Kossuth-pártnak alelnöke
s a képviselházban, valamint annak pénzügyi

alatt

hetik a jogszabály hatálya, ha nem alkalmazzák,
ha elavult. Hogy a szokásjogi jogszabály ilykép
megszünik,^ nem kétséges. Törvénnyel ellenkez
szokás már nehezebben érvényesülhet ; bár nincs bizottságában jelentékeny munkásságot fejt ki.
kizárva, hogy a törs'ény hatályát a szokásjogi
Desze, kisk. Máramaros vm. sugatagi j.-ban,
tétel megszünte-sse. Az elavulás (desuetudo), alap- (1910) 1116 oláh lak. hitelszövetkezet, postaügyeszméje cessante ratione cessanti ipsa lex. El- nökség, u, t. Aknasugatag.
avultaknak tekintendk nálunk pl. a zsidókat korDeszetiiia, délszláv elnevezése a tizednek.
látozó törvényeink a magánjogi jogegyenlség
Dés-züahi vasút, 1. Szamosvölgyi h. é. vasút.
folytán. A kir. Kúria szerint elavultak az ú. n.
Deszima, sziget, 1. Dezsima.
holtkézi törvények az optk. 9. §-a az elavulást
Des:^atin, 1. Djeszjatin.
kizárja.
Deszk, nagj'k. Torontál vm. törökkanizsai
Desnltor (lat.), a rómaiaknál két lovon dol- j.-ban, (1910) 2941 szerb, német és magyar lak.,
gozó mülovas sebes vágtatás közben egyik lóról vasúti megálló, postahivatal, u. t. Szreg. Egja másikra ugrott. Desultorius aunyit jelent, mint másik D. a középkorban Arad vmben feküdt.
leugró, átvitt értelemben állhatatlan.
Deszka, fakdme v, faáru, melynek szélessége
Desamptío (új-lat., a desumo igébl), elvé- nagyobb többszöröse vastagságának. Vastagsága
tel, kölesönvétel, kölcsönzés, átvétel.
lehetlO— 50mni.,5— 5 mm. fokozatos növekedéDesT^ növénynevek mellett Desvaux Augus- sei. (Kégi, de még most is használt szokás szerint
tin Nicaise nevének rövidítése. Szül. Poitiersben
\—k"-) Szélessége 16— 32 cm., st még ennél is
1784 aug. 28., megh. mint Angersben a botanika nagyobb. Hosszúsága 4, 5 v. 6 m. (12', 15' v. 18').
tanára, e városhoz közel, Bellevueben 1856 júl. 12. Legtöbb elfordul 25 mm. vastagságban (válDesT&lliéres (^tad: dévsiiér), 1. Ernest George tozó szélességben és 4*75 m. hosszúságban). FélMaurice, francia szinmúíró, szül. Parisban 1857 deszka vagy keskeny kelme 16 cm. széles, 40 mm.
okt. 3. Számos bohózatot írt, részben mások vastag. Fenyfából és kemény fából készül, ez
(Mars és Feydeau) közremködésével. Ilyenek ün utóbbi fként pallódeszkának. L. még Fürész-árú.
alibi Autour d'une chambre ; L'affaire' lüouard
Deszkaagtó, függleges helyzetben egymás
;
La vie en voyage stb. A budapesti Népszinház- mellé illesztett, rendesen szádalt, gyaltilt v. gyalué6 Vígszínházban is több bohózatot adtak tle
latlan deszkákból áll, melyek a vázat képez heveJáfet és 12 felesége ; Titkos rendr és Dr. Nebánts- derekre vannak fecskefarkcsappal tolva v. néha
virág.
csupán csak szegezve 0- az ábrát a 478. old.).Gondo2. IX, Georges, firancia fest, szül. Parisban síibban készült D.-knál az összeillesztések helyén
1861. Élie Delannay és Onstave Moroau tanít- a deszkák éleit letompíthatjuk, hornyolhatjuk, v.
ványa. Müvein kezdetben az olasz mvészet és kis, profilozott lécekkel lefödhetjük. A D.-kat erömindvégig második mesterének hatása érzik. Ne- sebbekké lehet tenni azáltal, hogy két ellentétes
vezetesebb képei : Condottiere (a nímes-i múzeum- irányban ferdén álló deszkaréteget szögezünk egyban) Joueurs de balles ; Narcisse; Tété d'étude (a másra. Ezek a kétréteg D. k, amelyek szigetepárisi Luxembotirg-muzeumban)
Tireurs d'arc
lésre is kiválóan alkalmasak. Enj*vezett D.-k csak
Flove; Aetemum transvertere, Orphée;Nymphe8 keskeny (12—15 cm. szél.) deszkákból készülnek.
et Fannes ; Christ et la Madeleine
I^e Gréce
Ezek hasadását fecskefark alakú hevederkötésekChrist flagellé stb.
kel megakadályozzuk. A D.-kat gazdasági épflie;

;

;

:

;

;

;

;

Deszka érints rajza
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tekén, lakóházakban pedig a pincében és padláson
használják.
Deszka érints rajza. A fatörzs valóban para-

boloidszer (Nelloíd) test, mely rönkökre metszve
csonka kúpszer alakot mutat. A fatörzset a keretfürésszel deszkára fólvágva, a metszet a farönkön
'

hosszanti tengelyével párhuzamosan megy, teú. n. kúpszeletet alkot, amely tehát a deszka-

hát

'

';

s^ím

'/

i

—

Deszkakerítés

—

Deszkanyelv

Détacheur
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gélyes vagy vízszintes helyzetben lerakott deszkákból készült deszkafal (3. ábra). A kett közül
az utóbbi jobb, mert az esvíz a deszkákon hama-

Régebben a

D.-t és a heulanditot
és leginkább stilbit néven írták le.

egynek vették

Deszna, körülbelül 1000 km. hosszú baloldali
mellékfolyója a Dnyepmek Oroszországban.
Szmolenszk kormányzóságban, Jelniától 7 km.nyire ered és Kiewel szemben ömlik a Dnyeprbe.
Brianszktól kezdve, 840 km. hosszúságban hajózható. Jelentékenyebb mellékfolyói: a Vitma,
Bolva, a NavUa, Nerussza és Szejm. Ez utóbbinak
nagyon alacsonyak a partjai és tavasszal az árvizekkel sok kárt okoz, egyébként halban gazdag,
és kisebb hajókkal járható. A kereskedelem közJekaterinoszlav, Cherzon,
pontjai a D. partján
Nikolajev, Ocsakov és Odessza.
Deszpoina (gör.) a. m. úrn, úrasszony, nalakja a deszpotész (deszpota) szónak, megtisztel mellékneve Homerosnál istennknek és
8. ibra. Deszkakerítés.
elkel asszonyoknak Athén ben fleg Persephonérább leszalad. A faváz rendesen keményfából van nak, a tragikusoknál a királynknek. Az ujgörö(akácfa vagy tölgyfa), az egy méter mélységre göknél mai kiejtés szerint (deszpina) szintén elmegszólítása. Panája (-avayía) hozzátéteföldbe ásott oszlopok egymástól 2—4 méter távol- kel
lével a boldogságos Szüzet jelenti.
ságra.
Deszpot, régibb íróinknál a szerb fejedelem
Deszkanyelv, a szarvasmarha nyelvének a sagárgomba által okozott megnagyobbodása és meg- neve (a görög deszpotész szó). DeszpoÜé-nek hitkeményedése, melynél fogva az állat csak nehe- tak a fokhagymás mártást.
Deszpota, 1. Despota.
zen V. éppen nem képes az eledelt lenyelni. IdDeszpotizmus, 1. Abszolutizmus.
vel az egész nyelv megnagyobbodik és pedig néDeszpoto-Dagh, 1. Rodope.
melykor annyira, hogy a szájban el sem fér,
Deszpotszentiván, község, 1. Urszentiván.
hanem csúcsa a szájrésböl kiáll. A betegség kezDesztán, arab eredet török szó, jelent történedeti szakaiban jódtinktura beecsetelésével és jódkálium bels adásával gyógyítható súlyosabb ese- tet, elbeszélést, mely a nép mulattatására szolgál.
tekben az állat levágatása ajánlatos. L. Aktino- Ujabban versekbe foglalnak eg>--egy népszer eseményt vagy személyt és vagy elénekeUk nyilvános
míkózis.
helyiségekben, vágy pedig nyomtatásban is árulDeszkapadozat, 1. Padló.
Deszkatok vagy parapettok, az ajtótoknak az ják.
Desztilláció, 1. Lepárlás.
a neme, mikor a tokot a téglafalban csak egy
8 16 cm. széles és 5 cm. vastag, rendesen puhafa
Desztillált víz, 1. Víz.
Desztur (török) a. m. engedély, hatalom. Az
ragasztó alkotja. A ragasztó horonnyal van ellátva, melybe az ajtó nyílik.
utcákon e szóval intik vigyáízatra az embereket,
Deszkatntag, deszkából összealkotott tutaj v. ha valami, fleg teher elöl ki kell térni D. vardá.
talp. L. FaszáUítás.
D.-nak nevezik a törvények és rendeletek gyjDeszmin ('áe?/ni«,ásv.),gyakori s elég nagy meny- teményét is.
nyiségben is term mész-zeolit anyaga víztarDétacber (franc, ejtad: detasé, ném. detaschietalmú mósz-aluminium-szilikát, de mindig van ren), az egy egészet képez részek egyikét az
benne égy kevés náti-ium s kálium az albitnak hid- egésztl eltávolítani. Katonaságnál seregrésznek,
rátjául fogható fel, melyben a nátriumnak legna- csapatnak stb. rendes harcászati köteléken kívüli
gyobb mennyiségét kalcium helyettesíti. Kristály- alkalmazása.
Détachement, 1. Külömttíiény.
alakjainak habitusa rombos a kristályok tulajdon- Détaché («ene), 1. Stacmto.
Detachier-készülék
képen egyhajlású ikrek. Egyes kristályok egyálta- (teng.), 1. Csónak.
lában nem ismeretesek, mindig ikrek s pedig legDétacbeor (franc., ejtsd: detasör), igen sokgyakrabban többszörösek a nagyobb kristályok féle szerkezet aprító gép, amely úgy a búza-,
csupa apró egyénekbl nttek össze az apró egyé- mint pedig a rozsmalmászatban használtatik. Célja
nek végük felé széthajlanak és nyaláb- v. kéve- a már megrölt terméknek a szitálás eltt való
forma alakot ölt az egész. Ezért adta Breithaupt lazítása, felbontása. Az rlés folyamán a korpás
az ásványnak a D. nevet (deszme gör. nyaláb). és lisztes részek többnyire szorosan összefíigKristályokon klvtil gyakoriak a gömbök sugarasan nek, összeállnak, a D. lapátjai vagy csigája
rostos bels szerkezettel, fképen mint közetrepe- aszerint, amint lapátos v. csigás szerkezet
a
dések s rök tölteléke meg bevonata. Igen jól ha- lazítandó terméket gyors forgással a D. felü2-2. Legtöbbször fehér, letéhez szorítják, miközben a héjrészek a lisztes
sad; k. 3-5—4; fs.
ritkábban színtelen, szürkéssárga, barna vagy részektl elkülönülnek, az így lazított termék a
vereses; többé-kevésbbé áttetsz. Hazánkban ter- szitálással igen jól és könnyen osztályozható liszmhelyei Selmecz, Bogdány, Kissebes, Hercze- tes és korpás részekre. Egy D. mködését a kögány (Hunyad vm.). Teker, Almás, Rézbánya (vö- vetkezkben ismertetjük az a beöml nyíláson a
rös), Oravicza. Nevezetesebb külföldi termhelyei
gépbe folyó rleményt a & lapátok, amelyekParöer szigetek, Staffa sziget, Izland (Berufjord). nek c fogai ferdén vannak kihajlítva avégbl,
Puflerit-nek hívják a Seisser- Alpokon lelhet D.-t. hogy az rleményt egyúttal továbbítsák is, az e
:
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Detektív

Öntöttvasház d fogaihoz verik, ezáltal az örlszer- szetes nagyságban való megrajzolása. — D.-iroda,
számból (hengerszék v. köjárat) kikerült és össze- a hadseregparancsnokságoknál és a hadseregfpatapadt rlemény széthull, meglazul. A kiömlós az rancsnokságnál a vezérkari osztály egyik ügyoszábrán megjelölt helyen történik, a g gyürúske- tálya, amely mindazokkal az ügyekkel foglalkozik,
amelyek nem vonatkoznak közvetlenül a hadmüveletekre. A D. -irodához vannak beosztva, ill. közvetlenül ez alá vannak rendelve a szárnysegédek
és parancsrtisztek, a fhadiszállás tábori rendr:

osztaga, a fhadiszállás térparancsnoksága s a tábori posta.

Detaille (ejtsd dötáiy), Edouard, francia fest,
Parisban 1848 okt. 5. Meissonior kedvenc
tanítványa. Kezdetben a directoire idejébl vett
:

szül.

apró, szellemes, csinos kosztümképekkel aratott
sikert, késbb azonban, talán az általa is végigharcolt 1870— 71-iki háború hatása alatt, kizárólag katona- és csataképeket fest. Valamint mesterének, úgy az
mveinek is a kis terjedelem,
továbbá a rendkívül gondos kidolgozás és hatásos
elrendezés a jellemz jegyei. Megemlítendk : A

gyztesek Fosztogató poroszok Paris eltt A
maursbronni nehéz lovasság A kémszemle Üdvözlet a sebesült ellenségnek
a nagyobb méretek közül A zászlók kiosztása A champigny-i
csata körképe (Neuville-lyel együtt festette) A
hüningeni rsereg kivonulása stb. A Szépmvészeti Múzeum modern képtárában egy magyar
1. ábra. Détachear (lazitó-gép) keresztmetszete.
honvédhuszármagyot ábrázoló kis festménye
látható. 1885-ben egy akvarellekkel illusztrált
nés csapágyakat, a h meg hajtó szíjkorongot je- díszmvet adott ki L'armée fran9aise címen. V. ö.
löl. A D.-öket fleg dercekirl rendszereknél alVacJwn, D, (Paris 1897).
kalmazzák. A bemutatott gép az Els Magyar
Détail-rajz a. m. részletrajz.
;

;

;

;

;

—

:

;

;

Détail-üzlet, kiskereskedés, amely áruit közvetlenül a fogyasztóknak adja el apróbb részletekben. Détail-eladás történhetik a nagykereskedelem mellett is és ilyenkor a rendes üzletbl a
részleteladásra adott árúkat külön számlán a D.
számláján tartják nyilván. Ezt
a számlát megterhelik az apró
eladásra adott árúk napi értékével, elismerik a tényleges árúk

után befolyt összegekkel s a hitelre eladott árúk értékével elismerik a számlát a számadási
idszak végével a leltárszer
készlettel, A számla két oldalának különbözete a veszteség v.
nyereség, aszerint, amint a tartozik v. a követel
oldal a nagyobb. B számlát azért kell vezetni,
mert a détail-eladásra adott árúk monnyisógszer
elszámolása rendesen nagy nehézségekbe ütközik és sokszer teljesen lehetetlen

is.

I>e te fabula narratnr (lat.) a. m. rólad
szól az ének (ha nem is említik nevedet). Idézet
Gazdasági Gépgyár E.-t. szerkezete, az 1. ábra Horatius Szatíráiból I, 1, 69 ós 70.
a gépet kereszt-, a 2. ábra pedig hosszmetszetDetek, kisk. Abauj-Toma vm. szikszói j.-ban,
ben mutatja. L, még Diszmembrátor.
(1910) 645 magyar lak., fogyasztási szövetkezet,
Détail (franc, ejtsd: detáiy) a. m. részlet. A ke- u. p. Bakta, u. t. Forró-Encs.
reskedelmi életben a kiskereskedést nevezik D.Detektív, a rendrség nyomozó testületének
üzletnek, mert benne az árúk eladása nem nagy- tagja. Titkos rendrnek is mondják. Feladata a
ban (en gros), hanem részletekben (enD.) törté- rovott multu ós gyanús egyének megfigyelése,
nik. Különösen oly cégeknél, ahol fleg nagyban a bncselekmények elkövetésének lehet megelkereskedés foljrik, de az üzlet egy osztálya a ki- zése és elssorban az elkövetett bncselekményekcsinyben való eladással foglalkozik, nevezik ezt nek és tetteseiknek felderítése. A D.-ek természeteaz osztályt részleteladási vagy D. -osztálynak.
sei polgári ruhában
st akárhányszor álruháD. az építészetben valamely tagozatnak termé- ban
teljesítik szolgálatokat, saját különleges
2.

ábra. Détachear (lazitó-gép) hosszmetszete.

—

—

—

«
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szabályzatuk szerint. Nagy ügyességet, személyi,
helyi és emberismeretet tételez fel szolgálatrik
eredményessége. A mai rendörségnek igazán nélkülözhetetlen és megbecsülhetetlen részét képezik. Budapesten csekély 140 tagból áll a testületük. A kiszemelt újoncokat a fkapitány egy évi
próbaidre alkalmazza. Elnyben részesülnek a
magasabb képzettségüeK és a több nyelvek.
Szakvizsgát tesznek. Ha alkalmasak, egy év után
véglegesíti ket a belügj-miniszter a fkapitány
elterjesztésére. Illetményeik egyenlk a tisztviseli fizetéssel, az utolsó két fiietésosztályban.
Ajándékot, jutalmat csak felettes hatóságuktól
ízabad elfogadniuk. Fegyelmi tekintetben ugyanazon fórumok elé tartoznak, mint a tisztviselk.
A budapesti rendrség D. -testületét a régi polgári biztosi intézmény megszüntetésével, 1886.
állították fel 36 D.-vel. A D. Budapesten hivatalos közeg. Neve, címe is hivatalos jelleg, ezért
7nagán-D. -nek senki se nevezheti magát. Magán-

nyomozó V. magánkutató intézetek merben üzleti
jelleg vállalkozások, amelyek fleg a kereskedelmi világban nyernek alkalmazást és munkakörük elssorban

De tempore

hiteli

információkra terjed.

m. jókor, idejében.
(franc, eáted: detant) a. m. emyedti-ég. a feszültség szünése. Diplomata nyelven két
(lat.) a.

Détente

állam szelídül viszonyának jellemzésére használják.

Detentio

akkor

(lat, birlalási

áll

el,

amidn

-

Determinizmus

nos fogalmaktól a kevésbbé általánosakhoz
tonos D. útján jutunk.

Determinálás

(lat),

1.

folj'-

Determináció és JVö-

vényhaiározás.

Determináns, lényegében véve az algebrának
olyan segédeszköze, mellyel az n ismeretlent tartalmazó elsfokú egyenletrendszemek a megoldásait könnyen áttekinthet módon felírhatjuk.
A megadott számok (elemek) a D.-ban, bizonyos
szabály szerint rendezve, vízszintes sorokban és
függleges oszlopokban foglalnak helyet s további számításokra nyújtanak alkalmat. Az w-ed
fokú determináns n sorból és n oszlopból áll. Ha
ezekbl r sort ós r oszlopot kiválasztunk és az
így fennmaradt elemekbl egy D.-t alkotunk, ezt
a még megmaradó sorok és oszlopok száma szerint az eredeti n-ed fokú determináns r-ed fokú
aZ-D.-ának nevezzük. A függvény-D-ók'ban, melyeknek a többszörös integrálok és a differenciálegyenletek elméletében, valamint az algebrában
és az invariánsok elméletében van fontos szerepük, 7í változó n függvényének e változók
szerint vett diflerenciálhánjadosai alkotják az
elemeket. A D. els felfedezje Leibnitz volt,
de az munkálata nem keltette fel a matematikusok figyelmét és csakhamar feledésbe ment
Második feltalálója Cramer volt. A D. szót jelenlegi értelmében Cauchy használta elször. V. ö.
Balizer, Theorie und Anwendung der Determinanten (Leipzig 5. kiadás, 1881) Mansi&n, Éléments de la théorie des Déterminants, németül
Elemente der Theorie der D. (a. o. 3. kiad., 1899);
Pascal munkája (németül Die Determinanten,
;

valaki a dolog felett a tényleges uralmat valóságban gyakorolja, de nem az animus dominiil a maga részére és a maga nevében, hanem
V harmadik személy nevében és helyett. L. Bir- u. 0. 1900).
is. Birtok.
Determinánsok, Weismann csiraplazmaelméDétér, kisk. Gömör és Kis-Hont \m. rimaszécsi letében a csiraplazmának ama feltevéses élet,,.-ban, (1910) 552 magyar lak.
u. p. Rimasimonyi, tani egységei, melyek a megtermékenyített peteu. t. Ajnácskö. D már 1244. említtetik okleve- sejt osztódásából származó sejtek mivélevését
lekben.
szabályozzák. A csirasejtek determinánsainak
Detergentia (lat.), 1. sebtisztító szerek ;
megváltozása egyúttal a szervezet megfelel szer2. hashajtók.
veinek megváltozását vonja maga után.
Deterioratio (lat.), birtokrongálás, a dologDeterminato, olasz zenei mszó, a. m. hanak, különösen földbirtoknak olyan változása, tározottan.
iunely értékcsökkenést eredményez. Okozhatja
Determinizmus (lat.). Ha azt a föltevést, hogy
erhatálom (vis major), elemi csapás, v. rósz ke- minden, ami történik, okoknál fogva szükségkép
zelés (rablógazdaság, vetésforgási szabályok meg történik,
olykép egj-etemesítjük, hogj* az emberi
nem tartása, a földnek nem kell megmívelése, akaratra is kiterjesztjük, tehát azt tanítjuk, hogy
trágj-ával el nem látása). A D.-ért a béri
há az akaratnak minden nyilvánulása a reá ható okok
" okozta
kártérítéssel tartozik, de ha a bériét (motívumok) folj-tán szigorú szükségességgel
áll
tartama alatt a D.-t elemi csapás v. rendkívüli be, akkor
az akaratról szóló ezt a tanítást D.-nak
baleset idézi el, bérleengedést követelhet.
nevezzük. Ellentéte az in-D., mely szerint az akaDetermináció, detenninálás, meghatározás rat föltétlenül szabad, azaz eúiatározásaiban
min-ihatárolás, logikai mszó. A fogalomnak
(1. o.)
den októl független lehet. A D. szerint, ha adva
Min tartalma és köre, tartalma a fogalom
je- vannak az akaratra ható okok, motívumok, akkor
•nnek és e jegyek kapcsolatának föltüntetése
adva van az akarat elhatározása is, ép úgy,
íremind amaz egyedek v. alsóbbrend fogal- mint ha
a természetben valamely esemény összes
mak, melyekben az elbb említett, meghatározott
feltételei adva vannak, az eseménynek be kell
knpcsolatú jegyek foglaltatnak. A háromszög
fo- következnie. A D, tehát tagadja az akarat szabadirahriában pl. bizonyos jegyek foglaltatnak,
me- ságát, kz in-D. szerint az akarat megelz okok
lyek a háromszöget meghatározzák, determinálnélkül is elhatározhatja magát valamire, más
juk, a négyszögtl stb. elhatárolják. A
derékszög szóval jelenségek sorát kezdheti. Az in-D. tehát
háromszög fogalma a háromszög fogaünának toaz akarat szabadságát tanítja. Bizonyos közvetít
vábbi determinációja, mely által most már a
többi állásponthoz érünk, ha az okokat két osztályra
háromszögektl el van különítve, határolva. In- oszQuk,
ószbeli motivtmiokra s egyéb okokra.
nét a régi logikai mondás
Omnis detenninatio Ezen álláspont szerint az akarat szabadsága renegatio, minden elhatárolás tagadás. Az
általá- latív ; ellenállhatunk az észen kívül lev okokK«^< JVoyy LesOcona. V. hit.
;

—

—

—

:

:

:

—
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nak, engedelmeskedvén az észbelieknek, immanenseknek. Az igazi szabadság ez álláspont szerint abban van, hogy akaratunk nem feltétlenül
szabad, de nem függ csak anyagi v. indulati okoktól,
az ész szavára hallgat, bels okoktól kormányoztatik. A D. és in-D. kérdése a legkényesebb ülozóflai problémák egyike, miként való megoldása
dönt a filozófiai rendszerek alkata fölött. A legmélyebb megoldási kísérletek egyike Kant-é, melyet Schopenhauer is elfogadott. V. ö. Kant, Akarat
szabadsága és Szükségesség Pauer Imre, Erkölcsi
D. (Budapest 1890).

—

Detre

szatirikus

müvek egyike. Konzervatív

alapelvek-

nek hódolva, ellenszenvvel kisérte az 1848. forradalmi mozgalmat, amiért sok ellensége támadt,,
kiknek számát a Thaten und Meinungen desHerm Piepmayer (Prankf. 1849) c. szatírájával
még szaporította. Esküdt ellenfele volt továbbá a
porosz császárság eszméjének de midn IV. Frigyes Vilmos a fölajánlott császári koronát vissza;

utasította s Gagem is visszalépett
belépett az.
újonnan alakított konzervatív minisztériumba és
:

mindaddig ragaszkodott tárcájához, míg János fherceg kormányzói hatalmát a szövetség központi
Deterritio (lat.) a. m. elijesztés.
bizottságának kezébe letette. Erre D. is leköszönt
Detestatio (lat.), valakinek, pl. Istennek bi- s visszatért Hannoverbe.
zonyságul hivása esküdözés, elátkozás.
Detonáció, a geológiában a földrengéseket megDettironisatio (uj-lat.) a. m. a tróntól való elz vagy azokat egyre kisér földalatti dörgés,
megfosztás.
moraj és egyéb sajátságos zaj továbbá a vulDe tig:no iuncto actio. Tignum egy darab káni kitöréseket kisér puffanás. Ugyancsak D. a
épületfa, gerenda, általában építkezési anyag. A meteorit esésével járó, nagyon messzire elhallatház vindlcatiojánál a háznak bár idegen gerendá- szó dörrenés. D. áll be, ha valamely kémiai
jára (tignum iunctum), mely be van építve, nem folyamatnál (bomlásnál v. vegyülésnél) hirtelen
kell külön vindicatio, rájuk külön tulajdonjog nem igen nagy légnyomás keletkezik s ennek folytán
;

;

;

marad épségben,

s míg a dolog integráns, réaddig nem vindikálhatok. De hogy senki
idegen anyagból ne építsen, a tignum iunctum
becsárának kétszeresében marasztaltatik el az
idegen dolog felhasználója.
Detk, kisk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban, (i9io)
1752 magyar lak. postahivatal, u. t. Ludas.
Detkovac, adók. Veröcze vm. verczei j.-ban,
(1900) 756 horvát-szerb és magyar lak. ; u. p. Grais

szei

durranás hallható. Ha aD. zárt térben történik s
a tér falai a D. következtében szétvettetnek, akkor a D. explozióvá fajul.
Detonálas (lat.) a. m. valamely hangot kelleténél mélyebben énekelni. Disztonálás viszont a

mélyebb vagy magasabb megütóse a
hangnak. Énekben vagy hangszer-játékban.
Detonáta (Deiunáta), nevezetes bazalthegy az.
Aranyos-melléki hegységben, Alsó-Fehér vármedina, u. t. Suho polje.
gyében, Abrudbányától K-re 10 km.-nyire a kárDetleí, Kari, német regényíró, családi nevén páti homokk képezte hegyek gyepes, sima felBauer Klára (1. o.).
színébl itt Bucsum-Sásza felett két bazaltszirt,
Detmold, Lippe hercegség fö- és székvárosa a a Kopasz D. (D. goale, 1181 m.) és a Virító D. (D.
Werre partján, vasút mellett, (i906) 13,271 lak., cse- flocosa, 1168 m.) mered föl a gerincbl kiemelkelleténél

,

;

;

;

kély jelentség iparral, természetrajzi múzeummal, könyvtárral (60,000 köt.) érem- és rézmetszetgyjteménnyel. Az 1300. alapított óvárosból és az
1709. megkezdett újvárosból áll jelentékenyebb
épületei a hercegi palota, a színház, városház, kórház, a különböz iskolák és templomok. Körülötte
nagy kiterjedés ültetvények. Minden nyáron 1
napig tartó katonai lóverseny van. D.-tól 5 km.nyire a Teutoburgi erd területén van Grotenburg
a hatalmas Hermann-emlékkel. Azt tartja ugyanis
a hagyomány, hogy a Varus-féle ütközet D. és
Horn között az ú. n. Winnfelden volt. Nagy Károly idejébl Theotmalli, Thiatmdle (népitélet) néven enültik, mint a szászokon nyert gyzelem
(783) terét. 1101. II. Henrik apaderbomi püspöknek ajándékozta. 1350. városi jogokat kapott.
1447. a husziták hódlták meg, V. Simon (megh.
1536.) építette D. várát, melyet sáncokkal s árkokkal vett köiTil. D.-ban született Grabbe és
Freiligrath költ.
;

:

ked

sziklataraj óriás rostok

összehajlított,

;

Detmold, Johann Hermann, német politikus zúra.
Detouche, Paul Emilé,

és író, szül. Hannoverben 1807 jul. 24., megh. u. o.
1856 márc. 17. Elbb ügyvéd volt Hannoverben,
s mvészeti tanulmányokkal foglalkozva, írta
Anleitung zur Kunstkennerschaft (2. kiad. 1845.

vagy

fahasábok módjára szabályosan egymás mellé sorakozó s ívelten hajló bazaltoszlopokból áll, melyek
keresztmetszetben legyezöszerü hajlást mutatnak.
A bazalt itt egy ÉK.— DNy. irányú hasadék mentén tört el s az oszlopok a kitörés folytán keletkeztek. A D. a környék kedvelt kiránduló helye
alatta az Brdélyrészi Kárpátegyesülét részére a
kincstári adólúvatal Csató-menedékházat és a
csúcson messzelátót építtetett. A közelben az a
hely, hol a magyar király itt létekor megpihent,
emlékszoborral van megjelölve. Az újabb idben
a bazalt-oszlopok a villám gyakori lecsapásai következtében széttöredeztek ós e világhír természeti ritkaságot villámhárítókkal kell megvédelmezni. V. ö. Lóczy Lajos, A Kopasz D. (Turisták
Lapja. I. évf. 1889) Berwerth, Erdély (1893. évf.).
Detonátor, L. Éobbanó szerek.
Detonslo (lat.) a. m. nyírás, és a hajnak a koponyán való kiborotválása a barátoknál. L. Ton-

Détour
kitérés,

(franc,

ejtsd

:

ürügy détoumer,
;

1.

Destoicches.

detúr)

a.

m. kerül

út,

kitérni, eltérni.

Detractio (lat.), elvétel, elvonás, megkisebmunkáját. A hannoveri alkotmány bltés, kihagyás, átvitt értelemben rágalmazás.
fölfiiggesztése után 1838. Münden városa kép- Detradis detrahendis, a levonandók levonásával.
viselnek választotta. 1843-ban börtönre és pénz- Detradis expensis, a költségek levonásával.
birságra Ítélték. Ekkor adta ki Randzeichnungen
Detre, kisk. Zemplén vm. sztropkói j.-ban, (i9io)
(Braunschweig 1843) c. munkáját, mely a legjobb 128 tt lak. u. p. Nagydobra, u. t. Kelese.
•

Hannov.)

c.

;

l

—

Detre
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—

Detrectatlo

Detre. 1. Berni Detre, németül Dietrich von monda (1885), kik a magyar mondának önállósáa német nemzeti hsmonda falakja, az gát vitatják, tov. Sebestyén Gyula mvét, A maAmelmigok királyi ház sarja, a keleti gót monda- gyar honfoglalás mondái (1898).
2. D., Anhalt-Dessau hercege, I. Lipót fejedekör középpontja. Alakja tulajdonképen mondai
átalakulása a történeti Nagy Theodorik gót király- lem harmadik fia, szül. Dessauban 1702 aug. 2.,
nak, kinek székhelye Verona volt, melyet a megh. 1769 dec. 2. Elbb hollandi, utóbb porosz
középkorban Bern-mik. neveztek. A hagyomány- szolgálatba lépett s a sziléziai háborúban MoUwitz
ban ,D. egy szellem fia innen van, hogy tz tódul és Hohenfriedberg mellett kitüntetéssel harcolt.
szájából, ha megharagszik. Már ifjú korában harcol Nagy Frigyes 1747. tábornaggyá nevezte ki, de
Sigenot óriással és Ecke hssel, utóbb a wormsi D. kénytelen volt betegeskedése miatt 1750. a
rózsáskertben Szigfriddel. Nagybátyja, atyjának szolgálatból kilépni. Bátyjának, Lipót Miksának
olasz- halála után átvette az ország kormányát.
testvére, Ermanarich római császár elzi
3. D. (a megszorult), meisseni rgróf. Gazdag
földi országából, mire Hunországba menekül, hol
és hiveit (köztük van öreg Ottó örgrófnak legíQabbik fia, megh. 1221 febr.
Etzel (Attila) király
fegyverhordozója, HUdebrand) kegyesen fogadja. 17. Bátyjával, Büszke Albrechttel villongásban
Etzel segítségével hadat vezet Ermanarich ellen, élt, mert atyja Hedveig nejének. Brandenburgi
de vereséget szenved másodízben azonban elfog- Medve Albrecht leányának unszolására a meisseni
lalja hatalmas csata után Rabén városát (Raven- örgrófságot D.-nek, Albrechtnek pedig csak Weisnát), elzi a gonosz rokont és visszafoglalja orszá- senfels grófságot hagyományozta. D. támogatva
gát. A burgundok pusztulása a hunok országában I. Hermann türingiai gróftól, kinek leánya neje
maga után vonta D. beleszövését a burgundi és volt, 1194. legyzte bátyját országát azonban nem
frank (Szigfrid-) mondába, melynek alapján a Nibe- bántotta, hanem egy évvel késbb a Szentföldre
long-énekbeu neki is kiváló szerep jut. Utóbb mind zarándokolt. Albrecht halála után (1195) VI. Hentöbb hagyomány csatoltatott a kedvelt és népies rik császár akarta rátenni kezét Meissenre, tervét
hs alakjához, kirl a parasztok az egész közép- azonban 1197. bekövetkezett halála miatt nem
koron át meséltek és énekeltek. V. ö. Meyer, Die hajthatta végre. Ottó és H. Frigyes között ingaDietrichsage in ihrer geschichtlichen Entwicke- dozott. Utóbb veszedelmes viszályba keveredett
lung (1868) W. Müller, Mythologie der deutschen Lipcse városával, amelyet elfoglalt.
Heldensage (1886) Heinzel, Über die ostgotische
4. D. (iQabb), 1. Diezmann.
Heldensage (1889); Jiriczek, Deutsche HeldenDetre László, orvos, szül. 1874. Nagysuránysagen I. (1898).
ban orvosdoktor Budapesten 1895. Két évi gyaA magyar hsmondába kétségtelenül a német komokság utánáUami ösztöndíjjal külföldre ment
hagyományból került Berni D., de nálunk más az s részben Bécsben (Grubertur), részben Parisban
alakja" és szerepe. Voltakép csak egy pontban tartózkodott a Pasteur-intézetben, ahol felfedezte a
egyezik a német hagyomány kedvelt hsével, hogy tífusz immunanyagok eredését és megadta az azóta
t. í. Attila udvarában tartózkodik. Egyébként D.,
általánosan elfogadott «antigén» teóriát. Hazanemzeti forrásaink szerint, a rómaiak királya, jve Pertik tanár laboratóriumában dolgozta ki
amint némely német költemény (Rabenschlacht, a vérsejtek törvényszéki felismerésének módszeDietrichs Flucht, Dietrich und Wenezlan) is ne- rét. 1901 óta a vaccin- és szerumtermel Jennervezi (Thuróczi szerint Germánia uralkodója) és Pasteur intézet vezetje, amely minségben száa hunok ellenségeinek egyik fvezére. Mint vezér- mos, fleg állatorvosi dolgozatot közölt, amelyektársa, Macrinus, 6 is résztvesz a Potentiana mel- kel hazánkban megalapítja az állatok szermlett vívott, a tárnokvölgyi és cesumauri ütköze- terápiáját. (Sertésorbánc-szerum, lépfene-szerm,
tekben. Az utolsó csatában egy nyíl megsebzi, újabban serceg üszök-szerum.) A D.-féle lépfenemelynek végét (Thuróczi szerint) letörte, de azért, szerm az emberi lépfene orvoslására is használatos
bár a nyíl hegye homlokában maradt, nem halt az egész országban 1903-ban kineveztetett a baktebele, hanenj hazament Rómába. A magyarok riológia magántanárának. 1906. vette át a Charitéazért (Oláh Miklós azerint a mai napig) halhatat- Poliklinika tuberkulózis-osztályának vezetését, itt
lan D.-nek nevezik. Legyözetése után D. meg- dolgozta ki az általánosan elfogadott
ú. n. diffehódol Attilának, aki jóindulattal viselkedik iránta. renciáló kután reakciót, amellyel bármely gümkóHok éven át tartózkodik a hun udvarban és ros fertzésnek állati v.embári eredete kimutatható.
egyik
tanácsadója Attilának, kit fleg a nyugat E módszerrl a washingtoni tuberk. kongresszuson
ellen viselt háborúkra sarkal. Végre elveszi Attila
(1908) több eladást is tartott. Ujabban (1910) a
nvérének leányát. De azért nem viselkedik tiszta Wassermann-reakcíó egy praktikus metodikáját,
.~zíwe> és jó szándékkal a hunok iránt, kiknek tov. a vaccinás
gyógyításnak egy új teóriáját (191 2)
\ osztét óhajtja. Azért összeveszíti Attila
íiait és tartalmazó dolgozatai említendk meg. Egyébként
lényegesen elsegíti Csaba vereségét. Thuróczi a bakteriológia, a szerumterápia, a diagnosztika
mllti még D. sisakját, mely, minél tovább hordja,
és immunitástan körébe vágó számos
magyar,
annál fényesebb lesz ezt az adatot a német ha- német
és francia nyelv
dolgozat és értekezés
tryomány is ismeri. V. ö. a magyar D.-mondáról
szerzje. Nagyobb munkái: Parasitologia (a Kétly^lanfalvy Pál, Magyarország etnográfiája (1876) Nékám-féle Vademecumban) tov. ImpfstofTe u.
üie üngem (1881), valamint Riedl Frigyes, Sera (Leipzig
1903, Thieme) ugyanaz olasz nyel.\ magyar hunmondák (Budapesti Szemle
1881, 27.' ven (Vaccini, Sieri,Torino 1905). Sajtó alatt van egy
köt.), kik a mondát kölcsönzésnek veszik,
ós magyar nyelv immunítástani tankönyve (1912).
Hcinrich Gusztáv, Etzelburg és a magyar hunDetrectatlo (lat.) a. m. kisebbítés, ócsárlás;
monda (1882) és Idz Gedeon, A magyar hun- detredator, ócsárló.

Bem,
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Detrefalva, kisk. Szepes vm. szepesváraljai
366 tót lak., vasúti megálló; u. p. és

j.-ban, (1910)
u.

t.

Szepesolaszi.

Detrehem,

kisk.

—

Detroit

Détrempe

(franc,

ejtad: detramp),

vízfesték,

mely enywel, gummival vagy más ragasztó
anyaggal van keverve. Ebbl származik az olasz
Szilágy vm. szilágy somlyói tempera szó, mely az enyves festéknek általán

u. p. Halmosd, használt elnevezése.
Alsó- és FelsöDe tri (regula de tri), 1. Hármas szabály.
Detrich Boldizsár, a liptóvmegyei régi nemes
detrehem.
Detrekcsütörtök, nagyk. Pozsony vm. ma- Benedekfalvi D. családból, II. Rákóczi Ferenc hü
laczkai j.-ban, (i9io) 1201 tót és magyar lak., vas- embere, 1706 óta testrtisztje, megh. Rodostóban
úti állomás u. p. Láb, u. t. Zohor. D. sokat szen- 1762 dec. 22. A felkelés végével 1715. II. Ágost
vedett a törököktl, kik többször felperzselték. lengyel király magyarokból alakított testrcsapuDetrekövár tartozéka volt, most Pálffy herceg tába lépett és Varsóban meg Drezdában szolgált
birtoka.
más magyar nemes ifjakkal együtt. 1716-ban pedig
Detrekszentmiklós (Blasenstein-Sanct-Nico- Bercsényi hívására a török birodalomba költözött,
lai, Plavecki Svati Mikulás), kisk. Pozsony vm.
1740 óta végképen Rodostóban lakott, hol az egymalaczkai j-ban, (i9io) 996 tót lak., postahiva- házi anyakönyv kimutatása szerint családot alatallal, u. t. Jabloniez. Közelében barlangok van- pított. (V. ö.
Kálmán, a Századokban 1889,
nak, melyekbl fosszil-csontok kerültek napfényre. 569—597.) A D. -család, mely Liptó vármegye
törzsökös családjai közé tartozik, az Andreánszky
D. Pálffy herceg tulajdona.
Detreköszentpéter, kisk. Pozsony vm. malacz- és Luby családokkal egy törzsbl származik. V. ö.
kai j.-ban, (1910) 576 tót lak., Pálffy herceg tulaj- Majláth Béla, Liptómegyei törzsökös családok
dona, keresztény fogyaszt, szövetkezet; u. p. 1526. évig. m. Hauk Polku ivadékai (Turul 1890,
Detrekszentmiklós, u. p. Jabloniez.
54. s. k. L).

j.-ban,
u.

t.

(1910)

606 oláh lakossal

Szilágynagyfalu. L.

;

még

;

TMy

Detrekváralja

(Blasenstein, Podhrad), kisk.

Pozsony vm. malaczkai j.-ban, (1910) 672 tót lak. U.p.
Pozsonyszéleskút, u. t. Malaczka. D. a hercegPálfly-

uradalom

feje,

kastéllyal és vadaskerttel,

kés

Detrek várának romjai
419 m. magas hegyen feküsznek. Már 1296. királyi vár gyanánt okiratilag van említve. 1398-ban
Zsigmond király Stibor vajdának adományozta.

csúcsíves templommal.

A XV.

sz.-ban a Bazini és Szentgyörgyi grófoké,
ezeknek kihaltával a koronára szállott, mely zálogba adta az Augsburgi Fuggereknek, Európa
akkori leggazdagabb tzséreinek. A Puggerektl
I. Ferdinánd váltotta vissza Balassa Menyhért számára, kinek kezén valódi rablófészekkó vált a
vár. A Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról
cím szinmü, mely jórészt itt játszik, leírja, mint
leselkednek Balassa és cinkosai erdkben, bokrokban s mint ütnek rá a vár alatt elhaladó béa zsákmányt a
csi és morva árús-emberokre
várba hurcolták, melyet a Comoedia elmés szójá;

tékkal Gyötrkö-nek nevez. Balassa pártolta a reformáció eszméjét s annak egy hirdetjét, a hányatott élet Bornemisza Péter prédikátort oltalmában részesíté. Bornemisza itt e várban nyomatta
ki 1579— 84-ig Postillájának egy részét, valamint
Énekes könyvét és Prédikációit. Történetének legérdekesebb része azonban az, hogy Bakics Péter,
mint a vár egyik részbirtokosa, ide hozta s itt tartotta fogva Révai Péternek holicsi várából elrabolt
fiatal és szép nejét, Forgách Zsuzsannát. A várat,
a hozzátartozó uradalommal, Pálffy Pál gróf nádor
vette meg III. Ferdinándtól s máig is a Pálffy hercegek kezén van. 1619-ben Bethlen, a múlt század
elején II. Rákóczi Ferenc hadai foglalták el a
császáriaktól. Falai alatt 1707. Stahremberg császári vezér seregei megverték Rákóczi vezérét,
Ocskayt, mire utolsó parancsnoka, Sztupovszky,
feladta a várat. Azóta romlásnak indult ugyan,
de azért omladékváraink közül méltán sorozható
az épebbek közé s mint ilyen különösen érdekes
régi váraink berendezése szempontjából. Közelé-

ben cseppköbarlang van. V.
vár (Vasam. Ujs. 1859).

ö.

Ipolyi A.,

Detrek

Detrimentom

(lat.) a.

De tripode dictum

m. kár, veszteség.
m. a triposzról

(lat.) a.

mondott, vagyis orákulumszerü.
Detritns (lat.), állati és növényi szövetek
szétesett maradványai, továbbá az a törmelék- s
iszaptömeg, amit a folyók magukkal hurcolnak s
folyásuk közben, különösen torkolatuknál leraknak és ezáltal mélyedéseket feltöltnek.

Detroit (franc, ejtsd: detroá) a. m. szoros, tengerszoros.
Detroit, Michigan északamerikai állam legnagyobb (nem f-) városa, a D. River (1. 0.) jobbpartján. Területe 93 km*. Lakossága: (i778) 300;
1422; (1860) 45,619; (1880) 116,340 (i89o)
205,876 (i9oo) 285,704 (1910) 465,766 (az Unió 9.
városa). Utcái merlegesen metszik egymást, kivéve a félköralakú Grand Circus Parkból (2*2 ha)
és a Campus Martius-térbl szétágazó sugárutakat. Legélénkebb útvonala az ezeken áthaladó
Woodward Avenue, azután a Jefferson Avenue,
West Fort Street, Michigan, Gratiot és Lafayette
Avenue, Griswold Street (bankok), Grand Boulevard. A városi villamosvasút (1900. 208 km)
mintaszer és példátlanul olcsó. Epületei és intézményei : City Hall, Majestic Building (hivata(1820)

;

;

;

lok), Soldiers'

and

Sailors'

Monument, jogi

és or-

fiskolák, könyvtár, múzeum, színházak,
kórházak (Grace és Harper Hospitál), nagyarányú
jótékonysági intézetek, javítóintézet, r. k., provosi

presbiteriánus és baptista templomok.
hosszú hídon elérhet Belle
Palmer Park
IsIp sziget (312 ha.), állatkerttel
testáns,

Parkjai : a 945

m

;

(57 ha), Clark

Park

(10 ha), Voigt

Park

(4 ha).

Fekvésénél fogva a tavak vidékének egyik legnagyobb forgalmú kereskedelmi ós ipari középpontja; a D. Ri véren az évenkénti 7 8 hónapos szezon alatt 60,000 hajó halad el, 50
millió tonna tartalommal. A kanadai vasutak jelentékeny része itt csatlakozik az Unió vonalaihoz. A ki- és bevitel ^f^ része Kanadára esik, a
többi nagyrészt Nagy-Britanniára. A kivitel legfbb cikkei rozs, búza, zab, állati termékek. A
gyáripari termelés értéke meghaladja az 500

—

:

—

Detroit
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millió K-t (gép- és kocsigyártás, fémöntés, húsipar, dohány, gyufa, gyógyszer, festék- és szeszgyártás, malomipar, fafürészek, bútorgyártás stb.).
Legels telepesei (1610) franciák, akik 1701. a
telep védelmére a Fort Pontchartraint építették.
1760-ban angol kézre került. 1796 óta az amerikaiaké. 1805-ben teljesen leégett. 1812aug.-ban
az angolok visszafoglalták, de 1813 szept.-ben újból elveszítették. 1815-ben községi, 1824.városi jogot nyert 1837 é7-ig Michigan állam fvárosa
volt. V. ö. Farmer, The History of D. and Michigan (D. 1889) ; n. a., D. (Xew York 1901)
Burton. Cadillac's Village, a History of the Settlement, 1701-1710 (D. 1896).

—

—

1. Mehetned Ali.
Detroit River (The Dardanelles of the New
World. Detroit (franc.) a. m. szoros), a Saint
Lawrence folyamnak a Laké Saint Clair és a
Laké Erié közé esö szakasza. Hossza 35, szélessége 08— 4'8 km, szabályozott mélysége 5'5 m.
Michigant választja el Ontario kanadai tartománytól. Hajóforgalma óriási. L. Saint Lawrence

Detroit, EJarl,

River és Detroit.

—

Deuben

(19! 0) 1192 lak. Ismeretes azon csatiról, amelyben 1743 jún. 27. a II. György király vezérlete
alatt álló pragmatikai sereg Noailles francia
vezért legyzte.
2. D. unter ürach, német
falu a württembergi Schvrarzwald kerületben, (1900)
3408 lak., régi tomplommal, várromokkal. Iparüzemei közül jelentsebbek a papfr- és szövfonógyárak. Komló-, gyümölcs- és szlltermelése

—

:

jelentékeny.

Dettmann, Ludioig, német

festó, szül. Adel-

byeben (Flensburg meUett) 1865 júl. 25. Tanulmányait a hamburgi ipariskolában és 1884— 91-ig
a berlini mvészeti akadémián végezte Bracht,
Friedrich és Skarbina tanárok vezetése meUett.
Miután egy ideig mint illusztrátor mködött,
naturalista pleinair modorban, figurális tájképeket kezdett festeni északnémet, déltiroU és felsolaszorszíigi vidékekrl. Nevezetesebb képei A
A szántóvet és a szivárvány Az
tékozló fiú
élet tavaszán I. Vilmos császár holttestének átszállítása a berlini székesegyházba; Tiroli kripta
:

;

;

;

1900-ban a königsbergi mvészeti akadémia
igazgatójává nevezték ki.
stb.

Detto (ol., másképen dito, ditto, rövidítve do)
m. ugyanaz, a már említett akkor használják,
De Troy (ejtsd: dötroá), Jean Frangois, francia ha bizonyos nev mennyiségek többször fordulfestó, szül. Parisban 1679 jan. 27., megh. 1752 nak el (pl. számlákban), hogy az ismételt leírást
jan. 24. Atyjának, Frangois D. (1645— 1730) arc- elkerüljék.
D. a zenéhen ketts értelm. Elképfestónek volt tanítványa, azntán Rómában ször az orgona normál billentyzetének kisebbítanalt 1708-ban a mvészeti akadémia tagja, tett billentyzetére vonatkozik. A franciáknál
1738. a római Académie de Francé igazgatója doublette néven fordul el s a kétlábas principállett. Korának legtekintélyesebb francia festi közé sípot értik alatta. Másodszor
hogy vm. ének- v.
tartozott, de többnyire történeti tárgyú nagy hangszerszólam ugyanazt énekelje vagy játssza,
képei, pl. A Szentlélek rendjének els káptalanja ami már elzleg elfordult.
Detronizálás

(új-lat.

deíhronisatio)

a.

m. a

tróntól való megfosztás.

a.

;

—

:

:

(Paris,

Louvre)

;

A

pestis (marseiUesi muzeimi)

ersen akadémikus jellegek

Dettva, község,

1.

Gyetva.

ma

Dettweiler. Péter, német orvos, szül. Wintersnagyobb
értéket tulajdonítunk a korabeli elkel körök heimban (R.-Hessen) 1837 aug. 4., megh. Cronéletébl merített valószerii genreképeinek, mint pl. bergben 1904 jan. 12. Giessenben, Würzburgban,
stb.

és

az Osztrigás reggeli (ChantiUy, múzeum) A reggeli (Berlin, Frigyes császár múzeum) Szerelmi
vallomás (Berlin, kir. palota) stb.
;

;

Detrasoriam

Berlinben tanult. Részt vett a német-dán, az 1866—
1870iki háborúban. 1870-ben Brehmer görbersdorfl

tüdbeteg-szanatóriumában másodorvos

lett,

olyan orvosi mszer, 1876-ban a falkensteini szanatórium vezetését
amely a nyelcsbe jutott s ott megakadt idegen vette át majd u. 0. 1891. ö építette, a Brehmertestnek a gyomorba való letolására szolgál.
féle higienés-dietás elvek alapján, az els német
Detta (Gedn), nagyk. Temes vm. D.-i j.-ban, szanatóriimiot szegénysorsú tüdvészes betegek
(1910) éíii német és magyar lak. a járási szolga- számára, amelybl késbb a nagy
ruppertshaini
bírói hivatal, járásbíróság, telekkönyv és adóhiva- gyógyintézet fejldött ki. Mvei
Die Behandtal székhelye. Van takarékpénztára s az osztrák- lung der Lungenschwindsucht
in geschlossenen
magyar bank mellékhelyisége, takarék- és hitel- Heilanstalten (Berlin 1880, 2. kiad. 1884) Bericht
intézete, ipari és gazdasájgi hitelszövetkezete, tej- Ober 72 seit 3—9 Jahren geheilte Fáilevon
Lunszövetkezete, vasöntö- és gépjavító mhelye, hen- genschwindsucht (M.-Frankfurt
1886); Therapie
germalma, mézkivitele, többféle egylete. Vasúti der Phthisia (Wiesbaden
1887); Das Kochsche
állomás, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. Verfahren im Verhaltms
zur kUmatischen u.
Millenniumi szobor (Trambitsch mve). V. ö. Ká- Anstaltsbehandlung (u. o.
1891); Emahrungsrász Leo, A D.-i ékszer-leletek. (Arch. Ért., 1896). therapie der Phthisis (Leipzig
1897).
Dette (franc, ^jm: dett) a. m, adósság, külöDetnmescens vágy (ném. Detumeszenztrieb
nösen államadósság; D. flottante (ang. íloating Moll), a nemi ösztön egyik
psychés összetevje.
debt), függ államadósság, ellentétben az
állandó L. Neyni ösztön.
államadóssággal (D. fondée).
Detunáta, 1. Detonáta.
Dettelbach, város a bajor Alsó-Frank kerület
Detar I (lat.) a. m. adassék. Különösen recepkitzingeni járásában, (1910) 2058 lak., vasúttal, teken fordul
el, leginkább D-vel rövidítve.
sörgyártással és malomiparral. Közelében Üres
Deuben, falu Drezda szász kerületi kapitánybúcsujáróhely, 1605. épült kolostorral.
ságban, aWeiszeritz és vasút mellett, (1905) 10,648
Dettenried, 1. Delle.
lak., akik üveggyártással, zománckészítéssel, vasDettingen, 1. D. am Main, falu Alsó-frank öntéssel, aszfalt- és asztalosiparral foglalkoznak.
bajor kerületben, 15 km.-nyire Aschaflenburgtól, Közelében
szénbányák és gépgyára vannak.
(lat.),

;

;

:

;

—

Deubler
1900-ban a szomszédos Schweindorffal
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egye- mint önkéntes részt vett a német- dán háborúban
1872-ben egyetemi tanár lett s kiváló érdemeket
Deubler, Konrád, osztrák paraszt filozófus, szerzett a jogi tudományok reorganizációja köszül. Goisernben 1814 nov. 25., megh. u. o. 1884 rül. 1901-ban külügyminiszterré és egy radikális
márc. 31. Mint autodidakta összeköttetésbelépett kabinet fejévé neveztetvén ki, 1903-ban a dán
Peuerbach Lajossal és más tudósokkal, kik a egyenes adózás és az izlandi alkotmány alapos
romantikus helyen fekv hallstadti malom s a reformját létesítette, de nem tudta keresztülvinni
"a goiserni Wartburg kocsma tulajdonosát szí- a vámtarifareformot a szabad kereskedelem szelvesen felkeresték és benne a jöv századok fel- lemében, nevezetesen nem sikerült az általános,
világosult parasztjának prototípusát látták. V. ö. egyenes, községenkinti szavazójog átvitele férfira
Das philos. Idyll (Peuerbach hátrahagyott iratai és nre egyaránt, minek következtében feszüli
közt) Konrád D., Tagebücher, Biographien und viszonyba került kollégáival s 1905-ben leköszönt.
Briefwechsel des oberösterr. Bauernphilosophen 1902 óta a folkething tagja. Mvei közül, melyek
(kiadta Dodel-Port, Leipzig 1886).
mind Kopenhágában jelentek meg, fontosabbak
Deucher, Adolf, svájci államférfi, szül, Steck- NordiskFamiljeret (1878) Om Arrest og Porbud
bornban (Thurgau kanton) 1831. Elbb orvos volt, i civile Sager (1888) Porligsmágüng i civile Samajd 1855. a thurgaui kerületi tanács tagja és ger (1888); Den danske Personret (1889); Den
demokratikus alkotmányának egyik szerzöje.1879- danske Naeringsret (1890) Den danske Familben a svájci nemzetgylilésnek letttagja,1882 pedig jeret (1899); Henrik Stampe (1891); Privatretelnöke. 1883-ban a szövetségi gylés megválasz- tens almidelíge Del (1893) Den extra ordináre
totta a szövetségtanácsba, hol az ipari és fóld- Civílproces (1894); Den danske Skifferet (1897);
mívelési ügyeket vezette. 1886 óta több ízben Den danske Arveret (1837) Om Appel i civile
Svájc szövetségi elnökévé választották.
Sager efter dansk Ret (1898) Höjesteret í 1683
Deucsa (Deucha). Eégi magyar személynév, (1898) Den danske Civüproces (1900—01).
a ma Gézának olvasott Gyejcsa, vagyis mai kiejDeunx, 1. As.
téssel Décse névnek XI. századbeli változata.
Deurne (ejtsd.- dörn), belga falu az anversi tartoD. centuriot említi a garamszentbenedeki apát- mányban, Antwerpentl 4 km.-re (i9io) 12,414 lak.,
ság alapító levele 1075. mint tiszamelléki vár- jelentékeny sörgyártással.
jobbágyot. Ugyanekkor I. Géza király nevét VII.
Dens (lat.) a. m. Isten.
Gergely pápa leveleiben s az érmeken Geusa,
Deus, Joao de, pontosabban Jao deD.Bamos,
Geuza, Geuca alakban találjuk, aminek Gyeucsa portugál lírikus, szül. Sao-Bartalomeu de Messikiejtés felel meg. A név nyilván a mongol-török nesben 1830 márc. 8., megh. 1897 jan. 11. 1862.
Dajesa, Dajcseo névvel egyeredetü.
Bójába ment s ott
Bejense c. lapot alapított
Deukalion, a régi görög monda sokat emlege- 1868. szülvárosa képviselvé választotta. Összetett hse, Prometheus fia, Okeanosnak és Thetis- gyjtött költeményei
Flores do campo (Lisnek Thessáliában él unokája, aki atyja tanácsára, boa 1870) Ramo de Flores (Portó 1870) és Folmidn Zeus elhatározta az emberek kiirtását, has soltas (u. o. 1876).
(1.

o.)

síttetett.

;

;

;

;

;

;

;

;

:

:

;

maga

Pyrrha számára ládaszer alkotmelyben 9 nap és 9 éjjel vitettek
a vizén, míg végre a Pamasszos hegyen kikötöttek (más tradíció szerint az Etna-hegyen vagy
Argosban v. a thesscliai Othryson míg Aristoteles az egész D.-mondát Bpiruszban játszatja,
mert szerinte ez volt a görögök shazája). Egy
késbbi mítosz hozzátette, hogy mikor D. hálaáldozatot mutat be Zeus Phyxiosnak (a menekvést
adó Zeusnak), ez megígéri, hogy egy kívánságát
teljesíti. D.
emberekért könyörög. Erre Zeus
megparancsolja neki és Pyrrhának, hogy a nagy
Anya csontjait dobálgassák maguk mögé. ók az
anyaföld köveit értik ez alatt D. köveibl férfiak,
Pyrrhaéibl nk lettek.
Dele (ejtsd: döi), 68 km. hosszú folyó, illetleg
csatorna Nord és Pas-de-Calais francia dópartementokban. Carency néven Albain-Saint-Nazairenél kezddik és Deulemontnál a Lysbe torkollik.
és felesége

mányt

készített,

;

:

Deus dedit (lat.)

a.

m. Isten

adta,

Adeodatus

alakban is használatos a héber Jonathan ós Ichojanan (János) lat. fordítása.
Densdedit (Deodatus, Adeodat), 1. római pápa
ós szent, 615—618. Emlékünnepe nov. 8.
2. D.,
bíbomok és VII. Gergely pápa bizalmas híve, kinek a pápai fhatalom megszilárdítására irányuló
törekvéseit tollal és szóval a legbuzgóbban támogatta. Fontos kánongyüjteménye reánk maradt
(Martinucci, CoUectio canonum, Venezia 1869) s
valószín, hogy tle származik a II. Orbánnak
ajánlott irat Libellus contra invasores et simoniacos et rel. schismaticos, vagyis a Dictatus papáé (1. 0.) V. ö. Sackur, Der Dictatus papae und die
Kanonsammlung des Deusdedit. Neues Arch. für
ált. deutscheGesch.,1892. 18. köt. 135 1.; Tardif,
Hist. des sources du droit canonique (1887).
;

—

;

:

Deus ex macbina (lat.), az ókori színpad
egyik mkifejezése. Midn a költ a bonyodalmat
A Haute-Deüle, az Aire és a csatornázott Marcq- természetes úton nem tudta megoldani, vagy a fel-,
kal össze van kötve. Csatomázni már a XII. sz.- dolgozott mondai tárgy ezt megkövetelte, akárban kezdték meg a csatomázó munkálatokat 1693- hányszor istenek beavatkozásával teremtett renfejezték be. Egykoron stratégiai fontosságú volt
det s hozott létre a nézket kielégít megoldást.
ma fontos hajóútja a szén- és gabonaszállításnak. Isten ilyenkor gépezet segítségével szállt alá a
Deolino, orosz falu Moszkva kormányzóság- színpadra. Innen a fenti elnevezés. Ma is így jeban. Az oroszok ós lengyelek 1618 dec. 11-én itt lölj ilk a meseszövés azon módját, midn elbeegymással fegyverszüneti szerzdést kötöttek.
szél, dráma- vagy regényköltönél a cselokvény
Denntzer, Johan Henrik, dán jogász és állam- lélektani megokolás helyett, küls körülmények
férfi, szül, 1845 máj. 20. Kopenhágában
1864. hatása alatt, egyes személyek váratlan közbe;

;

—

Oeus ómen avertat
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Deutscht

nyer úgyszólván gépies irányítást vagy

Deuterozis (gör.) a. m. ismétlés.
Deutinger, Martin, német katolikus filozófus,
Deas ómen avertat (lat.) a. m. Isten for- szül. Langenpreisingben, Bajorországban, 1815.,
megh. 1864. A müncheni egyetemen tanultában
dítsa el rólunk e csapást Isten rizz Ments Isten
Deas providebit (lat.) a. m. az Isten gon- Görres, Schelling Baader befolyása alá került.
doskodik. Miksa magyar király jelszava; eredeti- 1837. pap lett, 1846. a filozófia rendk. tanára Münjöttével

befejezést.

!

!

leg bibliai kifejezés (Móz.

I.

k. 22, 8).

Deussen.PawZ, német filozófus, szül. Oberdreisban 1845 jan. 7. 1889 óta a kiéli egyetem filozófiai tanára. Elemente dorMetaphysik(Aachenl877)
s Kategorischer Imperativ (Kiél 1891) c. munkáival Kant és Schopenhauer követje. Behatóan
foglalkozik az ind. filozófia tanulmányozásával;
System des Vedánta (Leipzig 1883) munkája
«ls teljes ismertetése az indus rendszemek; fordítása Die Sutras des Vedánta nebst dem vollstandigen Kommentáré des Cankara (u. o. 1887).
Mint Nietzsche ifjúkori barátja írta Erinnerungen an Fr. N. (1901.) Legújabb mve Alig. Geschichte der Philosophie, mely a keleti filozófiát is
tárgyalja. Eddig megjelent
I. és U.
k. (1894—
1908), III. k. A görög filozófia története. (1910).
Deas Spíniensis (lat. a. m. tövisisten), & szántóvet itáliai népek antik hitében a rosszindulatú
dómon, ki tövist, gazt támaszt a vetés között.
Deut (Duyt), 1854-ig Hollandiában és a hollandi Kelet-Indiában nagy mennyiségben forgalomban volt réz váltópénz
Vs stuiver, körül:

:

chenben, de Döllingerrel együtt 1847. fölmentesDillingenbe helyeztetett át.
GrundUnien einer positiven Philosophie (7 köt. Regensburg 1843—49), keresztény elvekre alapított filozófiai rendszer. Geschichte der griech. Philosophie (Regensburg 1852—53, 2 kötet) Über den
gegenwártigen Zustand der deutschen Philosophie (1866, a hagyatékból kiadta Lorenz Kastner).
V. ö. Kastner Lorenz D.-s Lében und Schriften
(1874) Neudecker: Der Philosoph D. und ultra-

Fmve

tett

:

;

:

;

montane Sophistik. Neudecker D.-bl indul ki a

maga

filozófiai

müveiben. Sattel G., M. D. als

Bthíker (1908).

Deatoplasma, 1. DeiUeroplasma.
Deutsch, 1. Antal (kemenesmihályfai), közgazdasági iró, szül. 1848. okt. 21. Budapesten. Negyven éven át volt a Pester Lloyd közgazdasági
szerkesztje több nagyobb tanulmányt tett közzé
a Közgazdasági Szemlében rendes munkatársa a
Parisban megjelen Marché financiemak. önáUó
mvei: Magyar vásárok története (Budapest
1873); 25 Jahre ung. Volkswirthschaft und Finanbelül 1-2 fillér.
zen (1892) Rückbliek auf die ung. VolkswirtDeateragonista, a régi görög drámában a schaft (1908) a Pesti Lloydtársulat 50 éves törmásodik színész az els a protagonista.
ténete (1904).
Deateranopia, 1. Színlátás.
2. D. Henrik, a magyar zsidó tanügy körül
Deaterocoelomaa. m. másodlagos testüreg. érdemeket szerzett tanító és író, szíü. Bánban
L. Testüreg.
(Trencsén vmegye) 1822., megh. Budapesten 1889
Deuterogámia (gör.) a. m. második házasság. dec. 18. Talmudi és szaktanulmányai befejezése
Deaterogén (ásv.) közeteknek mondják azokat, után a lovasberényi s a kecskeméti zsidó né])iskolán
amelyeknek anyaga más már preexisztált kze- mködött. 1859-ben a pesti zsidó hitközséghez
tekbl származik.
került és 1868. az országos izraelita tanítóképz s
Deuterokancnikus könyvek, 1. Biblia.
a vele kapcsolatos gyakorló iskola igazgatója lett.
Deateronomium (gör.-lat.) a. m. második Nagyobb munkái Héber grammatika (1859)
törvény, Mózes ötödik könyvének neve.
Lzrad könyörgései (a zsidó imakönyvnek teljes
Deuteropátia (gör.). Olyan betegség, mely csak magyar fordítása 1864., mely azóta öt kiadást
valami más betegség nyomán, attól függve, tá- ért) Beleuchtung d. Dogmentheorie Leop. Löw's
madt.
(Leipzig 1871, Dávid Nieto Redivivus álnév alatt)
Dettteropiramis a. m. másodrend piramis, Az élet forrása, négy részbl álló hittani tankönyv
:

;

,

=

;

;

;

:

;

vagyis a kristálytanban a négyzetes (és hatszöges)
rendszerek olyan piramisa, mely alakilag tökéletesen megegyezik a normális, vagyis elsrend
piramissal (protopiramissal), de helyzetileg eltér, amennyiben a horizonális fmetszet nem a
normális, hanem a diagonáUs négyzet (illetleg
hoxagon); a melléktengelyek nem a csúcsokat kö-

(1878) és

Mózes

öt könyve,

magyar

fordítással és

magyarázattal (1887—90). Azonkívül közölt több
cikket és értekezést a különféle héber, magyar és
német zsidó lapokban, szerkesztette a Magy. Izrael.
Közlönyt (1869—72) a magyarosodás és haladás
szolgálatában tevékeny részt vett az Izrael. Magy.
Egylet és az izrael. egyetemes gylés (kongresz;

hanem az oldalélek közepét.
szus) által keltett mozgalmakban.
Deuteropla8mav.deM^opítóma(gör.), szá3. D. Vilmos, zongoramvész, szül. Budapesten
mos 8«jt tulajdonkópeni él állományában (pro- 1825., megh. u. o. 1896 jan. 6. Thern Károly és
toplasma) lev különböz anyagok (pl. pigment- Erkel Ferenc voltak tanárai. Hosszabb utazásokat
ázemec8kék,8zíklemezkék, fehérje- és keményít- tett a külföldön. A fvárosi zeneélet föllendítéséázemecskék, zsírcseppek stb.), melyek a sejt aktív ben tevékeny része volt, különösen a klasszikus
életmködésében nem vesznek részt,'; hanem a zene meghonosításában. Az újabb iskola kiválóbb
tik össze,

sejt tartaléktáplálékát v. öeszegyülemlett
vála- termékeinek ismertetését jórészt neki lehet ködékát alkotják. Különösen fontos szerepe van a szönni, mely téren
maradandó érdemeket szerL).-nak a petesejtekben, mert a pete tápláló szik- zett.
állományát alkotja.
Deutsch, 1. Emánuel Oskar, német orienDeateroprizma a. m. másodrend oszlop, 1. talista, szül. Neiszeben, porosz Sziléziában, 1829
Prizma.
október 28., megh. Alexandriában, hová egészsége
Deuteroszkopia (gör.) a. m. másodlátás.
heljTeáUítása végett ment, 1873 máj. 13. Miután

—
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Deutsch-Liebau

bölcsészeti és nyelvészeti tanulmányait a berlini áldozzanak a D. céljaira és ez a nagy összeg egy
egyetemen befejezte, Londonba ment, hol 1855. év leforgása alatt be is gyölt. 1911 okt. nyitota Brit-Muzeum könyvtárában nyert alkalmazást. ták meg ez alapból Marburg közelében, a nyelvA sémi tanulmányok körébe vágó munkái csak- határon fekv faluban az els iskolát. (V. ö. Mithamar ismertté tették nevét, kivált a Quarterly teilungen des D.-s. Wien, 1903 óta évente Der
Review-ben közzétett fényes értekezései a talmud- getreue Bckart, havi folyóirat; kiadja Kraus.
ról (Berlinben 1869. megjelent német kiadása hat 1903 óta.) A D. ismételten a magyarországi nékiadást ért), valamint az iszlámról (németül u. o. metek tanügyét is szemügyre vette ós különösen
1874). Kiváló munkatársa volt a Smith-féle bibliai a dunántúli (határszéli) és a Bánság németajkú
lexikonnak, melynek számára egyebek közt írta községeiben igyekezett lábát megvetni, eddig
;

a targum-óka.t (1. o.) és a szamaritánus pentateuchot
ismertet alapos cikkeket. Irodalmi hagyatéka életrajzával egyiitt The literary remains of the laté
Emánuel D. cím alatt Londonban 1874. jelent meg.
2. D., Nikolaus, XVL sz.-i német költ és fest,
1. Manuel.
Deutsch-Altenburg, 1. AUenburg.
Deutsch-Brod, város Csehországban, az azonos
nev kerület székhelye, a Saeava folyó és a bécstetscheni vasút mellett, (1900) 6526 cseh lakossal,
posztó-, keméjárásbírósággal, gimnáziummal
nyít-, sörgyártással. A XIV. sz.-ban mint bányaváros szerepel 1422. a husziták fölégették 1639.
és 1644. a svédek száUták meg.
;

;

;

Dentsclie Flagge (aöv.), 1. Donia.
Dentscbe Gründliclikeit, német

alaposság, Fichte Reden an die deutsche Nation (1808)
mvében fordul el ez a kifejezés, melyet nálunk

gúnyosan szoktunk emlegetni, ha tudálékos németek magyar dolgokban tudományos baklövést
követnek

el.

Deutscher

csekély sikerrel. V. ö. Wotawa, Der D., 1880
1905. Eine Gedenkschrift (Wien 1905).
2. Allgemeiner D. zur Érhaltxmg des Deutschtums im Ausland, zu Berlin. Ezen egyesület,
mely az osztrák iskolaegyesület mintájára 1881.
Berlinben alakult, 1908 jún. pedig eddigi nevét a
« Vérein für das Deutschtum im Auslandy) névvel felcserélte, szélesebb alapon a külföldön elszórt németség (30 millió) érdekeit kíséri figyes els sorban a külföldi német iskolákat támogatja. Élén nagynev tudósok és politikusok állanak (Wattenbach, Hesse, Rein), és
1909. az egyesület 310 helyi csoport keretében
42,660 tagot számlált. Támogatja fkép az osztrák német Schulvereint, az orosz kézen lev
balti tartományokban, továbbá a Romániában lev
német iskolákat ós egyesületeket, st a tengerentúl, különösen a Dél-Amerikában fennálló német
iskolákat is. így egyedül Braziliában 57 iskolát. Újabban a felntt német kivándorlókban is
igyekszik ébrentartani az együvé való tartozás érzését. A birodalmi kormány 1903 óta évente tetemes összeggel támogatja az egyesületet (jelenleg^
850,000 márkával). V. ö. Wattenbach, Der AUgemeine D. (Berlin 1884) Schriften des Allge-

lemmel

N., arcképfest, holicsi születés,
e század elején mködött. Mvei közül ismeretes
gr. Bethlen Gergely kamarás és gubern. tanácsos
arcképe, melyet Nagy Sámuel metszetében közölt az Erd. Múzeum 1814.
meinen D.-s (u. 0.) Das Deutschtum im Ausland
(Leipzig 1882 óta elbb évente, jelenleg óvnegyeDeutscber Bund, 1. Német szövetség.
Deutsche Revue, német havifolyóirat, mely denkint) Handbuch des Deutschtums im Ausland
a jelenkori német nemzeti élet minden jelenségé- (2 kiad. Berlin 1906) Amrhein, Die deutsche
vel, pártoktól függetlenül foglalkozik. Kiváló Schule im Ausland (Leipzig 1905).
Deutsche Rundschau, 1874 óta Berlinben
súlyt helyez emlékiratok közlésére. 1876-ban alapította Fleiseher Richárd Berlinben; 1894 óta megjelen, fképen szépirodalmi és népszer tuStuttgartban adja ki az ottani Deutsche Verlags- dományos tartalmú havi folyóirat. IMegjelen kéthetes kiadásokban is.
anstalt.
Deutsche Tageszeitung, 1894. Berlinben
Deutscher Relclisanzeiger, Berlinben
megjelen napilap, mely a németbirodalmi és a alapított keresztény-konzervatív és agrárius lap
porosz állami kormány hivatalos lapja. Szerkesz- hetenkint 12 száma jelen meg, fszerkesztje
Örtel Georg.
tje állami tisztvisel.
Dentsch-Ejlau, város a marienwerderi porosz
Deutscher Schulverein. 1. D. in Osterreich, 1880 júl. 2. Bécsben alapított iskolaegylet, kerület Rosenberg j.-ban, több templommal, fmelynek célja, hogy Ausztria vegyesajkú tarto- gimnáziummal. Ipari tekintetben Poroszország^
mányaiban német iskolákat alapítson és fenn- egyik jelentsebb helye s fbb iparágak vasöntartson, különösen pedig oly községekben, ahol tés, gépgyártás, malomipar, cement-, sör- és szénily iskolák alapítása csakis magánúton és önkén- savgyártás, szeszfinomítás stb. Gabonakeresketes adakozások útján lehetséges. 1902 végén az dése is élénk (loio) 10,087 lak.
Deatsch-Krawam, porosz falu az oppeM keosztrák Schulverein szervezete 810 helyi csoportot (Ortsgruppen) ölelt fel és 80,000 fizet tagot rület ratibori j.-ban, az Oppa folyó és a ratiborszámlált, kik összesen 427,519 K-t fizettek az troppaui vasút mentén, szép templommal, váregyesület pénztárába, míg az az évi (1902) ki- ral, malomiparral, sörgyártással és szeszflnomíadások 324,635 K-ra rúgtak, mely összegen az tókkal, (1910) 3496 lak.
Deutsch-Krone, járási székhely Marienwerder
egyesület 66 iskolát és 64 gyermekkertet tartott
fenn. Az egyesület tiszta jövedelme pedig 1903. porosz kerületben, a Schloss- és Radun-tavak
1.096,499 K-t tett ki. Legbuzgóbb a D. stíriai közt, (1910) 7673 lak. több iskolával, vasöntéssel,
fiókja, a Südmark-csoj^oTt Ennek keblében indít- sörgyártással és fürészmalmokkal. Közelében nagy
;

;

;

;

:

;

;

ványozta Rosegger költ (1. 0.), hogy a németajkú erdség.
Deutsch-Liebau, mezváros,
osztrákok 1 éven belül koronánkint 1 miUió K-t

1.

Liebau.

!

I

'

^

—
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Dentsch-Lissa, porosz falu a bresslaui közigaz- amely kiszárított mocsarakból áll ós amelyet
számtalan kis csatorna szel át ez pompás legel-

gatási kerület Neumarkt járásában, a Westritz
folyó és Sommerfeld-bresslaui vasút mentén, fejlett
k6- és agyag-, továbbá bör- és malomiparral, (i9io)

4521 lak.
I>eiitscliineister,

1.

Hoch- u. Deutschmeis-

ter.

;

ket szolgáltat. Legnagyobb része szántóföld és rét;
szUvel csak 7,873 ha. van beültetve. 1908-ban
termett 1.450,690 q. búza, 60,480 q. rozs, 143,640
q. árpa, 1.464,000 q. zab, 25,000 q. kukorica,
2.686,000 q. burgonya, azonkívül igen sok tatakarkarmány, cukorrépa és gyümölcs. A

b

Deutsch-Oth (franc. Andun-le-Tiche), falu a
német lotharingiai kerület nyugat-diedenhofeni mánytermés
járásában, az Alzette patak és vasút mellett, vasés ércolvasztókkal, kbányákkal, (igio) 5231 lak.
Deutsch-Piekar, porosz város az oppelni kerület beutheni járásában, (1910) 9343 lak., vas-,
ólom-, horganyércbányászattal és mészégetéssel.

Deutsch- Wagram, 1. Wagrain.
Deutsch-Wilmersdorf, porosz város Berlintl
DNy.-ra, a potsdami keriiletben. Poroszország
egyik mesés gyorsasággal fejld ipari városa.
Népessége 1900— 10-ig 300o/o-kal, 1905-tl mintegy 72o/o-kal növekedett. Berlinnel szoros vasúti
összeköttetésben áll s fejldését is szerencsés helyzetének köszönheti. Van több fgimnáziuma, reáliskolája, ipari és kereskedelmi szakiskolája, vasés gépgyára s hatalmas arányokban növekv kereskedelme (1910) 109,729 lak.
Denta (lat. Divitia és Tvitium), régi város a
Rajna jobbpartján, Kölnnel szemben, amellyel
1888. egyesítették. L. Köln.
Deatzia Thunb. (növ.), a Saxifragaceae (körontófélék) család génusza ; 10 faja a Himalája
mérsékelt részén, azután Kinán át Japánig és
;

Észak-Amerikában, valamint Közép-Amerika hegyein van elterjedve. Cserjék legismertebb közülök a' Japánból származó, kertjeinkben gyakran
;

látható D. crenata Sieb. et Zucc. Levele tojásdad,
fürészes szél; virága összetett fürtben áU, szirma
fehér és felálló, porzószála 3 fogú. Rendesen teltvirágú változata látható, melyben a porzólevelek
sziromlevelekké alakultak át.

Deux

(franc,

eútod: dö) a.

m. kett

;

á.

á

d. ket-

tesben V. kettesével ; á d. mains, két kézre.
Deux-face (double-face), kétszín szövet,
vagyis az olyan, amelynek szín- és fonákoldala
máskép van színezve és egyaránt használható.
Az olcsóbb fajok szinnyomtatással, a drágábbak
ketts szövetként szövéssel készülnek.

Denx-Ponts

(qjtsd:

dö pon),

Zweibrücken fran-

cia neve.

Detuc-Sévres

dö síévr),

lehetvé

a virágzó állattenyésztést; az állatállomány körülbelül 40.530
ló, 296,610 szarvasmarha, 94,880 juh, 127,540
sertés, 54,660 kecske és azonkívül kitn fajú
öszvéreket is találni. A lótenyésztés különösen
Saint-Maixentben virágzó. Szénbányája van Saint
Laursban vasérctelepe Sauzé-Vaussaisban és
Mairé;Lévescaultban egyéb érceket nem bányásznak. Ásványvize a Bilazaisi ós Vrérei, Thouars
mellett. Legvirágzóbb iparága a posztószövés, különösen Azay-sur-Thouetben, továbbá a bripar,,
fképen Xiortban, a szeszgyártás, olajgyártás, a
keramikai ipar, a papírgyártás stb. A kereskedés
középpontjai Niort, Saint-Maixent és Bressuire.
Vasúti vonalainak hossza (1908) 550 km., közúti
vasút 187 km. A département-t 1790. Niortais,
Thouarsais és Gátineból, továbbá Saintonge és
Aunis egyes részeibl alkották; 4 arrondissementra oszlik, ezek Bressuire, Melle, Niort és
Parthenay. Fvárosa: Niort. V. ö. Joanne, Géogr.
des D. és Lévrier, Hist. des D. 1885.
Dev a. m. gonosz szellem, ördög. Arimán
szolgái a parszok hite szerint. A hét jószeUemnek, az amsászpendek-nek (zendül Amesa szpenta)
megfelelóleg hét födev van. Ezek a világosság
elleni harcban segítik urukat, Arimánt. A török
mesekincsben Dev ánászi, a de vasszony, vagyis az
ördöganya a legjellemzetesebb szellemi alakok
egyike. A világgá bujdosó hsöknek útját állja,
és ha azok tisztességtudással szólítják meg,
vagyis anyácskámnak nevezik, és két hosszú emljébl egyet-egyet szopnak, legott pártfogásába
veszi a világgá indulókat és célhoz segíti ket
számtalan fliíai a devek, többnyire óriások.
Déva, két folyó Spanyolország É.-i részében,
az egyik a Picos de Európa lábánál ered, mély
hegyszakadékokon tör át és a Cares fölvétele
után a Tinamayori-rión(öböl) át az Atlanti-óceánba
szakad. A másik D. vízben szegényebb ; a Kantabri-hegyekben ered és D. városnál torkollik az
teszi

;

;

:

:

:

département Fran- Atlanti-oceánba.
Deva, város Quipuzcoa spanyol tartományban,
az Anduz-hegy lábánál ós a D. folyó torkolatánál,
(1900) 2968 lak., igen látogatott tengeri fürdvel
közelében a Garagarza intermittens forrás fakad.
Déva, rendezett tanácsú város Hunyad vármegyében, a Maros balpartjján, termékeny völgyben fekszik. A Maros középs völgyének legélénkebb s legfejlettebb városa, a vármegye törvényhatóságának, a D.-i járási szolgabírói hivatalnak,
kir. tanfelügyelségnek, törvényszéknek, járásbíróságnak, telekkönyvi hatóságnak, kir. ügyésza Dive Mirebalaise-zel, a Pémse és a Boutonne. ségnek, pénzügyigazgatóságnak és pénzügyraek csaknem felét, az é. és középs részt
ségnek, kir. közjegyznek, államépítószeti hiva-izetek alkotják; ez a kevésbé termékeny Qátine; talnak, kir. erdgondnokság, söhivatalnak, hona legjobb föld a síkságon (Plaine) van, amely a védzászlóalj és csendrségi számyparancsnokság
Boutonne és a Sévre Niortaise medencéjének na- székhelye. Van intemátussal kapcsolatos állami
gyobb részét foglalja magában végül a Marais, freáliskolája, állami tanítóképz intézete, áll.
(ejtsd:

ciaország ny. részében Vienne, Charente, Charente-Inférieure, Vendée és Maine-et-Loire közt.
Meglehetsen szabályos alakú, 6055 km* területtel, (1906) 339,466 lak. Dombok, alacsony fensikok
és lapályok alkotják földjét. Legnagyobb magas-'át a-Terrier de Saint-Martin-du-Fouilloux-ban
72 m.), Niorttól 38 km.-nyire éri el. Kisebb foiyók és csatornák nagy számban öntözik ilyenek a Dive de Couhó, a Thon, az Auzance, a
Thoúet, amely egyike a leghosszabbaknak (115
km.) a Cebronnal, a Thouaretvel, az Argentonnal
;

:

s

;
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polg. leányiskolája, iparos és keresk. tanonciskola, gazd. ismétlöiskola, 6 elemi iskola, 1 kisdedóvó, alsófoku ipariskolája, több elemi iskolája, fe-

rencrendi kolostora, kisdedóvója, 7 hitelintézete,
közte takarékpénztár és ellegez szövetkezete,
2 könyvnyomdája. Számos egyesülete közül a
Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat,
a gazdasági egyesület, a nemzeti kaszinó, az

EMKE

flókválasztmánya említend. A városnak
8684 lakója volt, 1900-ban 7089, közte 4065
magyar, 436 német és 2509 oláh. A házak száma

(1910)

1206. D. többi középületei közül legügyelemreméltóbb a Bethlen Gábortól származó nagy udvar

(Magna Curia), melynek XVIII. sz.-beli kerti lépcszete, díszes kandallója, erkélye különösen szép.
Kapuja 1621-bl Bethlen címerével s Az Ur megrizze az te bemeneteledet és kijöveteledet mostantól fogva mindörökké Dávid CXXI. zsoltárával
köszönté az érkezket, a míg le nem bontották.
A város legrégibb épülete a Hunyadiak korából
származó, kezdetben Szt. Miklósnak szentelt s
1545—1550 óta, mikor a hívek Tordai Sándor
András lelkészükkel együtt reformáltak, a reformátusok által használt templom. Építési idejét
1370—1440 helyezik és pedig a román stilü templomhajóhoz ekkor illeszthették egy már régibb
templom átalakítása közben a gót stilü szentélyt.
Újabban restaurálták, düledez tornyát pedig lebontották. D.-nak van ipartestülete és gzmahna,
de ipara fejletlen; annál élénkebb kereskedelme,
melynek fcikkei nyerstermények, brök, élelmi
szerek, gyümölcs, szilvaiz. Marhavásárai élénkek.
D. az arad— tövisi vasúti vonal egyik legélénkebb

élethossziglani fogságra ítéltetvén, ide hozatott
tömlöcbe, s itt halt meg börtönében u. a. év nov.
15. Utána a vár és uradalma Geszthy Ferencé lett.

1599-ben Báthory András fejedelem fivére szenveitt rövid ideig tartó fogságot, 1601-ben Báthory Zsigmond e várban húzódott meg. Sokat
szerepelt a vár a Básta tábornok és Székely Mózes
közti küzdelmekben. 1605-ben ismét császári csapatok tartják megszállva, midn Bocskai vezére.
Nagy Albert, megadásra bírja a német parancsnokot, ki seregével egész hadi tisztességgel vonult
ki a várból. 1607-ben országgylési végzés mondta
ki D. váráról, hogy sohase legyen magánkézben,
hanem mindenkor az ország fejedelmének birtokában maradjon. Ettlfogva, kevés kivétellel, mindenkor a fejedelem vára gyanánt szerepel D., egész
dett

1687-ig,

midn

császári

helyrség telepedett meg

Rákóczi Ferenc hadai 1705 nov.-töl
1706 febr. 22-ig ostromolták, s midn vége lett
a kurucvilágnak, gróf Steiuville erdélyi parancsnok 1717-tl 1719-ig igen megersíttette. Steinville maga is többször tartózkodott a várban s itt
érte
a halál 1720. Ujabb javítása vált szükségessé 1752., a mikor is Braun Miksa Ulisszes
gr., erdélyi parancsnok erdítette meg. Már ez
idtájban tisztában kezdtek lenni azzal, hogy az
egykor elsrend várnak stratégiai értéke csupán képzeleti. 1773-ban II. József látogatta meg
a várat, melyben akkor helyrségül félszázad
gyalog s néhány tüzér tanyázott. 1784-ben nagy
szolgálatot tett azzal, hogy falai mögé fogadta a
Hóra és Kloska vezérelte oláh lázadók ell menekvö nemeseket. A lázadó parasztok hiába roállomása, posta- és táviróhivatallal és telefonállo- hanták meg a várat, nem foglalhatták el. Mikor
mással. D. az újabb idben nagyon csinosodott s pedig vége volt a lázadásnak, Jankovich Antal
újabb középületei (megyeháza, freáliskola, áll. gr. elnöksége alatt ide gylt össze a pártütk
polgári leányiskola, honvédkaszárnya) díszére vál- felett ítél császári bizottság. 1800-ban Mitrovszki
nak. A ref. paplakban 1893 jún. 11. leplezték le gróf erdélyi hadparancsnok az udvari haditaa Salamon Ferenc emlékét hirdet márványtáblát nácshoz felterjesztést intézett, mely szerint ki(nem ebben a házban született, azt 6 év eltt le- dobott pénz vobia a várat továbbra is fenntarAz utcát Salamon Ferenc-utcának tani. Ennek folytán fel is hatalmazták, hogy a
bontották).
várat üríttesse ki, felszerelését pedig kótyavenevezték el. D.-hoz tartozik a Csángótelep.
D. vidéke már a történelem eltti idben lakott tyére bocsássa. Pogány Franciska volt a legtöbvolt
a rómaiak korából sok emlék maradt fenn, bet ígér 150 bankó forintért elhordatta az ajtóneve valószínleg Decidava volt. A mai várhe- kat, kapukat, ablakokat stb. s a vár pusztulásnak
gyet bizonyára megersítették már a dákok és indult. Mikor azonban 1817. I. Ferenc király
nejével, Karolina Augusztával Erdélyt bejárta,
ersítéseikre emelték a rómaiak a magukét
az
a kett romjaiból keletkezett az Árpádok idejé- D. vára annyira megtetszett neki, hogy rentl folyton szerepl vár, melynek romjai a 371 deletet adott ki helyreállítására. A tatarozás
216,000 forintba került s 12 évig tartott. Legm. magas hegyen ma is megvannak.
D. neve oklevelesen 1269. fordul el legelször. utóbbi szabadságharcunk idején 200 császári ka1307-ben László erdélyi vajda birtokában, ki Ottó tona volt benne egész 1849 máj. 27-ig, amimagyar királyt itt vetette fogságba s itt vette el kor parancsnoka, Kudlich fhadnagy. Forró ezretle a magyar koronát. Ettölfogva három századig desnek feladta a várat, oly feltétellel, hogy a
állandóan mint az al vajda székhelye szerepel, s a helyrség katonai tisztességgel vonulhasson ki,
hozzátartozó 56 faluval együtt tulajdonkép ily cí- a betegek ápolás alá vétessenek, a legénység egy
men nyerte el Hunyadi János, kinek azonban havi zsoldot kapjon s háborítlanul távozhassék
családjában az eredetileg királyi vár örökös ma- Temesvárra. A magyar sereg kezén volt ezentúl D
gántulajdonná vált. Csak 1504. került ismét a 1849 aug. 19-ig, midn egy régi tüzakna gondatkorona birtokába. Fráter György idején 1551. lanság vagy tán árulás következtében felrobbanCastaldo császári katonasággal szállotta meg. Jó ván, levegbe repült a vár, több mint száz hondarabig jóformán állambörtön szerepe jutott D. védet temetve romjai alá. A festi várromokat
ers várának. 1556-ban Izabella királyné itt tar- és sétányait most a Hunyadm. tört. és régészeti
tatta «békóban» Dobó Istvánnak, az egri hsaek társulat gondozza. A vár történetére vonatkozónejét és gyermekeit. 1579-ben Dávid Ferenc uni- lag számos értekezést írt Veres Endre, összefogtárius püspök, mint istenkáromló és vallásújító lalóan Schuder Márton németül.
;

benne.

II.

t

:

,

.

|

i

^
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Dévai Jgnác, kúriai bíró, szül. Komlóson (Abauj
vm.) 1854 márc. 27-én. Egyetemi tanulinányainak elvégzése után joggyakornok és ügy^'édjelölt
volt. 1883-ban pedig az igazság iigyminisztériumba
került, hol fogalmazó, 1892. törvényszéki, 1898.
ítéltáblai, 1908. kúriai bíró lett. 1906 óta az igazságügyminisztérium telekkönyvi és birtokrendezési ügyosztályát vezeti. Részt vesz a telekkönyvi
jogra vonatkozó törvényjavaslatok elkészítésében az újabb ilyen törvényjavaslatok majd mind
készítette a családi otthonról szóló
az mvei
törvényjavaslatot is. A minisztérium megbízásából a telekkönyvi ügyet Németországban és Ausztriában is tanulmányozta. A magyar jogászegylet
tulajdonértekezései között megjelent mvei
;

;

:

A

átruházás kellékei és a tervezet [Az abstrad
dologi szerzdés.] (31. köt. 2. fíiz.) Homestead.
;

A

—

Devambez

helvéták. Müvei Disputatio de statu, in quo sünt
beatorum anünae post hanc vitám ante ultimi
judicii diem (Buda 1531, Basileae 1530) De praecipuis articulis christianae doctrinae (Buda 1531,
Basilae 1530); Expositio examinis quomodo a
Fabro in carcere sít examinatus. Ajánlva Bebek
Imre gyulafehérvári prépostnak (Sárváron 1535)
:

;

Apológia quarumdam propositionum

summám

doctrinae christianae continentium, contra indoctas censuras indocti franciscani Georgü Szegedinensisper M. Dévay (1535) Oda, magyarnyelven, melyben hitvallását zengi Minden emhernek illik ezt megtudni, kezdettel egy hittani kézikönyve és egy At tíz parantsolatnac Ah hit agami at'a'ncnae aes ah hit petsaetinec
zatinac.
roeviden való mag'arázat'a. Mat'as Dévai c, meg
nem határozható idben, de minden valószínség
szerint Krakóban nyomtatott mve. üjra kiadta
;

:

Am

családi otthon (34. köt. 5. füz.) Az überlandSzilády Á. (Budapest 1897).
földek mai jogviszonyai (Jogállam V. évf .).
Irodalom. Révész Imre, D. Mátyás, Pest 1863; Klein J. 8.,
Dévai Biró Mátyás, a reformációnak legkivávon den Lehensnmstánden und Schriften ev.
Nachrichten
lóbb apostola, valószínleg Déván (Erdélyben
Ribini, Memorabilia
Prediger. Leipzig és Bnda 1789, II. k.
Hunyad vm.) szül. 1500 körül, megh. Debreczen- I. k.; Doleschall, Die wichtigsten Schicksale etc; Merlé d'Auben, de halálozási éve bizonytalan; igen való- bigné, Geschichte der ev. Kirchein üngam; Fabó A., Monuszín, hogy 1545 után már nem élt. A krakói inent.i etc. II. k. üj Magyar Athénás Szilády A., Régi magy.
költik, II. 427—32 1.
egyetemen 1523. irattá be magát tanulónak,
Devalváció (lat,), valamely pénz névértékének
Hazatérvén,
igen
hol körülbelül két évet töltött.
buzgó róm. kat. pap volt. 1527-ban káplán lett törvényes leszáUítása, mely vonatkozhi.ik akár
Boldogkn. Majd megragadta öt is a reformáció fém-, akár papírpénzre. A fémpénz D.-ja .i középszelleme s 1529. az akkor már világhír witten- korban igen gyakori volt, amikor a kamai ai nyeitt legfeljebb másfél reségek, visszaélések és hamisítások folytán az érbergi egyetemre ment
évig tartózkodott, még pedig többek véleménye mek fémtartalma csak ritkán felelt meg a törvészerint mint Luther asztaltársa. 1531 tavaszán nyes követelményeknek. A papírpénz D.-ja már
már Budán volt; u. a. év szén Kassán mködött késbbi kelet és azokban az idkben fordult el,
befolyásának sike- amikor oly nagy mennyiségben került piacra a
mint a város papja és az
rült Drágfy Gáspárt ós egész üjhely városát s több fedezet nélküli papírpénz, hogy az áUam hitele
helységet az ev. hitre téríteni Kassáról november és a papírpénz visszaváltásába vetett bizalom
elején fogságra hurcolták elbb Likava várába megrendült. Eme bizalmatlanság egyenes követ(Liptó), majd Pozsonyba s onnan Bécsbe. Innen kezménye az lett, hogy a papírpénzek forgalmi
két óv múlva kiszabadulván, Budára tért vissza, értéke csökkent, ami aztán abban jutott Mfejehol az evangélium buzgó hirdetése miatt ismét zésre, hogy az összes árúk értéke rohamosan
fogságba jutott, de a tömlöcben is térített. Budá- emelkedett és ez az egyes állampolgárokra nézve
ról, a fogságból kiszabadulván, Sárvárra ment végzetes következményekkel járt. Az állam ilyen(Vas vm.) Nádasdy Tamás birtokára. Itt írta latin kor kénytelen volt a papírpénz névértékét lemveit. Innen az 1536. év vége felé Wittenberg szállítani. A leggyászosabb példát ebben a dologfelé indult, útközben azonban a sok fáradság ban
Franciaország szolgáltatta a világnak
miatt megbetegedett s egykori tanulótársánál, a forradalom alatt, midn 45 milliárdnál több
a nürnbergi papnál, Vitus Theodomál idzött assignatát bocsátottak ki, melyek végül névérténéhány hónapig az 1537. év tavaszán Witten- kük jI^ részére csökkentek. Ausztriában 1799—
bergben találjuk, honnan a helvétekhez is tett 181 l-ig több mint 1 milliárd firt névérték bankókirándulást. Az év vége felé visszatérvén a ha- cédulát bocsátottak ki, melyek névértékét az
zába, Nádasdy Tamás védelme alá Sárvárra vo- 1811-iki pátens V'j-^® szállította le s új papírpénznult, akinek Melanchthon F. ajánlotta Sylvester zel helyettesítette. S bár ezek az új jegyek is
Jánossal együtt. Itt 1638—41-ig mködött s való- csakhamar devalválódtak, mégis a kormány az
szín, hogy akkor járta be a dunai vidékeket, 1813-iki háború költségeinek fedezetére új papírhirdetvéh az Isten igéjét mindenfelé, amerre pénzt, ú. n. anticipációs-jegyeket (1. o.) bocsátott
csak járt, úgy, hogy kiérdemelte a «Magyar ki, melyek még a békekötés után sem értek töbLuthero dísznevot. 1541-ben kibujdosott a törökök bet névértékük Vs részénél; be is következett
oll a hazából, s Molanchthonhoz menekült. Onnét 1816. az új D. Ebbe a D.-ba teljesen törvénytelen
Svájcba ment, hol Baselben nyíltan a helvét irány- intézkedések folytán hazánk is belesodortatott és
hoz csatlakozott. 1543-ban hazájába visszatérvén, az ország lakosai vagyonuk jelentékeny részét elKálvin értelmében tanított, amiért öt, st barát- vesztették.
ját Melanchthont is bevádolták az eperjesi evanDevambez (ejtsd dövambé), André Victor Edougélikusok Luther eltt, aki nagy megütközéssel ard, francia fest, szül. Parisban 1867. Benjámin
vette e hirt (V. ö. Luther levelét az eperjesiekhez CJonstant és Jules Lefebvre tanítványa. Kezdet1544.). D, 1544. debreczeni ref. pappá és espe- ben mestereit követte s akkor festé a Conversion
ressé lön, s ott azon értelemben tanított, mint a de Marié Madeleine c. mvét, utóbb azonban fel
;

;

;

;

;

;

:
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szabadul ezek hatása alól és számos ötíetes, eredeti képet alkot. Ilyenek

Sur

:

l'herbe,

au théatre Montmartre, Charge, Trente

Deve-Bojun, dombsor Törökországban, ErzePremiere nmitól K.-re 1877 nov. 4. a törökök itt az oroszok;

ans, Rafie,

École d'enfants, Incompris, Je suis Jean Valjean

tól

vereséget szenvedtek.

Devecis Del Vecchio

Ferenc

(istenhegyi),

Hugó Nyomorultak c. regényének egy je- mérnök, szül. Budapesten 1850 márc. 13. Firenzei
lenete), Paris sous la Commune, Ivrognes stb. származású család (1440) gyermeke. A megye-

(Victor

Mint illusztrátor

igen találékony és mulat- temet Budapesten végezte s 1848 óta ö volt az
els, aki Magyarországon mérnöki oklevelet nyert
Devanágari. így hívják a közönséges szansz- (1873). A fváros mszaki ügyeinek ellátásában
krit Írást. Eredetét az írásnak homály fedí.Weber tevékeny részt vett, 1895. mszaki tanácsossá,.
és Bühler szerint a sémi írásból származott. Nevé- 1899. királyi tanácsossá neveztetett ki. Városnek etimológiája sem biztos, legtöbben a szansz- rendezési és szabályozási kérdésekben nagy tekinkrit nagara a. m. város szóból magyarázzák, tehát télyre tett szert s 1909. a fváros fejlesztése körül
városi írás. A D. ábécé 50 betbl áll, ezek közül tett munkálatai elismerése fejében kapta a ma37 mássalhangzó, 13 magánhangzó.
gyar nemességet. 1910-ben a városi közgylés
De vantiére(franc.,ejtsd dövantyér),a ni lovagló- középítósi igazgatóvá választotta, Í911. nyugaruha egy fajtája, mely elöl ós hátul egyaránt nyi- lomba vonult. Részt vett és befolyt az országház
tott volt.
elhelyezésének, az Erzsébethíd és környéke renDevastatio (lat.) a. m. elpusztítás. L. még dezésének, a Szabadságtér rendezésének, a HunJelzálog.
gária-körút alakításának, az Erzsébet-sugárút
Devasz (ang. Dewas), benszülött fejedelemség rendezésének, a Tabán szabályozásának, a SárosKözép-Indiában Holkar és Scindia közt, 749 km* fürd felépítésének stb. végleges megoldását elterülettel, 152,000 lak. a fváros D., kb. 15,000 mozdító munkálatokban.
lak., 34 km.-nylre Udzseintl.
Devecser, Péter király egyik híve, ki Budával
De Vaulx, Thierry, báró, osztrák táborszer- együtt 1045. elárulta Péternek, hogy az elégünagy, hadi építész, szül. 1748., megh. Bécsben 1820 letlen magyar urak Szár László fiait akarják
ápr. 4. Számos háborúban vett részt. A lunevillei meghívni a trónra, mire Péter több összeesküvt
béke után a mérnöki kar feje lett és e minségben felakasztatott, másokat pedig megvakíttatott.
számos erdítést épített különösen az olasz haDevecser, nagyk. Veszprém vmegye devecseri
táron (Pontebbánál). Megvizsgálta a hazai er- j.-ban, (1910) 4556 magyar lak., a járási szolgabírói
döket is és Buda, Gyr, Eszék, Pétervárad, Bród hivatal székhelye van járásbírósága telekkönyvi
és Gradiska felszerelésérl, állapotáról emlék- bírói hatáskörrel, 2 takarékpénztára, kölcsönös
iratot dolgozott ki (1805). Egyéb mvei kö- segélyegylet, hitelszövetkezet, úri kaszinó, polzött bennünket az a dolgozat érdekel közelebbrl, gári kör, iparos egyesület könyvtárral, gzmalom,
melyben Komárom várának az egész monarchiára gzfrész, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala,
szóló fontosságát hangsúlyozza és a vár ersbíté- jelentékeny ipara és kereskedelme, bortermelése.
sére ketts hídf építését sürgeti. Ezt a tervet Régi várának csak néhány fala áll fenn, a hajdani
azután (1809 óta) Chasteler táborszernagy és De- palota magtárul szolgál. D. a legrégibb idben
dovics ezredes csakugyan megvalósították.
Zala- Apátihoz tartozott 1543. Benedek bakonyDevaux (ejtsd: dövó), Paul, belga poUtikus és író, béli apát Devecseri Choron Andrásnak és fiának
szül. Brüggében 1801 ápr. 10., megh. 1880 jan. 30. Jánosnak 100 aranyért elzálogosítá Ganna közséTevékeny szerepet játszott Belgium közéletében. get 1648. D. még védhet állapotban volt s rA forradalom alatt (1830) a köztársasági irányt séggel birt.
képviselte. 1831-ben tárcanélküli miniszter volt
Devecsery Márton, comes, III. András idejében
s üy minségben küldetett biztosul a londoni alországbíró és a somlyói monostor kegyura volt.
Devedzsi, a deve szótól származik, mely török
tanácskozásokra, ahol Lipót hercegnek a belga
trónra való lépését hathatósan elmozdította. szónak a magyar teve is megfelel mása. A D.
1840-ben alapította a szabadelv irány támoga- eredetileg tevehajcsárt jelentett, de a janicsár eztására a Revue nationalet, de midn az 1863-iki redeknél e néven neveztek el egyes ezredeket is.
Develle, Jules Paul, francia államférfiú, szül.
választás alkalmával kimaradt a képviselházból,
teljesen felhagyott a politikával. 1875-ben meg- BarleDucben 1845 ápr. 12. 1876-ban Aube dévakult. Müvei: Études politiques sur l'histoire partement-nak préfetje, majd képvisel lett. A
ancienne et modemé et sur l'influence de l'état kamarában a köztársasági párthoz csatlakozott,
de guerre et de l'état de paix (Paris 1875.) Études 1881. helyettes államtitkár lett a belügyi miniszpolitiques sur les principaux événementes de tériumban, 1885. földmivelésügyi miniszter, 1886.
i'histoire romaine (Bruxelles 1880.)
a képviselház alelnöke, majd ismét földmivelésDévaványa, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. ügyi miniszter. 1893-ban a Loubet-minisztériumtiszai fels j.-ban, (i9io) 2223 házzal és 13,481 ban külügyminiszter lett és a Dupuy-minisztériummagyar lak. (közte 8367 helvét), kik gabonater- ban is megtartotta ezt az állást.
Deventer v. Demter, járási székhely Overissel
meléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Van
takarékpénztára, önsegélyz egylete, 2 fogyaszt, németalföldi tartományban, 30 km.-nyire Zwolleszövetkezete, gzmalma, nyilvános könyvtára, tól, az Yssyell jobb partján, vasút mellett, (i9io)
kaszinója, Iparos egyesülete, többféle más egyesü- 27,787 lak., vászon-, szönyegszövéssel, vasolvaszlete, posta- és táviróhivatala, telefonállomása és tóval és enyvgyártással, élénk marha-, gabona-,
vasúti állomása. Ipara, földmívelése és állat- vaj -, sajt-, gyapjukereskedéssel. Kiválóbb épületei
tenyésztése fejlett. Határa 31,177 ha.
a kés gót stílusban épült Groote Kerk, a reforis

tató.

:

;

;

;

;

;

—

Dévény

a
Broere kat. templom, 3 nevezetes oltárral; a
nagy városháza és az igazsí^ügyi palota. Legszebb sétahelye a "Worppromenad. D. eredetileg
Daventre v. Daventria, a Hohenstaufok idejében
Utrecht püspökséghez tartozott 1528. V. Károly
birtokába került. 1591-ben Orániai Móric a spanyo-

mátüsok föegyháza, szép üvegfestményekkel

;

;

loktól elfoglalta.

Dévény (Theben), nagyk. Pozsony vm. pozsonyi
2062 német és tót lak. Szépítóegylet,
hajósegylet. Vidéke sok jeles gyümölcsöt termel
nagy gránit kbányája a Pozsony alatti dunaszabályozáshoz szükségelt kanyagot szolgáltatja.
Fazekas ipara, melynek azeltt élénk kivitele volt

j.-ban, (1910)

s most csak 3 fazehajókon Szerbiába. D. a Morva
folyónak a Dunába való ömlésénél fekszik s így
hajózása is jelentékeny a Dunagözhajózási társaságnak itt állomása van. Van tov. posta- és telefonállomása. A D. felett emelked D.-i tet (514
m.) a Duna jobbpartján emelked Lajtahegységgel a Porta hungarica név alatt ismeretes szorost
alkotja. A Morvának a Dunába való szakadásánál,
212 m. magas meredek sziklacsúcson D. várának festi fekvés romjai vannak. D. várának
eredete némelyek szerint a rómaiak koráig vezethet vissza, mások szerint itt egy szláv istenn
(Déva, Devojna) temploma állott volna. Sokáig tartotta mEigát róla a legenda, hogy ez lett volna
Dewin. a marahán nagyfejedelmek székhelye
Saffarik azonban kimutatta, hogy Dewinvára nem
itt, hanem a morvaországi Wellehrad mellett
keresend. 1234-ben Babenbergi Frigyes ausztriai herceg rajta ütvén, elfoglalta s feldúlta de
csakhamar békét kötvén IV. Bélával, hadait a
várból s környékérl kivonta. Majd 1272. Ottokár
cseh király vette birtokába. A XV. sz. közepén ismét idegen kézre, t i. Fridrikére került,
zálogjog címén. A következ században a dúsgazdag Bazini és Szentgyörgyi grófok tulajdona,
í. Ferdinánd az u. n. «sánta)> Báthori István nádornak adományozta, ki itten halt meg 1535-ben.
Ettl fogva a Báthoriaké 1609-ig, midn a Báthoriak ecsedi ága kihalván, II. Mátyás Keglevich
Jánosnak adta 40 ezer forint fejében ez viszont a
Palocsaiaknak zálogosította el. 1620-ban Bethlen
Gábor hadainak önként megadta magát, de már

Szerbia felé, újabban csökkent

kas

szállítja árúit

;

—
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dékén kimeríthetetlen s kitn agyagrétegek vannak, melyeket a Wienerberg téglaéget cég aknáz ki jelentékeny kbányák vannak továbbá az
514 m. magas Dévényi tetn.Vanittkét mészgyár,
szeszgyár. D. kat. temploma Árpád-kori építmény,
szentélye a XVI. sz. els felébl való. D. Dévényvár tartozéka volt, a XV. sz. vége felé a Zsigray:

család kihaltával a pozsonyi jezsuiták birtokába
(ma is fennálló) nyaralót építettek. A
horvátok a töpálosoknak is volt itt zárdáJTüí.
rök háborúk után telepedtek itt le.
került, kik

A

Deverbális képzés, minden olyan szó, mely igé(verbumból) van képezve. L. Szóképzés.
Devereux, angol család, L Essex.
Devéria, 1. Achiüe. francia fest, szül. Parisban 1800 febr. 6., megh. 1857 dec. 23. Eleinte
litográfiákat készített, utóbb sima, tetszets, a
maguk korában kedvelt szentképeket festett
2. D., Eugéne, francia fest, D. 1. öccse, szül.
Parisban 1805., megh. 1865 febr. 5. Girodet tanítv^ya volt. Leginkább a francia történetbl merített, romantikus irányú, nagy képei közül a FV.
Henrik király születését ábrázoló festmény (1827,
Paris, Louvre) nagy sikert aratott. Említend
még a Marseille melletti csata képe (Versailles,

bl

múzeum).
Dévérkeszeg (Ahramis brama

történeti

L.,

iiiat),

l.

Keszeg.

Deverra (a lat. deverrere-bö\ a. m. lesöpörni),
si latin istenség, mely a gyermekágyas asszonjrt
a vad erdei démontól, Silanustól

(1.

o.)

megvédi.

Devestitara (lat.) a. m. a hbér visszavétele,
a hbértl való megfosztás.

Devex (lat.) a.
Devexa (iUat),

;

m. lejts.
1.

Lejtöshátuak.

Deviatio

(derivatio, lat.), valamely tárgynak
megállapított útjáról v. pályájáról eltérése. Kiilönösen hajóknak a megszabott útiránytól eltérése.

A

hajósnak szigorú kötelessége az elre megszabott útirány megtartása és attól csak a hajószerzdésben megállapított esetekben, v. pedig a
legnagyobb szükségben (évszak viszontagságai,
szelek, idjárás stb.) térhet el és akkor is csak
abban a mértékben, amint azt a szabályok vagy
;
a szükség okvetlen parancsolják. A D. a hajóskapitányt kártérítésre kötelezi. Tengeri biztosítás
esetében az útirány megváltoztatása esetén a biz1621. Buquoy császári vezér visszafoglalta. 1635. tosító a kárért nem felel.
Ferdinánd király megengedte, hogy Pálffy nádor
D., & tengeri ^)o2á5Ía»6anahajó iránytjének
a Palocsaiaknak a váron fekv zálogpénzét kifi- a delejes (magnetikus) délkörtl, azaz a delejes
zesse, s ezzel magához váltsa a várat ; azóta a észak-déli iránytól való eltérése. A D. keleti v.
nádor ivadékai, a PálCfy hercegek birják. 1683-ban pozitív, ha az iránj't a delejes délkörtl keletre
a Bécs felé húzódó török sereg hiába ostromolta. A és nyugati v. negatív, ha attól nyugatra téríttevárat az egész múlt századon át meglehets ép- tik el. A D.-t a hajótest acél és vasszerkezetében,
ségben -s igen szép sugárágyukkal fölszerelve valamint az annak rakományában fellép deletartotta fenn a tulajdonos Pálffy-család. 1809-ben jesség idézi el. A hajótestben fleg az építés alatt,
azonban a franciák lporral vettették föl, s a Du- midn a hajó hosszú ideig ugyanabban az iránynával ös.«»zeköttetésben álló kútját is kvel hány- ban fekszik, a fold delej essége következtében inták tele. Festi omladékainak még legépebb része dukció útján kétféle delejesség keletkezik, ú. m.
«gy kis donjon, mely egy magánosan álló kszirt állandó (permanens) és átmeneti (transiens). Az
tetején emelkedik. A Duna és Morva összefolyá- elbbi a kemény, az utóbbi pedig a lágy vasalkatsánál emelked hegyen épült 1896. a hét ezred- részekben lép fel. A hajó delejességének az irányéves emlék egyike (Jankovich Gyula mve).
tre való hatása különbz, aszerint amint az
Dévényújfalu, kisk. Pozsony vmegye pozsonyi állandó vagj' átmeneti delejesség van túlsúlyban.
i.-ban, (1910) 2812 horvát, tót és német lak., vasúti
Míg a permanens delejesség hosszú idn át válállomás, posta- és táviróhivatal, telfonállomás. Vi- tozatlan marad, a transiens delejesség a hajó min-

—
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denkori helyzetéhez ós irányához képest íolytonosan változik. A permanens, valamint a függleges lágyvasalkatrészekben indukált delejesség
a székózsa két oldalán egyenl, de ellentétes
irányú D.-t, az ú. n. semidrcular-DA idézi
el az iránytnek, a hajó vízszintes vasalkatrészeiben indukált delejesség által okozott eltérése ellenben a szélrózsa minden negyedében változik. Ezen változó D. az ú. n. quadrantal-D.
Az irányt végül a kompassz (1. Tájoló) körül
szabálytalanul elhelyezett vasalkatrészek által is
eltéríttetik irányából ezen eltérés az ú. n. állandó
D. A felsorolt három D. összegezve képezi az
iránytnek a delejes délkörtl való tényleges eltérését. Azeltt, midn még csak fahajók voltak,
a D.-nak, mint a hajó magnetikus sajátságának
számításba vétele, kicsinysége folytán csaknem
egészen mellzhet volt, de a vas-, acél- ós páncélhajók építése óta a D. különösen rosszul elhelye;

—

DevolucIó-háborQ
6206 lak., vasolvasztókkal, gépgyárpamutfonókkal, szövkkel és jelents ké-

mellett, (1901)
tással,

miai iparral.
Devillin (ásv.),alangitnek és gipsznek keveréke.
Devinkuláció, 1. Vinkuldció.
De Vinne, Theodore Low, könyvnyomtató,

Amerika

legjelesebb szakírója, szül. Stamfordban
1828. 1850-ben New Yorkban a Francais Mart
Co. nyomdájában dolgozott, késbb cégtárs, 1877.
pedig a nyomda egyedüli tulajdonosa lett. Nyomdája ma világhír. A szakirodalom terén számos

tette nevét ismertté. 1901-ben a «Mvészetek nagymestere» címet kapta.
DeTise V. devisa a. m. jelszó, jelmondat. Kereskedelmi értelemben külföldi váltó (1. 0.) ; heraldikai értelemben 1. Díszek.
Devitrifikáció alatt értjük a homogén kzetüvegnek lassú átmenetét a többé-kevésbbé kristályos alakba. Az átalakulás alkalmával a kzet
zett iránytknél oly mérvet érhet el, hogy annak elveszti üveges fényét és homályos lesz.
figyelembevétele a hajózás biztonsága érdekében
Deviza, 1. Külföldi váltó.
feltétlenül szükségessé vált. Ennélfogva tengeri
Deviza-arbitrage (franc, e^jtsd: arbitrázs), 1. Külhajókon a D. a szélrózsának minden irányára földi váltó kémlése.
nézve meghatároztatik és ennek megtörténte után
Deviza-árfolyam, 1. Külföldi váltó.
különféle kompenzáció-rendszerek alkalmazása
Deviza-számla, 1. Külföldi váltók számlája.
által kiküszöböltetik. A D. nemcsak a hajó útDevizes (ojtsd: devajzesz) vagy The Vize, a
iránya, hanem annak oldalra dlése szerint is vál- rómaiak Castrum Divisamma, város Wiltshire
tozik és pedig akként, hogy minél jobban fekszik angol grófságban, az Avon-Kennet csatorna és
a hajó oldalt, annál nagyobb D. lép fel. A D. vasút mellett, (i9ii) 6741 lak., selyemfonókkal,
kompenzálása (szinítése) oly delejes erknek al- dohánygyárral I. Henrik korából való kastélykalmazása által történik, melyek magában a hajó- lyal, múzeumában római régiségekkel.
testben fellép delejes erkkel egyenlk, de ellenDevla, cigány szó, a, m. Isten.
tétes hatásnak. Az állandó és a semicircular-D.
Devlet V. deület (török) a. m. állam, hatalom,
rendszerint a kompassz (tájoló) alatt vízszintesen királyság. A török birodalomnak devleti-i álije, a
alkalmazott mágnesek, a quadrantal-D. a kom- magas birodalom, egyik neve. Jelent e szó azon-:
passztól jobbra és balra egyenl távolságban elhe- kívül szerencsét, boldogságot is. így a köszönés
lyezett üres vasgolyók és a dlési D. a kompassz egyik formája devlet ile, vagyis szerencsével (járj).
középpontja alatt merlegesen megersített mágDevol, folyó Török-Albániában, a Nerecska
nes által lesz eltüntetve. Hosszabb tengeri uta- Planinán ered K.-i és a Grammoszon fakadó
zásoknál, különösen ha a hajó az egyenlít kör- Ny.-i D.-ból keletkezik, átfolyik a Szvima-tavon,
nyékérl a sarkvidékekhez közeledik, valamint fölveszi a Maliki-tó vizeit; mintegy 200 km.
akkor is, ha heteken v. hónapokon át egy irány- hosszú folyás után a Karavaszta-tótól délre az
ban halaid, v. a kikötben mozdulatlanul fekszik, Adriai-tengerbe torkol.
Devolució-háború. így hívják azt a háborút,
a D. tetemes változást szenvedhet. Ez okból az
irányt kompenzálása a hajózás biztonsága érde- melyet XIV. Lajos francia király 1667 88-ig a
kében idszakonként megismétlendö.
spanyolok birtokában lev Németalföld ellen intéDéTíation conjngaé (franc, ejtsd: deviaszjón zett. E háborúra Lajos határtalan hatalomvágya
konzsügé), a fejnek és a szemtengelynek egyirányú szolgáltatta az okot. IV. Fülöp spanyol király (Lajos
kitérése a középvonalból, az agyvel egyes beteg- ipja) halála után a francia király a spanyol Németségeinél fordul el.
alföldre emelt igényt, mint nejének örökségére,
Devicse, kisk. Hont vm. korponai j.-ban, (1910) dacára annak, hogy eljegyzése alkalmával ebbeli
375 tót lak., vasúti megálló, u. p. Németi, u. t. igényeirl lemondott volt. Szószegése ürügyéül
Hontnémeti.
arra a Brabantban divatozó szokásjogra hivatkoDeville, 1. Achille Jean, francia tudós, szül. zott (devolutio-jog), mely szerint az atya vagyoParisban 1789., megh. u. 0. 1875 jan. 10. Elbb nára halála után els házasságából született gyeradóhivatalnok volt Eouenban, majd múzeumigaz- mekeinek több igényük van, mint a második hágató u. 0. Megírta a satnt-georges-de-boscherville-i zasságból született örökösöknek. Az els házasságapátság történetét (Rouen 1827) a Cháteau Gail- ból születettLajos parancsára Turenne elis foglalta
lard történetét (u. 0. 1829) a roueni monostor Flandria és Hennegau egy részét, míg ö maga a
kriptáinak történetét (u. 0. 1833) további mun- Franche Comtét szállotta meg. E támadással
kái
Chants bucoliques (1856) Essai- sur l'exil szemben azonban a szomszéd független Németald' Ovidé (1859); Histoire de l'art de la ven-erie föld kormányzói
Witt János és Comelius (a kisdans l'antiquité (1847, 113 ábrával).
korú Orániai Vilmos nevében) Angliával és Svéd2. D., Charles, 1. Sainte-Claire Devüle.
országgal hamarjában hármas szövetséget kötötDéville-lés-Roaen (ejtsd: deviii le ruaS), város tek (1668 jan.), melynek éle Lajos hódításvágya
Seine-Inférieure francia départementban, a Cailly ellen irányult. E szövetség ell a bosszús Lajos
;

munkánál

;

—

;

;

;

:

;

:

—
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meghátrálni volt kénytelen. 1668 máj. 2. Aachenban a spanyolokkal békét kötött, melynek értelmében a Pranche Coratét ugyan visszaadta, de
Lille várát más tizenegy várossal megtartotta.
V. ö. Meinecke, Der Devolutionskrieg (1887)
Scheichel, Leopold I. wahrend des Devolutionskriegs (1888) Lefévres-Pontalis, Jean de Witt
;

(1884).

Devolatio (lat.) a. m. átszállás, Mramlás a
jogtudományban többféle értelme van. így valamely vagyonnak másra háramlása. A jogorvoslatnak, amelynek használatával valamely ügy a
felsbb bíró elé kerül a judex a quo bírótól a
judex ad quem bíróhoz, D. hatása van. Az egyházjogban D. általában az a jog, amelynél fogva a magasabb egyházfönök pótolja közvetetlenül aláren;

delt közegeinek mulasztásait. így a hányszor a
püspökök s érsekek elmulasztják az ókét illet
adományozási joggal a kánonjog szabta módon
és idben élni, az adományozás joga a pápára száll.
Hazánkban azonban a pápai D. a kir. kinevezés
alá tartozó javadalmakra nem terjed ki. A D.-nak
nincs helye akkor, ha az elmulasztás alapos oknál
fogva történt, másrészt a pápa a D. által nyert jogróTaz eredeti jogosult j avara lemondhat, azaz megengedheti, hogy a D. dacára az adományozhassa
a javadalmat, akihez az eredetileg tartozott. Ily D.
joga megilleti az érseket a püspökkel szemben, ami
iránt azonban a kanonisták nézetei eltérk. A D.
az adományrendszerben (1. o.) jelenti az átháramlási alapot,

jogcímet.

Dévoluy (eüted: devoiui), hegytömeg a Ny.-i Alpok küls mészközónájában, a francia HautesAlpes, "Dröme és Isére départomentok területén.
Keletrl a Drac, nyugatról a Pas de la Croix
Haute (1176 m.) határolja, amelyen a Grenoble-

A rendkívül szagkopár hegyvidékrl számos hegyipatak
rohan alá. Legmagasabb csúcsai az Obiou (2793
m.), az Aurouse (1215 m.) és a Faraud (2560 m.)
a Földközi-tengerig is ellátszanak. A lakosság a
védettebb helyeken húzódik meg és kizárólag ál-

Marseille vasútvonal is áthalad.
gatott,
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lattenyésztéssel foglalkozik. Fhelye a Souloise
folyócska mellett épült St. Étienne-en-Dévoluy.
Devolvál (lat.) a. m. legördít, áthárít.

Devon (Devonshire ; esftsd: deon, deonsir), county
Angliában Sommerset, Dorset, Cornwell countyk,
a Bristolcsatoma és a La Manche között, 6698 km»
területtel, (i9ii) 701,981 lak. Nagj'obbára meredek
partjait mély bevágódások, öblök, folyótorkolatok
teszik változatosokká. Belsejében hasonló a változatosság. D.-nok a 350 m. közepes magasságú,
gránitból álló Dartmoor (legmagasabb csúcsa a
Jes Tor 625 m.), E.-nak az Exmoor (300—500 m.)
és K.-n€k a legalacsonyabb Black down terül el.
A folyók számosak a La Mancheba torkol az
Axe a Yarttal, az Otter, az Exe, a Dart, az Avon,
Enne, Yealra, a Plym és a Tamar a Tavyval a
Bristol-csatornába pedig a Torridge és a Tawe. Az
éghajlat az Exe és Tawe völgyeiben enyhe, különösen Torquayt emiatt a mellbetegek is fölkeresik a fensíkokon ellenben zord. Nagyon jelentékeny a bányászat, különösen Dartmoor és Tamar

fekv helyeken gabonát,

burgonyát, hüvelyeseket

és sok gyümölcsöt, különösen abnát termesztenek.
Az állattenyésztés ágai közül a juhtenyésztés a
vas- és hajóépít ipar szálegjelentékenyebb.

A

mottev. Fvárosa: Exeter; nagyobb városok
Flymouth, Devonport, Torquay, Bamstaple stb.
Devoni marha, Angolországban, leginkább a
hasonló nev grófságban van elterjedve; szép
élénk vörösbarna színnel bír, narancs-szlnü fényes szarvakkal, melyeknek hegye
barna. A tehénnek súlya 400—500 kg. gyorsan
fejldik, s hizékonysága Mtün. Igénytelenebb,
mint a többi angol hízó fajták; márványozott
lédús húsa jobb minség, faggyúja sárgás szín.
Devon-korszak (1. a két képmellékletet), a
geológiai ókornak középtájára es szisztémája v.
formációja. Nevét Devonshire angol grófságtól
kapta, amelynek szakadékos völgyei hatalmas
falakban tárják föl ennek a formációnak rétegeit,
s ahol Murchison és Sedgwick már 1839. tanulmány ozták.Minthogy Angliában fként vörös szín
homokkövek alakjában fejldtek ki, azért régi
néven is
vörös homokk
old red sandstone
hívják a geológiai irodalomban. A D. összes rétegei a föld különböz pontjain mintegy 6000

testalkattal,

:

—

—

méter vastagságra rúgnak. Németországban alsó
szintjei palákból, középs részei mészkövekbl, s
fels szintjei márgás palákból állanak a Rajna
vidékén rajnai formációnak is nevezik. Oroszországban 7000 négj'szögmértold területet borit.
Észak-Amerikában Pennsylvania hatalmas petroleumos rétegei,sósvizei és földi gázai a fels devon
homokkövek üregeiben és hasadékaiban vannak.
Azok a tengeralatti kitörések, amelyek a diabáztömegeket a szilur korszakban megalkották, a
devonban is folytatódtak. Diabázbreccsák és tufák, azonkívül a kvareos porflrok és keratoflrok
adnak hírt a D. hatalmas vulkánjairól. A diabázok
vulkánikus utóhatásai azután mágnes- és vörös
vasércekkel töltötték meg a középdevoni rétegeket, a többek között Westfáliában, a Harzban,
Klausthal vidékén, St. Andreasberg ezüstöt tartalmazó telérei szintén a devon-korbeli gránitlakkolitoknak köszönik eredetüket.
A D. élete merben elüt a maitól, úgy a növényvilág, mint az állatország még fejletlen, azonbau
a szilurhoz képest mégis ers a haladás. Flórája
egyrészt a szUurihoz hasonlít, azonban karbonbeli
vonásokkal. A tengeri moszatok között gyakoriak
a fitkusz-félék. A szárazföldi növényzetben pedig
;

az ösharasztok, annuláriák, skorpafüfélék, kalamariaceák szerepelnek, de már az si fenyk is feltnnek, amikrl az araucaryoxylon kövesült törzsei tanúskodnak. Faunája kapcsolódik a szilurbeli állatvilághoz, egyik-másik csoport azonban
kiveszett s helyettk új alakok jelennek meg a
teremtés világában. Kipusztultak a graptoliták,
de megjelennek a receptaculitesek, ezek a sajátságos szelence alakú lények, amelyekrl máig
sincs eldöntve, hogy korálok vagy briozoák-e. Az
anthozoák sorában a szimmetrikus szabású korálok uralkodnak a tengerek sekélyebb részeiben, s
különösen a papucsforma Calceola sandalina (I.
közt; bányá.'íznak cint, rezet, vasércet, szenet, tábla 1. ábra) ezrével található a devon tengeri
porcellán-földet, továbbá a Dartmooron gránitot, üledékeiben. Azonkívül gyakori a hatszöges sejamelybl sokat szállítanak el. Az alacsonyabban tekkel díszes Cyathophyllum hexagonum (1.
;

:

;

;

-
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iábla

3.

ábra), a kerek laposan kúpos

együreg nak maradványait ismerjük a

Gyathophyllum helianthoides Goldfuss (L tábla
4. ábra) és a Gyathophyllum Ceratites (5. ábra)
nev magános korál. A tabulata-félók közül az
alsó devonnak vezérkövülete a Pleurodictyum
problematicum Goldfuss (I. tábla 2. ábra), s a
régebben briozoának tartott Aulopora repens

Edwards

Haime
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devonból.

Fkép

zománcos és páncélos halak maradványait találjuk, mintegy 100 fajtában. A zománcos halak
váza még porcos volt tudvalev, hogy ezeknek
ma már alig egypár csenevész utódja él a Feketetengerben, nevezetesen a tok és viza. A páncélos
;

halak

— plaeodermi —

a legsajátosabb teremt-

ményei ennek a korszaknak. Ezek a fels szilurban jelennek meg, s fejldésük tetpontját a D.korál.
Az echinodermák közül a devonban mintegy ban érik el, s a karbon-korszak elején már ki is
250 faj tengeri liliomot vagy krinoideát isme- pusztulnak. Gerincoszlopuk még porcos, s végrünk, amelyeknek csavaralakú száraik (Schrau- tagjuknak öve még nincs.
bensteine) megkövesedve százával töltik ki a réFejüket és törzsüket csontlemezekbl alakult
tegeket. Egyik legismertebb ki'inoidea a Gupres- páncél borítja be, st még mellparáikat is páncél
socnnus crassus Goldfuss (I. tábla 14. ábra), födi, farkuk ellenben csak pikkelyes. Ilyen pánamelynek korongszer nyéltagjait entrochit né- célos hal az Asterolepis (Pterichtys) cornuta (II.
ven ismerjük; azonkívül gyakori alak a Haplo- tábla 4. ábra), amely Oroszország középs devoncrinus mespiliformis Römer (I. tábla 12. ábra) korú homokköveibl került napfényre. Az ijeszt
kicsiny kelyhe.Még tömegesebben találjuk a pörge- hal páncélját csontgumók borították s két szemük
kopoltyus állatkák (brachiopodák) maradványait, csaknem a fejük tetején ült. Egy másik csodálaamelyek közül eddig 1400 fajt ismerünk.
tos kép hal a Gephalaspis Lyelli (II. tábla 9.
Kizárólag devonkorbeli brachiopoda-nem a ábra), amelyet a hírneves geológusról nevezett
Stringocephalus, amelynek ismert hatalmas el Agassiz. Ugyanez a búvár tanulmányozta a
alakja a Stringocephalus Burtini Defrance, Coccosteus decipiens plakoderm hal maradványát
amelyet az I. tábla 7. ábrája a háti oldalról, és is, amelynek képét a Il.tábla 13. ábrája mutatja.
et

(I.

tábla 6. ábra) csöves

metszetben bels vázát is feltüntetve szemA D. paleontológiái jellegében többszörös válGyakori alakok még a Merista herculea tozás konstatálható úgy, hogy faunáinak eltér
(I. tábla 8. ábra), az alsó devonbeli Spirifer vonásai szerint 3 szakaszt lehet benne megkülönVerneuUi Murchison (I. tábla 11. ábra), a kö- böztetni, ú. m. alsó, középs és fels devont. Az

oldali

lélteti.

zéps

devonbeli Spirifer spedosus Phil. (I. tábla
a iS'pmg'era vagy helyesebben Athyris
concentrica M'Coy (I. tábla 10. ábra) ; továbbá a
Rhynchonella cuboides Sow. (1. tábla 13. ábra),
amelyrl a felsödevonbeli cuboides-rétegeket is
nevezik.
csigák csoportjából jellemz maradvány a Murchisonia Ugranulosa d'Arch. (11.
tábla 8. ábra), a sajátságos alakú Euomphálus
vagy Goelocentrus Goldfussi d'Arch. (11. tábla
12. ábra) és a Macrocheilus arculatus Schloth
^11. tábla 14. ábra). A Gephalopodák közül a
nautileák csak szórványosan mutatkoznak, annál
gazdagabbak az ammoniták, amelyek körébl feltnnek a clymema és go^iiatites-félék. A felsdevonban gyakori a Glymenia undulata MOnst.
^11. tábla 1. ábra), a Goniatites (Gephyroceras)
intumescens Beyrich (II. tábla 2. ábra) és a. Goniatites (Tornoceras) simplex (11. tábla 3. ábra),
amely utóbbit Bu^h Lipót nevezte el s tette
9. ábra),

:

A

ismertté.

Igen jellemz kövülete azonkívül az Orthoceras
regulare (II. tábla 11. ábra). A hármasán tagolt
trilobiták
már letünfélben vannak,
ésrákok
mert az 1400 szilurbeli fajjal szemben a devonban már csak 100 fajtát találunk. Közöttük legismertebb a Phacops cryptophtalmus nev trilobita (II. tábla 10. ábra), továbbá a Ph. latifrons
jBroMW, amely gyakran összegöngyöldve is található (11. tábla 7. ábra). Igen gyakori a kagylós
rákok körébe tartozó Gypridina (Entomis) ser-

—

—

nev köles nagyságú kis
maradvány, amely a fels devonban gyakran
egész rétegeket tölt meg. Ilyen cypridinás réteget
mutat a U. tábla 5. ábrája természetes nagyratostriata Sandberger

ságban, míg az apró rákocska nagyított képét a
II tábla 6. ábrája mutatja.
gerinces állatok
közül csakis a legalsórend csoportnak, a halak.

A

alsó csoport fkép homokkövekbl, kvarcitokból
és palákból; a középs rész mészkövekbl és márgákból, míg fels része palásmészkövekbl és
homokköves képzdményekbl alakult.

Földrajzi

elterjedése

nagyon jelentékeny;

nemcsak Európában, hanem Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában is nagy területeken

A legtöbb vidéken a devonrétegek igen
gazdag kövületes padokat tartalmaznak, azonban
Nagybritanniában a vörös homokkövekben a halakon kívül alig találunk más kövületet. NyugatEurópában, Spanyolország és Portugália egyes
található,

vidékein találjuk lerakodásait, míg K.-on Oroszország területén van hatalmasan kifejldve.
Legklasszikusabb földjük azonban Észak-Amerika, ahol az Atlanti-Oceántól a Cseudes-Oceán
partjáig sokfelé feltalálhatók; a pennsylvaniai
petróleum is legnagyobbrészt devonkorbeli homokkövekbl fakad. Hazánkban devonkorúnak
vesszük a Szepes-Gömöri Érczes hegységben
Rimabánya és Jolsva között lev zöldpalákat,
amelyek fekvjében barnavasórctartalmú kvarcos telepek vannak. Az Alpok Ny.-i végzdósén
lev Sziget-hegységekben Hofmann Károly magyar geológus Sámfáivá, Egyházasfüzes és Sóskút környékén Vas vmegyében megtalálta a
devonrótegeket, agyagpalák, dolomitos meszek
és mészpalák képében, amelyeknek kövületei:
Favosites Goldfussi, F. reticulata, Cupressocrinus ábbreviatus, Heliolites porosa fajok a
középs devonra utalnak.
IrotUdom. Amerika devon képzdményeirl WiUiams H.
8., fkép a Correlation papers Devonian and Carbonife:

Európa devonjáról Lapparent, Traité
de Qéologie cím, Parisban megjelent mve ad kimerít
összefoglalást
Oroszországból Csernisev, Németországból
Bensbausen, Qümbel és Frech munkái, Lethaea palaezoica,
Stuttgart 1897., míg Nagybritannia devon képzdményeirl
Geikie A., Transact. R. 8oc. of Edinburgh, 1878. adnak átterous, megjelent 1891.
;

;
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I.

Pleurodictyum problematicum.
3.

{Tabulfita koráll-faj.)

Cyathophyllum hexa^onnm.
{KoráU-faj.)

Calceola sandalina,
kiemelt fedjével (a).

1.

'Koráll-faj.)

Aulopora repens.
(Tabuiatn lioráU-faj.)

6.

Háti tekn.
8trin<r"''oph:ílus Burtini.

9.

H.

Spirifer speciosns.

a

Bels váza.
(Brachiopoda-faj.)

Kbél.

(BmeMopoda-faj.)
f~— j j

bels

c

váza.

•f

Spirigera (Athyris concen{Braehiopoda-faj.)
a hasiteknö, b oldalról nézve.
"^-

jj.,^

-Merista herculea, balról
tekn nélkül.
Braeliiopoda-faj.
'

Alulról.
12.

•

Oldalról.
Felülrl
Haplocrinns nespillformig. {KrinoftUa-faj.)'

r>eronkor<i:nk:

eikkhet

13. Rbyncbonella cuboid«s.(Braebiopoda-faj) a

oldalról, b hasiteknöjéröl tekintve.

1 *•

Cupressocrinus crassos.

l^v''-í»«>»A«-/ai.)
•"»

(Kntroohit)

nyéltag átmetszve.
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3.

II.

Ctoniatites simplex.

(Am mon ita-faj.

Clymenia (indulata.
(AmmonUa-faj.)

1.

2.

GonUtites intoinescens.] J
b elnlról. (Ammoniia-fnj.)

a oldalról,

A kanyarulat keresztmetszete.

•••
Cypridlna (Entomis)

0.
'

serratostriata.

{Kagylós rák-faj
nagyítva.)

8.

Murchisouia bigranulosa.

(Kveslt

7.

Phacops

esiga-faj.)

latifroDS.

a és b összegöngyölítve. {TrUobUa-faj.)
Asterolepis

4.

eomnta.

(n

9.

i

Pterichthys)

páncélos

hní.\

CephMaspis

Lyelli.

«/,,

(si

páncélos hai.)
12.

Euomphalus Goldfussi.
llJiöresü/t Ss-esiga.) ft(í'.

Természetes
nagyságban.
1

1

.„

Orthoceras

regu

I

a re.

(Nautiloidea)
10.

Phacops cryptophtbalmus.

IS.

tDei^rtkorstaUt oikkhec'.

(TVttoírta,

vagyHm.

Coccoetens decipleiw.

»/,.

(ö* páneOot

Aaí.)

14.
tos,

Macrocheilns arcn la(.KóvetN esiga.)
>/»•
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kintbetö képet. A kézikönyvek sorából megemlithetjök
Credner, BIemente der Oeolo^e cím Leipzigben me^elent
müvét. Magyar nyelven a devon össaefoglaló leírását
adja Böckh Hogó, Geológiájának n. kötetében, BelmeoPapp Károly, A Föld cúnü mfivében, valamint
bánya
Sajóbelyl Frigyes, Qeológ^a (11. köt) címú munkájában
ábbá Saabó Jóise^ Geológia cím 1883. megjelent tan-vvében.
;

Devonport (ejtsd: devnpart), város és hadi kiköt
Devon angol grófeágban a Tamar torkolatánál,
Plymonth tszomszédságában,
Mount- Wise

(loii)

81,694

lak.,

nev

várral és két erddel, nagj'
kaszárnyákkal, hatalmas arzenállal és hadihajógyártással. Legszebb épületei a Szz Máriáról és
Szt. Bonifác-ról elnevezett templomok.
Devonshire, angol connty, 1. Devon.

Devonshire

(ejtsd: devnsir)

v.

Devon, angol nemesi

cím. melyet I. Henrik ideje óta viselt a Redverscsalád és amely 1335. a Redvers-háztól a n. Henrik
óta Angolországban él Coiirtenay<sa\fiürdk szállott át. C. Thomas, a hatodik D. gróf, fogságba
került Towton mellett, s 1461. lefejeztetett. G.
Eduárd VII. Henrik alatt tnt ki. Ennek fia, C.
Wüliam rv. Eduárd legiQabbik leányát, Katalin
hercegnt vette nül s VEI. Henrik alatt nagy
szerepet vitt. Ennek fia C. Henry eleinte nagy
kegyben állott VEI. Henrik királynál, 1538. azonban kegyvesztett lett s 1539. lefejeztetett. Henrik
fiával, Eduárddal, akinek Vérengz Mária 1553.
visszaadta a D. grófi címet, kihalt a Courtenayc?alád fága, egy mellékágban azonban tovább
virágzott a család és a frendiház a Devoji gróf
-címet 1831., az 1553-iki pátens alapján, ezen mel-

lékágra ruházta

— Idközben azonban

át.

I.

Jakab

király 1618. a D. gróf címet Cavendish WiUiamre
ruházta át, aki Virginiát és a Bermuda-szigeteken

—

háza

Devotlo

mvészek

és tudósok találkozóhelye

lett.

ó

Phokas oszlopainak kiásatását (a Forum
Romanumon), és az pártfogása alatt fogott Caro
Hannibál Vergilius Aeneisének fordításához, mely
sürgette

munka azután 150 példánj^ban, kitn rézmetszetekkel 1818. 2 kötetben jelent meg a könyvpiacon. Része volt továbbá Horatius ötödik szatírájának illusztrált kiadásában (Panna 1818). Dante
illusztrálásával is foglalkozott, midn 1824 márc.
30-án meghalt.
Spencer Cavendish William, D.
hatodik hercege, az elbbi hercegnek els nejétl
származott fia, szül. 1790 máj. 21., megh. mint
agglegény 1858 jan. 18. Tagja volt a titkos
tanácsnak ós 1826. mint rendkívüli angol követ
Moszkvában járt Miklós cár koronáztatá^ alkalmával, ki
barátságával ajándékozta meg. IV.
híres

—

t

György és
volt.

és

IV. Vilmos király alatt lord-fkamarás
pártolta a mvészetet és irodalmat
írta meg családja régi várainak ós kastémúltját, Handbook of Chatsworth and

Bkezen

maga

lymnak
Hardwick

c. mvében (1846). Utódja unokaöcscse:
Cavendish Wüliam, Burlington gróQa, Cavendish
George lordnak, a negyedik D.-i herceg íQabb
fiának unokája volt, aki 1831. a grófi méltóságot
kapta és D. 7. hercege lett (szül. 1808 april
27., megh. 1891 dec. 21.) Cambridgeben tanult s
ezt az egyetemet 1820—30. az alsóházban képviselte; azután Xorth-Derbyshire követe volt, nagyatyja 1834. bekövetkezett halálakor pedig a lordok háza tagja lett 1836— 56-ig a londoni egj-etemnek, késbb pedig a cambridgei egyetemnek
volt kancellárja. Legidsebb fia, Spencer Compton
Cavendish Hartington marquis, a szabadelv pártnak egyik vezérférfia, szül. 1833 júl. 23., megh.,
1908 márc. 24. Cannesban. 1857-ben a parlament
tagja lett, ahol mint kitn szónok nagy sikereket ért el. 1863-ban Palmerston minisztériumában hadügyi államtitkár, 1866- 67-ig hadügyminiszter, 1871
74-ig Írország ftitkára, majd
Gladstono visszalépése után 1875. a liberális párt
vezére lett. 1880-ban Gladstone alatt indiai államtitkár volt, de ez állásától megvált, midn Gladstone a Homemle (1. o.) követelményével rokonszenvezett. Mint unionista, 1886 —92-ig Salisbury
minisztériumát támogatta. 1891-ben a felsház
tagja, 1895. pedig a titkos tanács elnöke lett.
1900-ban a közoktatásügyi hivatal elnökségét
vette át, de ettl megvált, midn Balfour lett a

az els angol gyarmatokat alapította. A Cavendishházból származott D. grófjai és hercegei közül kiemelendk Wüliam, D. negj'edik gróQa, ama lordok egyike, kik III. Orániai Vilmost hívták meg
1694. -Ajigolországba. Vilmostól azután a Hartington marquisésD. herceg címet kapta. Megh.1707.,
mint Anna királj-nnek fudvarmestere, ót követte legidsebb fia William, D. második hercege,
aki atyja föudvarmesteri hivatalát örökölte, mely
hivatal azóta úgyszólván örökös volt e családban.
Megh. 1729. s három flut hagyott hátra a legiQabWí,Charles, a hírneves Cavendish Henry fi. o.)
vegyésznek és tudósnak volt atyja a legidsebbik
fia William, D. harmadik hercege (szül. 1698.,
megh. 1755. dec. 5.), Írország alkirálya és a ki- miniszterelnök.
rályi tudományos társaságnak tagja volt. Ennek
Devorál (lat.) a. m. elnyel.
legidsebb fia: William,I>. negyedik hercege (szül.
Devotío (lat. a. m. felajánlás), si latin vallási
'720., megh. 1764. okt. 2. Spaaban), szintén Iror- cselekedet, mellyel valaki vagy a
saját életét, v.
:g alkirálya (1755), azután a kincstár lordja, (ha kormányhatalommal biró hadvezér az illet)
lukamarás és a tórdszalagrend lovagja vala. Leg- a fenhatósága alatt állók közül valamelyiknek az
idsebb fia William, D. ötödik heroege(8zül. 1748. életét felajájolja az alvilági istenségeknek (azaz a
"i»gh. 181 1. júl. 29.), Irland kincstárnoka volt, poli- halálnak), hogy a saját vagy
alattvalója életé^;ú tekintetbon pedig az egész Cavendish-család- nek feláldozásával megnyerje az
ellenség eleg>'etértve, az ellenzékkel tartott.Elsö neje, Ca- pusztulását. Késbb
D.-nak nevezték azt az eljándish Georgina, D. hercegn, Spencer János gróf rást is, mellyel a hódító valamely ellenséges vá•anya, szépsége, szeretetreméltósága, esze által rost az
alvilági isteneknek martalékául kinál, st
tnt ki s nagy befolyást gyakorolt a politikai általánosabban bármely elátkozást. A római csáügjekre. (Szül. 1757 jún. 9., megh. 1806 márc. szárkori udvaronc-\ilágban lábrakapott az az
30.). Második neje, Hervey Elisabeth, a negyedik ugyancsak
D.-nak nevezett szokás, hogy valaki a
Bristol gróf leánya s Forster János Tamás özve- császár
életéért, ill. életének m^ment^éért felgye, szintén szerepet játszott a politika terén, férje ajánlotta
a halálnak a saját életét Caligula csáhalála után pedig (1815) Rómába költözött, ahol szárról
mesélik a kegyetlen tréfót, hogy egyik
tUtiai Ifa^ LmAtma. V. ML
:

—

:

:

;

:

:

1

8S

—
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—

Dewet

udvaroncát ily D.-jának beváltására kényszerí- lépett Drezdában. 1882 óta a bécsi Burgszinház
tette. Ma D. ájtatosságot, a fölebbvalók iránti egyik kedvelt jellemszinésze.
6. D. Ottó, D.
megadó engedelmességet jelent.
1. fia, szül. Berlinben 1838 okt. 3., megh. 1894
DeTotio domestica (lat.) a. m. házi ájtatos- jún. 23. Stottinben. Ifjúkorában a hsies jellemegyszer és minsített szerepekben érdemelt ki mvészi nevet. 1873-ban
ság. Kétféle neme van
(D. simplex et qualiflcata). A német biroda- a weimari udv. színház, 1876. a mannheimi udv.
lomban a vesztfáliai béke 1648. 34rik §-ában színház frendezje lett, 1889. a berlini Kön.
állapította meg elször, úgy a katolikus, mint Schauspielhaus igazgatója, de egy év múlva visszaaz evangélikus hitvallásnak javára azt, hogy vonult. Drámái Zwei Könige (Karlsruhe 1867)
akit nem illet meg a nyilvános, v. magán szabad Tiberius Gracchus (u. o. 1871); Gustav Adolf (1891);
vallásgyakorlat, azt a D. illesse meg. Ausztriában Luther cím alkalmi darabját a Luther-jubileumra
anemkat. keresztények a II. József császár 1781. írta, megjelent Lipcsében (28. kiad. 1900).
évi türelmi pátenséig nem birtak mindenütt szaDewall, Johannes, írói álneve Kuhne Gustavbad vallásgyakorlattal, hanem szintén ily házi áj- nak (1. 0.).
tatosságra voltak szorítva. Magyarországon a proDewalqoit (ásv.) a. m. ardennit (1, o.).
testánsoknak, a bécsi és linzi békekötéseket becikDewar (ejtsd: gyuár), James, angol fizikus és
kelyezö törvények dacára, nem volt biztosítva a kémikus, szül. 1842 szept. 20. Kincardíne-onnyilv. szabad vallásgyakorlat. Ez csak II. József- Porth-ban (Skócia). 1873. Cambridgeben a kísérnek 1781. évi türelmi parancsa, s fleg az 1791. leti fizikának Jacsonian professzora, egyúttal 1879
évi XXVI. és XXVII. t.-c.-ek óta váltotta föl a óta a Royal Institutíon-on a kémiának Fullerian
D.-t, úgy az ágostai és helvét evangélikusokra, professzora s a St. Peters College Professorial
mint a gör. keletiekre nézve.
Pellow-ja. Különféle kémiai vizsgálatokon kívül
Devotionaliák (devocionáliák, lat.) a. m. ájta- spektrálanalizissel s fleg a leveg és a gázok
tosság! tárgyak. A kat. egyházban azok, amelyek folyósításával (1. Dewar-edény) foglalkozott s a
a vallásgyakorlatra vonatkoznak, pl. olvasók, fe- testek elektromos, mágneses és optikai viselkeszületek, szentképek stb.
désével alacsony hmérsékleten.
DeTotus (lat.) a. ra. szentelt, fölajánlott, aláDewar-edény, kettsfalú üvegedény, melynek
zatos, hódoló, ájtatos.
két fala között légüres tér van; folyékony leDevrient (eütsd: devrieS), német szinész-család, veg eltartásámelynek nevezetesebb tagjai: 1. Eduárd, szül. ra és szállítására
<?i
Berlinben 1801 aug. ll.,megh.Karlsruhéban 1877 szolgál. A légokt. 4. mint az odavaló színház igazgatója. Szín- üres tér kitn
mvészi, rendezi s esztétikai tevékenységén kíhszigetelést
vül Geschichte der deutschen Schauspielkimst nyújt, mert ve(Leipzig 1846—72, 5 köt.) cím munkájával örö- zetés híjánníncs
kíté meg nevét, írt több operaszöveget (Hans Hei- ami ht juttasling, Kirmes, Der Zigeuner) és öt színmvet, meson a bels
lyek egybegyjtve 1846-ban Lipcsében jelelentek edényhez, a sumeg.
2. D., Gustav Emil, D. 1. testvére, szül. gárzás elleni vé1803 szept 4., megh. Drezdában 1872. Színészi delmül pedig a
pályáját mint baritonista Braunschweigban kezdte bels üvegfala1821. A nagyobb szász városok színpadjain, legki- kat még tükröz
Dewar-edények.
vált a drezdai udvari színházban mint szerelmes
ezüstréteggel
jellemszínész ért el rendkívüli sikereket. 37 évi szokás bevonni. Ilyen D.-ben a folyékony leveg,
itteni mködés után visszavonult azért, hogy mon- ámbár hmérséklete —192* C, napokig eltart
3. D., ható. Különféle alakban készítik ket (1. az ábrát);
dása szerint önmagát ne kelljen túlélnie.
Kari August, D. 1. testvére, szül. Berlinben 1797 a Thermos, Thermophor stb. néven kereskedésbe
ápr. 5., megh. 1872 aug. 3. Lauterberg am Harzban. kerül palackok is lényegükben D.-ek.
Ifjú korában önkéntes porosz huszár volt s a WaterDewas, 1. Devasz.
looi ütközetben is részt vett. 1819. a színpadra léDewet (De Wet), Christian, a búrok egyik
pett. Legjelesebb hsjellem-alakító volt. Kiválóbb legjelesebb hadvezére, szül. a Leeuwkop-farmon
szerepei közé tartozott Faust,Wallenstein, Náthán, (Oranje) 1854 okt. 7. 1880— 85-ig részt vett az
Teli, III. Richárd, Shylok stb.
4. D., Ludwig, angolok elleni harcban. Politikai téren már 1887
a D. -család legnagyobb tehetség képviselje, óta mködött és lelkesen sürgette Oranje és
szül. Berlinben 1784 dec. 15., megh. u. o. 1832 dec. Transzvál fegyveres szövetkezését (1897). A dél30. A kereskedi pályáról lépett a színpadra s afrikai háború kitörése után Natálba rendelték
több évig mint vándorszínész mködött. 1815. lé- helyettes fvezérnek. 1900 febr. kizte Clements
pett föl elször a berlini udvari színházban és an- angol tábornokot Colesbergböl. Azután Cronje
nak elsrangú tagja maradt korai haláláig, melyet alvezéróvó tették, akinek elfogatását azonban
kicsapongó életmódja is siettetett. Mint színész nem tudta megakadályozni. Majd foglyul ejtette
az egykorú színésznemzedék legjelesebbjei közé Broadwood tábornokot hadosztályával. Aug. eletartozott. Egyaránt jeles volt a tragédiában és jón Methuen és Kitchener körülzárolták, de D. kivígjátékban.
5. £>., Max, szül. 1857 dec. 12.
siklott kezeikbl. Két héttel késbb
verte meg
Hannoverban, s noha atyja mindenképen távol Methuen lordot. Szept. 25. Barton tábornokot
tartotta a színpadtól, midn 1877. Berlinbe keriUt, lepte meg Frederickstadnál, nov. Le Gallais ezmégis belépett a szinésziskolába s már 1878. föl- redes hadosztályát robbantotta szét, mire De-

—

:

:

n
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—

—

—

—

—
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wetsdorp örségét kényszerítette fegyverletételre.
1901 jan. végén másodízben tört a Fokföldre, ahol
jau. 30—31. Bloemfonteinnél az angolokkal szerencsésen megütközött. A béke megkötése után
Bothával és Delareyvel Európába utazott. 1907ben állást foglalt az Oranje-gyarmat fóldmívelésügyi osztályában. Munkát Is írt a háborúról Der
Kampf zwlschen Bur und Brité (német ford. Leipzig 1902.). V. ö. Stejn, D. und die Oranje-PreiD. öccse, D. Piet,
staaten (Tübingen 1902).
szintén részt vett a harcban.
De Wette, Wilhelm Martin Ld)erecht, német
prot. teológus, szül. Weimarhoz közel, UUában 1780
jan. 14., megh. Baselben 1849 jún. 16.Tanult a jenai
egyetemen. 1807-ben lett elbb bölcsészeti, majd
:

—

Dextrin

kategóriáit Plotinos kifogásai ellen. A védelem
igen ügyes és vüágos. Azeltt csak latin fordításban ismerték e mvet (B. Félicien, Paris 1549)
újabban a görög eredetit adta ki Spengol (München
1859)).
2.

D. Herennios, athéni hadvezér és történetután 210—273 körül, ki hazáját 267. meg-

író Kr.

mentette a gótok betörésekor s ezért a legnagyobb
tiszteletben részesült.

Mveibl

(Nagy Sándor

utódainak története 4 könyvben,Chronika IL Claudius császár koráig 12 könyvben és Seythica,
vagyis a in. sz. gót betörései) csak töredékek maradtak fenn. V. ö. Müller, Fragmente historicorum Graecorum (3. köt., Paris 1849) Dindorf,
Historici Graeci minores (Leipzig 1870).
Dextans, 1. As.
teol. tanár Heidelbergben, honnan Berlinbe, majd
Dextera (dextra, t. i. manus, lat.) a. m. a jobb
1 822.Baselbe hívták meg. D. nagy tudományú s alapos bölcsészeti képzettség író volt. A dogmatikai kéz, a hségnek és az ernek szimbóluma ; d^xte*
teológia bilincsei ellen érzett ellenszenve élt és ert ritas, ügyesség.
adott kritikájának.
alkotott.

Külön teológiai iskolát nem

Fbb mvei

a következk

:

Beitráge zur

Einleitung in das Alté Testament (Halle 1806
1807, 2 köt.) Commentar über die Psalmen (Heidelberg 1811) Lehrbuch der historisch-kritischen
Einleitung in die Bibel Altén und Neuen Testaments (Berlin 1817—1826, 2 köt., 8. Mad. Schradertól) Lehrbuch der Christlichen Dogmatik (Berlin 1813—1816, 2 köt); Kurzgefasstes exegotisches Handbuch zum Neuen Testament (3 köt.,
1836-40, új kiad. 1886) Christliche Sittenlehre
(BerUn 1819—23, 3 köt) Das Wesen des christlichen Glaubens (Basel 1846). V. ö. Hageyibach,
Biographien (Leipzig 1850) Wiegand (Erfurt 1879)
és Stühelin, D. na<5i seiner theol. Wirksamkeit
und Bedeutung (Basel 1880).
Dewey, a legnagyobb gyémánt neve, melyet
eddig az Egyesült-Államokban (Virginia,Richmond
vidéke) találtak. 23» Vsa karát súlyos, 1855. találták.
;

;

;

;

;

;

Dewey (ejtsd: djúi), George, északamerikai ellentengernagy, szül. Vermont államban 1837. 1861—
1865-ig Farragut alatt harcolt. Az 1898-iki spanyol háborúban Montojo spanyol admirálist a Filippi-szigoteknél 1898 ápr. 25. legyzte, máj. 1. pedig a spanyol flottát a Cavitei-öbölben megsemmisítette.' Aug. 13. bevette Manilát és a szigeteken
a spanyol uralomnak véget vetett. V. ö. Dewey
A. M., Life of Admiral G. D. (Westfleld 1899)

;

Dextrale

(lat.) a. m, karköt, karperec.
Dextránerjedés, egy hasadógomba, a Leuco-

nostoc mesenterioides által okozott erjedés, mely
a cukorrépalénél és a melasznál lép fel a cukorgyártásban. Aránylag rövid id alatt nagy mennyiség cukrot képes kocsonyaszerü anyaggá (dextrán) átalakítani.

Dextri (Desiri, lat.), templomok, zárdák s más
szent épületek közelében
(Dex) alakjában keresztekkel megjelölt hely, melyen belül a menekülési (asylum) jog érvényes volt.

X

Dextrin (kanényítö-

v.

mesterséges-gummi)

CgHioOj.
A szénhidrátok csoportjába tartozó anyag, ugyanolyan százalékos összetétellel bír, mint a keményít, sejtfal (cellulóz) és cukor. A gabonamagvak
4—6 szááalék D.-t tartahnaznak, ez a mennyiség
a csírázásnál a felével megnövekedik, st egyes esetekben magasabbra is emelkedhetik. A kenyérhéjban is lényeges mennyiség D. van. A sörben is sok
D. van, különösen a sötétszínü, édeskés ízben.
A D. képzdését keményítbl elször Vauquelin
észlelte 1811. és közelebbrl Perso és Pa?/eíi vizsgálták meg. A D. keletkezik a keményítbl,

ha azt 160—2000 C.-ra felhevítjük. Könnyebben
keletkezik, ha a hevítés eltt nagyon kevés salétromsavval megnedvesítjük v. ha hígított kénsavval fzzük, ügj'^ancsak könnyen keletkezik
Hardfmd (1899) és Halsiead is megírták életét. a keményítbl, a malátában foglalt diasztáz
Deweylit (ásv.) a. m. gymnit.
hatására; elször amilogén képzdik, azután
De Witt's Lsuid, partvidék Nyugat- Ausztráliá- amilo-D. E vegyületek jódtól még megkékülnok.
ban az Északnyugati Foktól a Roebuck-öbölig A késbben keletkez termékek közül az erithro;

terjed. Alacsony,
(le

zátonyos part, 1644. fedezte

fel

Witt és Tasman, két hollandus utazó.

Dewsbury («ot«d: idjusaMrri), város Yorkshire
angol grófságban, a Calder folyó fölött emelked
magaslaton, vasút mellett, (1911) 53,358 lak., sznyeg- és posztószövjéssel, a környékén kisebb szén-

jódoldattal vörösbarna lesz, míg az
és malto-D. (t D.) jódoldattal
kereskedelmi D. e vegyületek
változatlanok.
elegyének tekintend. Elállítása céljából a szárí-

D. (a D.)
ackroo-D

(P D.)

A

keményítt dobokban vagy kevervel elkatlanokban gzftéssel vagy olajfürdvel
telepekkel.
217—275° C.-ra hevítik. Az így nyert D. más
Dexiocardia, 1. Dextrocardia.
bomlástermékektl sárgásbarna szín és pörköltDexiográfia (gör.) a. m. a balról jobbra való gnmminak, leiogomme-nak (és nem mint tévesen
írás.

Dexippos, 1. görög filozófus, Jamblichos tanítványa, a Kr. u. negj'edik században élt. Egy kis
munkája maradt fenn, egy párbeszéd Aristoteles
kategóriáiról, melyben D., ki maga is az újplatonikus iskolához tartozik, megvédelmezi Aristoteles

tott

látott

szokták mondani, leiocome) nevezik. A pörköltgummit megrölik és végül szitálják, sárgásbarna
színe miatt sok célra nem alkalmas. Fehér, vízben teljesen oldható D.-t úgy nyerünk, ha a keményítt 0-2o;o tömény salétromsavval (a kell hígításban) a levegn megnedvesítjük, azután 80°
32*

—
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C.-on megszárítjuk, megröljük és megszitáljuk. tából a mészvíz és a baritvíz csapadékot váAz ekkor nyert terméket 1 — 1"5 óráig 100—110" laszt le,
Dextrocardía v. dexiocardia (lat.-gör.), a
C.-ra felhevítjük. Ez a termék külsleg a keményíttl meg nem különböztethet és teljesen sa- szív fejldési zavar következtében jobboldalt helétromsavmentes (D.-gummi, gommeline). A búza- lyezkedett el, ahelyett, hogy a baloldalon volna,
keményít az ú. n. Amidon grülé-t szolgáltatja. csúcsa jobbra, alapja balra tekint, mintegy a renAz elcsirizesített keményítbl a kristály gummit des állapot tükörképe gyanánt. A D. többnyire a
állítják el, amely a gummi-arabikumhoz hason- többi zsigerek áthelyezdésével (Situs transverlít. Kénsav, sósav, oxálsav, silicoíluorhidrogénsav
sus, 1. 0.) együtt fordul el, de ettl független is
és magasabb nyomás alatt a kénessav ós szén- lehet. Élben is megállapítható, mert a szívcsúcssav is átváltoztatja a keményítt D.-nó. D.-szirup lökést a jobb mellkasfélen tapintjuk a szívtom(gummiszirup) a keményítnek híg kénsavval v. pulat rendellenes helye is elárulja a D.-t, röntgenmalátakivonattal való kezelése alkalmával kelet- átvilágítással is kimutatható. A D. az életképeskezik, csakhogy ilyenkor sok szllcukor képz- séget egyáltalában nem befolyásolja, többnyire
dik, amely a D. tartósságát csökkenti. Tiszta D.-t egészen véletlenül ismerik fel, pl. orvosi vizsgálat
úgy kapunk, ha burgonyakeményítt vízzel és alatt. Kóros körülmények közt is keletkezhetik,
oxálsawal vízfürdben addig melegítünk, amíg midn a bal mellkasfélböl valami izzadmány vagy
egy belle vett próba jódoldattal már nem kékül daganat a szívet kiszorítja, avagy a jobb mellkasmeg. Azután az oldatot szénsavas mésszel közöm- félben lev zsugorodé szövetek oda áthúzzák.
bösítjük és két nap multán megszrjük és a D.-t
Dextronsav (glukonsav, glykonsav)
alkohollal kicsapjuk. Nyers- v. kónessavval fehéOH CH2(CH0H)^C00H.
rített burgonyakeményitbl készített D. undorító Glykosnak v. nyers cukornak klórral v. brómszagú és íz, ami azonban elkerülhet, ha a ke- mal, víz jelenlétében való oxidálása által keletményítlisztet vízzel keverve 45' C.-nál rövid kezett termék. Elállítható továbbá glykosnak
ideig klórral kezeljük. A kereskedelmi D. körül- rézhidráttal való fzése által, dextrinnek az oxicukrot, 13— dálása által stb. A szabad sav szirupsürúsóg, albelül 60—720/0 tiszta D.-t, 2—
lá7o vizet tar- koholban oldhatatlan és a Fehling-oldatot nem
20Vo oldhatatlan anyagot és
redukálja. ,
talmaz.
A tiszta D. külsleg az arab gummihoz hasonDextróz, 1. SzUöcukor.
lít, alaktalan, színtelen és íztelen, hideg vízben
Dey, 1. Dei.
könnyen oldható, kissé oldható hígított alkoholDeyamír, 1. Nanga Parbat.
ban, tömény alkoholban oldhatatlan és azért viDeyexa, devexa (áuat), 1. Lejtshátuak.
zes oldatából alkohollal leválasztható. A polároDeynze, község Kelet-Flandi'ia belga tartozott fény síkját ersen jobbra téríti. Jód gyengén mányban, 18 km.-nyire Gandtól, a Lys partján,
amarantpirosra színezi, hígított savak szöll- vasút mellett, (1910) 5084: lak., csipkekészítéssel,
cukorrá (dextróz), malátakivonat maltózzá vál- vászonszövéssel és szeszgyártással.
Dezalgin, egy fehérjeféleségnek kb. 25% klotoztatja; salétromsavval való fzésnél oxálsav
keletkezik. D. direkt nem erjeszthet, ha azon- roformmal alkotott poralakú vegyülete, amely a
ban az oldat egyidejleg szöllcukrot tartalmaz, nyál, gyomornedv és sebek váladékának hatására
akkor az erjedésnél a D.-nek nagy része, úgy összetevire fehérjére és kloroformra bomlik,
mint a cukor, alkoholra és szénsavra bomlik. A úgy hogy a D. tulajdonképen kloroform módD. elállításánál, a különböz eljárások szerint, jára hat.
Dezanovac, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
különböz melléktermékek keletkeznek, amelyeket ugyan mind a D.-hez számítanak, de jódol- (1900) 1255 cseh, horvát és magyar lak., postadattal különböz reakciókat adván, egymástól hivatal, u. t. Daruvár.
amylo-D., erythro-D.,
Üeza-Bse de Petü-Verneuille, francia szárma11 eg tudunk különböztetni
achroo-D. A D.-t olcsóságánál fogva pácok és fes- zású magyar grófi család, mely 1812. nyerte grófi
tékek srítésére használják a festóknyomtatás- rangját. Birtokai Pozsony vmegyében a Kis-Kárnál appreturára, szövetek keményítésére, lánc- pátok alján feküsznek. A család jelenlegi szeniorja
fonásban, színes és luxuspapirosgyártásban, ta- D. Ferenc, szül. 1863., tartalékos honvédhuszárpctanyomásnál, nemezelésnél, könyvkötészet- hadnagy. Egyik nvére Mária, Mária Terézia fben, tinta készítésénél, a sebészetben, növény- hercegn udvarhölgye. Atyjuk í). j^mi7(szül.l834.,
kivonatok keverésére, hogy azokat poralakban megh. 1908) a Vág folyó szabályozásának korlehessen eloszlatni és egy angoltapasz féleség ké- mánybiztosa volt.
Dezavuál (a francia désavouer-ból) a. m. megszítésére. Ezeken kívül a sörgyártásban, gyümölcsborok készítésénél és finomabb sütemények cáfol, eltagad.
Dezelic, Velimir, horvát költ és író, a zágelállításánál nyer f ontosabb alkalmazást.Ugyanolyan tápláló értéke van, mint a keményítnek, rábi egyetemi könyvtár igazgatója, szül. Zágrábban 1864 febr. 21. A Prosvjeta és Hrvatski Bibliode sokkal könnyebben emészthet.
Fajsúlya rendesen 1-25 -1'50; az egészen tiszta fil horvát lapok volt szerkesztje s a Braca hrvatD.-é állítólag 1-04. A Fehling-oldatot céak mele- skoga zmaja nev horvát közmveldési egyesü;

.

9%
6—

:

:

;

gen redukálja. Az ecetsavval megsavanyított
rézacetát- oldatot még melegen sem redukálja
ebben különbözik a szllcukortól. Ólomacetátammóniát is eleoldattal nem ad csapadékot
gyítve a folyadékhoz, csapadék képzdik. Olda;

megalapítója (1905). Költeményein és elbeszétudományos dolgozatai jelentek meg
A zágrábi kir. egyet, könyvtár inkunábuláiról,
továbbá Vrhovac Miksa zágrábi püspök életrajza
Túrmezö története 1835— 1909-ig; Harambasic

let

lésein kívül

—
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Ágost horvát költröl írt tanulmánya stb. V. ö.
Sirola Stj., Velinür D. (Zágráb 1907).
Dezentor a. m. szökött katona.
De Zerbi, Rocco, olasz politikns és író, szül.
Reggióban 1843. Tizenhat éves korában (1859)
Garibaldi alatt harcolt Szicíliában, 1866. mint
vett részt az osztrák háborúban, 1868.
átvette aPiccolo c. nápolyi hirlap szerkesztését,
1874 óta pedig 1893-ig állandó tagja volt a képviselháznak és a Eudini-csoport egjik jeles szónoka. 1893 elején az a gj'anu merült fel ellene,
hogy a Banca Romána igazgatói 400,000 Urával
megvesztegették. Erre D.-t elfogták, ö pedig

fhadnagy

1893

febr.

20.

a börtönben

—

Dézsi

is magyar kézre került, de akkor vára
már romhalmaz volt. A vár utóbb Rajnáid mo-

egjütt D.

denai herceg birtokába került, ki 1732. a déznai
vasgj'árt és a vidéken zött aranj-mosást magának
megszerezte majd a kincstárra szállt s 1802. a
Török-család királyi adományul nyerte. Ez építtette a D.-i hámort, mely a D. és Restyiráta
vidékén jelenleg zött vasbányászat középpont a.
A községben Wenckheim Frigyes gróf kastélya és
parkja van, ki itt nagy pisztrángtenyésztést z.
V. ö. Márki Sándor, D. és vidéke (Földrajzi
;

Közlemények, 1887).
Déznaláz (azeltt Láz), kisk. Arad vm. borosltte magát. sebesi j.-ban, (1910) 562 oláh lak. u. p. és u. t.

fbe

:

;

Dézna.
politiei; II mio roDezobry, Charles Louis, francia történet- és
benne. Mvei
raanzo; L'Awelenatrice; Amleto; Faust; D lin- régiségbúvár, szül. St. Denisben, 1798., megh.
guaggio deli' uomo primitivo; L'arte modema. Sok 1871 aug. 16. Irodalmi (latin, görög, francia)
remekmüvek kiadására 1829. nagy vállalatot inértekezést írt a Nuova Antológiába.
Dezesd (azeltt: Dezest), kisk, Krassó-Szörény dított. Bacheletvel együtt adta ki a Dietionnaire
vm. boksánbányai j.-ban, (i9io) 911 oláh lak., u. général des lettres, des beaux-arts et des sciences
morales et politiques-t (4. kiad. 1875) és a Diep. és u. t. Furlug.
Dezevci, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, tionnaire générale de biographie et d'histoire-t
a
!i9oo) 421 hor^'át-szerb lak., u. p. Vilié sclo, u. t.
(9. kiadás 1883). Nevezetesebb önálló mvei
Barthelémy híres Voyage Anacharsisa ellenében
Pozsega.
Deziníekció, 1. Fe}'tfelenítés.
Romé au siécle d'Auguste, ou voyage d'un
írt
Dezinficiálás, 1. FeriötelenÜés.
Gaulois á Romé (Paris 1835) La mauvaise réDezintegrátor, 1. Diszmembrátor.
colte, ou les suites de l'ignorance (1848) Histoire
DezisztáJ (lat.) a. m. vmit abbahagy ,vmitöl eláll. romaine en peinture (1848) L'usage et de l'utilité
Dezman, Milivoj, horvát író és publicista, des éditions classiques (1856) Dict. pratique et
BZül. Zágrábban 1874. Elbeszélései 1903. jelentek critique de Tart epistolaire fran^ais (1865); Traitó
meg Protiv stmje (Áram ellen) cím alatt. Drámái élémentaire de versification fran^aise (1866).
Dézs, 1. Dés.
RaCTilo. (Pusztulás) 1895; Vir (Örvény) és Kneginja Jölena (Ilona hercegasszony) Senoa Ágost
Dézsán, kisk. Fogaras vm. fogarasi j.-ban,
norvát regényírónak Zlatarevo zlato (Az ötvös (1910) 596 oláh lak. u. p. Vajdarécse, u. t. Fogaaranya) cím regényét dramatizálta. Jelenleg a ras.
Zágrábban megjelen Obzor c. tekintélyes horvát
Dézsánfalva, kisk. Temos vm. verseczi j.-ban,
napilap fszerkesztje.
posta(1910) 962 magyar, szerb és német lak.
Dezmán (áiiat), a keleti pézsmaeickány (Myo- ügynökség, u, t. Moravicza.
gale moschata Pali.) népies orosz neve.
Dezsér, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, (1910)
Dezmér, kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, 656 tót, német és magyar lak. postahivatal, u. t.
(1910) 999 oláh lak.
vasúti megálló, u. p. és u. t. Alsóozor.
Apahida.
Dezsérlaka (azeltt Derzsimorecz), kisk. Zala
Dezmin, 1. Deszmin.
vm. perlaki j.-ban, (1910) 686 horvát lak. ; u. p.
Dézna, kisk. Arad vmegye borossebesi j.-ban, Szobotieza, u. t. Kisszabadka.
(1910) 1115 oláh és magyar lak., vasúti áUomás,
Dézsi, 1. (Desi) András, 1549— 50 ig Debrecenposta, távíró- és telefonállomás. Van népbankja ben iskola-mester volt és a XVI. sz. bibliai kölés postatakarékpénztára. D. már az störté- tészetének egyik kiváló müvelje. Hét darabunk
neti idkben is emberek telepe volt sok kelta és van tóle: Világ kezdet itül ltt dolgokról, Izsák
római régiség került ottnapfényre. Hajdan magyar áldozatjáról, Makhabeusról, Az levitáról história,
község volt Des2(n név alatt. 389 m. magashegyen Moyses és Josue hadáról az Átnlek ellen. Az ifjú
épült, ma romokban hever vára 1318. már állt. Tóbiásnak házasságáról való história. Ez énekek1387. a Losonczyak kapták az uradalmat, mely hez a zenét is
szerzé a Hoffgreff-féle gjüjte1550. a hÖE Losonczy Istváné, majd özvegj'éé volt. ményben, melyet 1859. Mátray Gábor a magyar
1566. a- várrség János Zsigmondnak esküdött h- tud. akadémia megbízásából megfejtett és kiadott,
Béget, 1574. pedig a töröknek. 1596. a keresztények van tle Az Levitáról história cimü ének, melyvisszavették a várat a törököktl 1658. azonban nek dallama különösen magyaros jellege által
Hjra feladták azt aimak Komis Zsigmond em- tnik ki, pregnáns ritmikája miatt nagyon érdeberei. A D.-i m-adalomhoz akkor 51 helység tar- kes. Ránk maradt mveit legújabban Szilády Áron
tozott, a jól felszerelt várat pedig mindenütt vi- adta ki 1886. Budapesten a Régi Magj'ar Költk
rájgos és gyümölcsös kort fogta körül. Az erdélyi Tára V. kötetében jegj^zetekkel kísérve. D. neve a
fejedelmek hiába kérték vissza D. várát ; a ha- versfejekbl olvasható ki.
gyomány szerint a borosjenöl pasa részére a vár2. D. Lajos, egyetemi tanár, irodalomtörténetban elzárt száz leány a puskaporos kamarát meg- író, szül. 1868 aug. 23. Debreczenben. Egyetemi
gyújtva, a várat magukkal együtt a levegbe tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte.
röpítette. Annyi tény, hogy 1693. Borosjenvol 1895-ben a budapesti egyetemi könyvtár tisztjévé
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Dézsi komplanáció

nevezték ki, 1902. egy. magántanári képesítést
nyert, 1906. kinevezték a kolozsvári egyetemre
a magyar irodalomtörténet r. tanárává. A Magy.
Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. Fbb

müvei Bogáti Fazekas Miklós élete és mködése
Szenczi Molnár Albert (1897) Magyar
iróés könyvnyomtató a XVII. sz.-han (Misztót:

(1895)
•

Dezs
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Kis iVI. és Pápai Páriz F, (1899)

Ázsia északkeleti vidékeit bejárta és mint els
utazta körül 1648. Ázsia legkeletibb fokát, mire
azután tizenkét társával az Anadir deltájában
áttelelt. Nevét sokáig homály borítá, mígnem
Vrangel orosz admirális és felfedez érdemeit
elismerte. V. ö. Petermann, Geogr. Mitteilungen
(1898, 237.

old.).

Dezs

(Deseu, Desew). Kégi magyar személynév, amely azonban csak a XIII. sz. második feléaz iroclalomtörténefbe (1903) A
lomtörténeti kutatás feladatairól (1904) Adalé- ben kezd feltnni, még pedig itt-ott a Dénes névkok a magyarországi nyomtatványok bibliográ- vel váltakozva olyanformán, mintha a Dénesnek
fiájához (1906); Emlékbeszéd Széchy Károly lett volna becéz formája. A két név azonban ép
felett (1909). Az Akadémia megbízásából 1898. úgy nem tartozik össze, mint D. és Desiderius,
kiadta Szenczi Molnár Albert naplóját, levelezé- amellyel közönségesen egynek szokták venni. Nem
sét és irományait. Több önáUó irodalomtörténeti más a D. név, mint a Ders (1. o.), melynek régebbi
értekezésen kívül még számos cikket írt a Magy. alakja Dersi vagy Derseö volt ezen utóbbiból
Könyvszemlébe, írod. Közleményekbe, Száza- alakult a D. változat,
BezBÖ (Desiderius), 1. D. gyri püspök bókéldokba. Szerkeszti a Magyar Történelmi életrajzokat s a Magyar Irodalomtörténeti Értekezése- tette meg 1065. Salamon királyt nagybátyjaival.
ket. Munkatársa e Lexikonnak is.
1067-ben már kalocsai érseknek nevezik a zástyi
apátság alapító oklevelében. 1076-ban Szegszár3. D. Márton, ref. tanár, szül. Dézsen 1639.,
megh. Nagy-Enyeden 1681 júl. 24. Tanult szül- don a templomban tartott beszéde által annyira
városában és Sárospatakon, majd a leideni egye- megindította I. Géza királyt, hogy ez késznek
temen, hol négy évig idzött. Hazatérvén, Kézdi- nyilatkozott a Salamonnal való kibékülésre és
vásárhelyen lett pap, innen azonban, 1671. Nagy- koronája visszaadására amiben azonban megakaEnyedre távozott teol. tanárnak, hol, bár már két dályozta
1077 ápr. 24. történt halála, ó volt az
év múlva a radnóti zsinat elé is idézték e miatt, érsek 1093 ápr. 17. is, mikor Szt. László eligazínem sznt meg a coccojanizmus szabadabb szelle- totta a határsértés miatt a pécsi püspök által ellene
mében adni el a teológiai tanulmányokat. Müvei emelt panaszt.
többnyire kéziratban maradtak fenn. V. ö. Zoványi
2. D. szebeni prépost, 1199— 1202-ig Imre kiJen A coccejanizmus története. (Budapest 1890). rály kancellárja, utóbb csanádi püspök (1202—
Dézsi komplanáció. így nevezik az 1638. Dé- 1229), többször végezte a magyar urak, vagy a
zsen tartott erdélyi országgylésen megállapított pápa által reá bízott vizsgálatokat. Jelents része
amaz egyezkedést, mely az unitáriusoknak egy- volt az aranybulla megalkotásában is.
más közti viszálykodása és a szombatosoktól való
3. D., Dienes íla. Halhatatlan hímévre tett
megkülönböztetésüknek szüksége folytán j ött létre, szert hsies önfeláldozásával 1330. a Bazarád oláh
mint sok részben szabályozója az uni tárizmus ál- vajda elleni hadjárat alkalmával, midn Róbei-t
lamjogi helyzetének.
Károllyal fegyvert s öltözetet cserélve, félreveDezsima (Desima, Deszima, Dedma), Naga- zette a király életére tör oláhokat s helyette
zaki japáni város déli részén mesterségesen ké- megölette magát. A Márk-féle krónika nem emszült sziget, melytl csak egy áthidalt keskeny líti meg, hogy D. mely családból való volt, az okcsatorna választja el. D. 200 m. hosszú és 70 m. levelek pedig ugyanezen idbl több olyan Dezsszéles, elbb a portugál kereskedk részére volt rl szólnak, kinek apját Dienesnek hívták Renfenntartva, 1641. a hollandiaknak engedtetett át desen Szécsy Dienes szörényi bán fiának mondkereskedelmi telepnek, kik itt 1854-ig a legna- ják, de hogy neki is lett volna egy D. nev fia,
gyobb megszorítások közt ztek kereskedelmet errl az oklevelek mit sem tudnak. A csemeki és
tarki Dessewffy- család magának vindikálja, de ez
Japánnal.
Dézsma (a latin dedma szótól) a. m. tized. Az sem igazolható. Legvalószínbbnek látszik azokúrbéri tartozások azon részét jelentette, amelyet nak a véleménye, akik D, vitézt a Héderváryak
a jobbágy földesurának terményeinek tizedrésze közé számítják oklevelek szerint ugyanis a Hedfejében adott. (L. Úrbér).
Bordézsma, a bor- rich nembeÚ Dienes íla, D. 1318—26 közt kaposi
nak vagy mustnak tizede, melyet a termel a és világosi vámagy, majd a királyné lovászmesbirtokosnak természetben kiszolgáltatni tartozott. tere ós soproni fispán volt, de egy 1331-iki okleA D.-t azok után a szöUk után, amelyek úrbéri, vél már csak özvegyét és Heidrich nev fiát említi.
vagy úrbérinek tekintend telkek alkatrészei volDezs, 1. József, szmész,szúl. Lesenczetomajon
tak, megszntette az 1853. kelt úrbéri pátens. (Zala vm.) 1867 ápr. 28., Budapesten elvégezvén
Minden más szllö után a D.-t az 1868. XXIX. a színi akadémiát, mködését Pécsen kezdte meg,
t.-c. szntette meg, a törvényben meghatározott játszott Gyrben és Sopronban. 1891-ben a Nemmegváltás ellenében. L. még Hegyvám ; Job- zeti Színházhoz szerzdtették. Azóta a vígjátéki
szerelmes ós bonvivant szerepkörben mködik.
bágyság ; Szlldézsmaváltsáp.
Dézsma-váltság, 1. Orökvaltság.
1903 nov. feleségül vette Ligeti Juliskát (1. o.), a
DezanYev(Deshnev), hegyfok,kzs'm legkeletibb Nemzeti Színház mvésznjét. 1905-ben a Nempontjának új elnevezése. II. Miklós cár 1898 jún. zeti Színházban szinrekerült az Egy szál mirtusz
18. (30) külön ukázban rendelte el, hogy Ázsiának c. színmve, 1908. ugyanott az Utolsó fejezet c.
legkeletibb hegyfokát D. hegyfoknak hívják. D. drámája. Ezenkívül sok színdarabot ós monológot
volt t. 1. az a merész orosz tisztvisel, aki írt ós szerkesztje A Mkedvel c. szaklapnak.
falusi
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magyar iroda-
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Dezsháza

D. Lajos, tanár, szül. Szentesen 18i7 aug.
megh. Budapesten 1905 aug. 15. Teológiai s
jogi tanulmányok végzése után Szentesen tanított,
majd a svájci és német tanítóképzintézetek tannbnányozása után 1871. a lévai tanítóképzöinte2.

21.,

zet tanára

a sárospatakinak igazga-

1875.

lett,

Élénken részt vett a tanítók, tanárok közéletiben elemi iskolák számára tantervet és tankönyveket írt. Sokat foglalkozott Comenius matója.

;

gyarországi mködésével Comenim Magyarorígon (Sárospatak 1883), lefordította a nagy oktástant (Budapest 1897). Számos pedagógiai cikket is írt.
3. D. Miklós, gazdasági író, szül. 1856 márc.
3. Xagyenyeden. Felsbb gazd. és szöllószeti tanulmányok után szUöszeti és borászati vándortanár Pécsett, majd felügyel Nagyenyeden, Szabadkán s ismét Xagj^enyeden. Több szaklapba íi"t
kertészeti, szUöszeti cikkeket, önállóan megjelent munkái Taniió a faiskolában (Pécs 1887)
rjirányú alaptételek a filloxera ellem védekezésben (u. 0. 1888) Baranyai zöld szollöoltás (u. o.
1889. és 1891); Trágyakezelés (jutáim, pályamunka, u. 0. 1892) Legújabb magyar szllsgazda (u. o. 1892); Szöllömvelés (jutáim, pályamunka, Kolozsvár 1901). Nagy tevékenységet
fejtett ki különösen a
zöldoltási eljárás behozatala és terjesztése érdekében és azt saját
:

:

;

;

szU

módszerével javította.

Dezsháza, kisk. Arad vm. ternovai j.-ban,
678 magyar lak. u. p. Silingyia, n. t. Taucz.

<i9io;

Dheune
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;

közt, 38,965

km*

területtel, (i9io) 108,188.

Egész

terjedelmében síkság, amelyet a Barak, a Gangesz egyik K.-i ága, a Brahmaputra, ezeknek
kiágazásai és számos más folyó öntöz. Nedves,
forró klímája különösen alkalmassá teszik a rizstermelésre, i disztriktusra oszlik.
2. D., az
ugyanily nev disztriktus fvárosa, Bengália britindiai presidencyben, a Dalasszerinek a Brahmaputra egyik ágának balpartján, (i9oi) 90,676 felében hindu, felében mohamedánus lak. Egykorú
ipara híres volt, különösen ismeretesek abravan
és sabnam nev igen finom musselinjei, de mióta
a manchesteri iparkészítmények D.-be is eljutottak, ezen ipar aláhanyatlott. Ujabban, mióta vasúti vonal mentén fekszik, kereskedelme nagyobb

—

lendületet nyert.

Dhakan, L Dekán.
Dhak-ia (nSv.), 1. Butea.
Dhala, dél-arábiai partrész, az 1903-iki határcivakodás után az angolok három évig megszállva tartották.
Dhamar, város,

1. Dainar.
daung. A keletindiai félsziget njTigati
parthegységében (njrugati Ghat-hegység) lakó nép
neve. A D.-OK a félsziget mveltebb törzsei közé
számíthatok, etnográfiailag valószínleg a bhiltörzsek közé tartoznak. A hinduk ket, eltér élet-

Dhang

módjuk

v.

miatt, tisztátalanoknak tartják.

Dhar (Dhara, Dharan uggar), 1. 1891 óta az angoloknak adót fl^zetó kis mahraU állam Közép-Indiában a Vindhya-hegységben, 4506 km* terület-

tel, kb. 151,000 lak., akiknek legnagyobb része
Farzisztán.
Dezza (^tsd: decca), Giuseppe, olasz tábornok, hindu.
2. D. állam fvárosa, 52 km-nyire iíavLszül. Mélegnanóban 1830 febr. 23. Mint diák részt tól, kb. 18,000, nagyobbára hindu lak. Egykoron
vett az lS59-iki háborúban, majd Garibaldi zász- a pramaráknak, egy hatalmas radzspután királyi
lói alá sorakozott s a marsalai ezer soraiban tnt családnak volt székhelye, amikor 100,000-nél több
ki. Ezután az olasz hadseregbe lépett, részt vett volt a lakosa. Nagyságának a XIV. sz. elején a
az 1866-iki háborúban, 1877. altábornaggyá ne- muzulmán hódítók vetettek véget.
1880-ig
tagja volt a
vezték ki. Éveken át
Dharma, szanszkrit szó, jelent szabályt, jogot,
képviselháznak, 1889 óta a szenátusnak. 1895. törvénji, ezért az ind törvénykönyvek címe D.nyugalomba vonult.
sásztra a. m. törvénytudomány v. könyv. EzenDezzo, Felsó-Olaszországban az Oglio jobbparti kívül erkölcsöt, kötelességet, jócselekedetet, igazmellékfolyója. A Bergamói Alpokban 12 km. ságot is e szóval jelöhiek. Személyesítve az ind
hosszú, nagyszer szorosvölgj'ben folyik, és Plútónak, a halottak félelmes birájának Járnának
Darfo közelében szakad az Oglioba. Völgyében a neve ; innen D.-ptdra a. m. D, fia, a híres panduvan a sokat látogatott Schilpario üdülhely, 'mint- ida hsnek ludhisthirának gyakori elnevezése.

Dezstisztán,

1.

—

—

-

—

:

:

egj'

1500 lakossal.
a. m. Dei Gratia

D. G.
mébl.

Dharmsala, Kangra
(lat.),

Isten kegyel-

d. li- a m. (ie hodiemo (lat.), a mai (naptól).
Dhafar (Dafar, Zhafar v. Szafar), két város
Arábiában

;

az egyik 72 km.-nyire volt Szanától,

disztriktus

fhelye Pen-

dzsab brit-indiai provinciában, egészségügyi és
katonai állomás, kb. 15,000 lak.
Dharvar (ang. Dharwar), fvárosa az ugyanily
nev disztriktusnak (11,745 km«, (i9io) 1.622,078
lak.) Bombay presidency Dekán diviziójában,vaaaíit
mellett, (1801) 32,841 nagyobbára hindu lak., jelentékeny pamutkereskedéssel. 1791-ben foglalták el
elóször az angolok.
Dhatin, 1. Daun.

errl Szafar néven már a Genesis is tesz említést
a Homerita uralkodóknak volt székhelye most
csak néhány feliratos
mutatja helyét. A másik
D. déli Arábiában van, Hadramaut és Omán közt
a fele úton, hasonnev síkságon, amelyen a legDhavalagiri (ejted :—d«siri) v. Dhaulagirí,hegyjobb tömjént találják. A XIV. sz.-ban még virágzó tömeg a Közép-Himalajában, amelj-nek 8181 m.város volt, most azonban szintén romokban hever, nyi magasságát csak a M. Everest, Kancsindamelyeket el Balad-nak hívnak. Csakis egykori zsanga és Sziszur múlják íolül. Az é. sz. 28" 41'
kikötje, Mirbath áll fenn s máig is fkikötje ós a k. h. 83» 287' alatt fekv, glecserekkel terhelt
e partvidéknek.
hegytömegnek egyéb legmagasabb csúcsai a NaDhagob v. dagoba, 1. Dagop.
raiani (7764 m.), a Barathor (7998 ra.), stb.
Dhaka (Daka, Dakka, Daccá), 1. divízió BenDbaw, vitorlás hajó, 1. Dow.
gália brit-indiai presidencyben Asszam, Manlpnr,
Dhenne (ejtsd: dOn), 65 km. hosszú mellékfolyója
Birma, Csittagong, a Bengálíai-öböl és Kalkutta a Saöne-nak Franciaországban, a Creusottól kelet-

k

;

—
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Diabetes

fekv hegyekben ered és Verdimnél témában. Régi neve trapp, mivel takarói lópcsöszemben torkol. Fels része Chagny-ig csatomázva fokszeren ugranak ki egymás alatt.
Szemcsés D.-t ismerünk Fichtelgebirg, Szászvan ez a Canal du Centre része.
ország, Thüringia, Rajnai palahegysóg, Harz,
Dhikan, nép, 1. Tádzsik.

délkeletre
;

:

Anglia, Svédország, Pireneusok. A D. válfajai
Dhilli, 1. Deli.
Dhioliba, 1. Niger.
kvarc-D., olivin-D., szpilit, amely kitnik finom
DMb., természettudományi neveknél Dahl- szemcsés szövete és mandulaköves szerkezete rébom Anders Gusztáv (szül. 1806, megh. 1859) ne- vén ha fehér zeolitok v. kalcit töltik ki a hóvének rövidítése.
lyagos D. üregeit, akkor D.-mandulak a neve
Dhlo-Dhlo, nagykiterjedés rom a Masonaföl- a rendkívül tömött szem D.-t szokás D.-afanit
dön, Rliodeziábau, Dél-Afrikában, Randall-Mac névvel is jelölni. Variolitnak nevezik a gömbös
Iver kutatása szerint a XVI. sz.-ból származik.
szövet D.-t.
Dholera (Dholara), város Bombay presidencyHazánkban D. több ponton fordul el: az
nek Ahmedabad disztriktusában, Kelet- Indiában, Alacsony-Tátrában (Virágvölgy, Maluzsina stb.),
a Kattiavar-félsziget keleti partján, 15 km.-nyire Szarvaskn, a Bükk-hegységben, Somosrévéu (a.
a Guma torkolatától, (i9io) 18,652 hiadu, moha- e. Kornyaréva) Krassó-Szöróny vm.
Diabázis (gör.) a. m. átmenet, átjárás.
medánus és dzsain lak,, jelentékeny pamuttermeléssel. Róla neveznek el Európában is egy bizoDiabáz-mandulak, 1. Diabáz.
nyos pamutfajt.
Diabáz-porfirit, 1. ÍHabáz.
Dholpur, 1. Badzsputana.
Diab&z-szaruszirt (ásv.), a gránittal érintkez
Dhor el Khodib, a Libanon legmagasabb csú- diabázkzet, amelyet a gránit átalakított.
Diabáz-tufa (ásv.), a diabázhamu összecemencsa, a hegylánc északi részében, 30 km.-nyire Tatált állapotban a német ílnom réteges, palásszerrabulustól, magassága 3068 m. L. Libanon.
Dhra'a (drad, dra, másképen jsi/c^, a Földközi- kezete miatt «Schalstein»-nek nevezi.
Diabetes, 1. Cukorbetegség.
tenger mohamedán vidékein használatban lev
D. mellitus
röf. Tuniszban a selyemánlk mérésénél török D.-t állatokban. A háziállatokban e betegség általáa. m. 63-7 cm. ós földméréseknél arab D.-t a. m. ban ritka leggyakrabban kutyák és lovak beteg•48'4 cm. alkalmaznak.
szenek meg. Nagyjában hasonló okok szerepelDhulia, fvárosa Kandes (1. o.) disztriktusnak nek, mint az emberi D. elidézésében; nevezeteBombay presidency Dekán divíziójában, Kelet- sen a hasnyálmirigy valamely rendellenességéIndiában, a Pandzsar mellett, 15,000 lak.
vel hozható összefüggésbe. Eltekintve a kieléDhulip Singh, 1. Dalip Singli.
gít, st kezdetben mohó étvágy ellenére észlelDi, a didimium elem kémiai jele.
het soványodástól, különösen a kutyákban gyaDia (gör. elljáró) a. m. át, keresztül, ketté kori szürke hályogtól, a betegség szembetn jele
gyakran fordul el összetételekben.
a bvizelés magas fajsúlyú és szUcukrot tartalDia, Hebe egyik neve.
mazó vizelet ürítésével. A vizelet szöllcukortarDia (Isztandia v. Sztandia), 13 km^-nyi terü- talma általában magas (4 lO'/o). inert a beteglet, 265 m. magas sziget a Földközi-tengerben, ség csak késbbi szakában vonja magára a kör12 km.-nyire a krétai Megalokasztron-kiköttl, nyezet figyelmét. Az orvoslásra hasonló elvek
irányadók, mint az emberi D .-nél, céltudatos végremárvány- és alabástrombányákkal.
Diabantaclironyn (ásv.) a. m. diában tit (l.o.). hajtása azonban csak a húsevknél lehetséges,
Diabantit (ásv.), íinom kloritos pikkelyek, ame- míg ellenben a növényevk étrendjének megfelyek átjárják a diabázokat, dioriteket és valószí- lel szabályozása csak tökéletlenül sikeri, minélfogva azok rövidebb id alatt is esnek, áldozatul
nleg azonosak a proklorittal.
Diabáz^ vulkáni kzet. Lényeges elegyrészei
a betegségnek.
plagioklasz és augit, ezeken kívül szokott tartalA D.-töl lényegesen különbözik a cukorvizelés,
mazni még sok magnetitet, ilmenitet és mint já- mely múlékony állapot és a veszettség esetén kb.
rulékos elegyrészeket olivint, ritkán amflbolt és az esetek 75%-ában, továbbá bizonyos mérgezéosillájnot, esetleg kvarcot. A friss diabázok, ame- sek alkalmával és végül többnyire mint tejcukorlyek nem gyíírt hegységekben vannak, a bazal- vizelés V. pedig mint tej- és szöUcukorvizelés a
toktól és melaíiroktól mineralógiai, kémiai és tehenek ellesi bénulása folyamán szokott mutatszöveti szempontokból lényegesen el nem térnek. kozni.
D. insipidus állatokban csak nagyon ritMállás alkalmával a D.-ban sok kalcit és az augit- kán fordul el. Az e néven leirt esetek rendszeból kloritos ásványok keletkeznek, a D. zöldk rint egyszer bvizelés (Polyuria) fogalmának
fáciest vesz fel. Nagy nyomás mellett D.-pala feleltek meg, nevezetesen lovakban penészes, dolesz belle ez a kzet zöldes szín finom szövet hos takarmánynak, elssorban dohos zabnak tarpalás kzet. A D. szövete lehet 1. D.-os szemcsés tós etetése után jelenkeztek, és a célszertlen ta(= ofltos), amely szövetnek legjellemzbb saját- karmányozásnak hosszantartó hatása alatt a besága, hogy a plagioklász-lécek korábban váltak tegek ers leromlását okozták. Az utóbbi esetekki a magvából, mint az augitszemek, amelyek te- ben a bvizelés még a takarmányváltozás ellehát a plagioklász-léceket körinövik ; 2. gabbroid nére sem sznt meg, amikor azután a bántalom
szövet (1. Gabbro) 3. interszertal (1. o.>; 4. por- küls nyilvánulásában a D. insipidusnak felelt
D.-porflrit 5. üveges =: hialodiabáz (ide meg. A nagyon ritka valódi D. inspidus oka ismeüros
tartozik a sordawalit ós Wihtisit). A D. takaró- retlen. A betegség jelei túlsók híg és alacsony
kat, lávaárkokat, telepeket és teléreket alkot f- fajsúlyú vizelet ürítése, élénk szomjúság és kékép a devon-, ritkábban a szilur- és karbon-szisz- sbb sovány ódás. A D. mellitust a vizeletnek ma;

;

—

;

—

—

;

=

;

;

—

Diable

Diadalmenet
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gas fajsúlya és cukortartalma különbözteti meg
ettl a betegségtl. Az on'oslás az esetleg megpenészesedett, dohos v. egyébként megromlott takarmány etetésének beszüntetésében, azonkívül
kevés fehérjét és konyhasót tartalmazó eleség
adásában áll.
Diable (franc, ol. diavolo) a. m. ördög. Diablerie, ördöngösség. Le diable hoiteux, a sánta
ördög, Lesage (1. o.) regénye.
Diablerets, Les, a Berner Oberland É.-i lábához simuló mészkzónának Xy.-i domináló csúcsa,
3251 m. magas, az eljegesedésnek nagyszer
nyomaival. Legnagyobb glecsere, a Qlacier de
Zanfleuron mintegy 5 km. hosszú, 2 km. széles.
1714 és 1749-ben a hegyomlások szép havasi le-

Diacbylon ftastram,
Díaconatus,

1.

Diákflastrom.

Ordinatio.
Diaconicum (gör.-lat.), az ókeresztény bazilika eg>-ik, a fbejárattól jobbra es mellékhajójának apsisa és a szentélynek az a része, mely ama
mellékhajónak megfelelt. A szentély e részében
ültek a diakónusok, az apsisban pedig a templom kincsei voltak elhelyezve, azért secretariumnak, kincstárnak is hí\iák.
Diaconovici Kornél, román publicista, szül.
Németbogsánban 1859. Egy ideig mint ügyvéd
mködött, azután elvállalta a Románische Revue
szerkesztését, mely a magyarországi román szellemi és politikai mozgalomnak egyik forganuma
lett
a szemle késbbi címe Románische Jahr1.

;

:

gelket és számos kunyhót tettek tönkre. A turis- bücher s Nagyszebenben jelent meg másnak szerták Sanetsch, Creux de Champ és Anzeindaz fe- kesztése alatt. D. Nagyszebenben az t'Albina*
löl szokták megközelíteni.
nev pénzintézet hivatalnoka volt, azután a RoDiablotin (franc, esjtsd: diaWoten) a. m. ördö- mán kultúregylet titkára; jelenleg Bukarestgöcske, csokoládélepény-fajta.
ben zálogházi igazgató. Az
szerkesztésében jeDiabole (gör.), vád, rágalmazás.
lent meg Nagyszebenben az Enciclopedia Romina
Diaboló (ol. diavolo, ördög), a XIX. sz. elején (3 köt.).
Kínából Franciaországba származott játék. A jáDiaconus,l. Diakónus.
tékszer csúcsával egjTnásnak illesztett kettskúp
Diadal, hajdanában gj'zelmi áldomás késbb
fémbl, ebonitból v. fából készítik. E ketts kú- a. m. gyzelem.
pot két botocska között kifeszített zsinóron görDiadalív (Arcus triumphalis), szabadon álló,
;

.

getik ide-oda, a két botocska hirtelen szétfeszítésével feldobják a magasba s ismét a zsinórra ejtik.
Játsszák egyesben, de tái-saságban is, mint D.tenniszt. Nálunk csak kisebb gyermekek játszanak
a D.-val.
Diabolosz (gör.) a. m. ellenz ördög, innen
diabolikus, ördöngös diáboliznms, az ördögnek
uralma ; diabolológia, az ördögrl szóló tan ; diabológus, e tan híve.
Diabolns mefallonun (lat.), az ón alchemisztikus neve.
;

Diabolns rotae

Rota.
m. átmaródás. Per diabrovérzés alatt az ekoncsolt falazatú vérerekbl

Diabrózis
.sin

(lat.), 1.

(gör.) a.

történ vérzést

értik.

Diacantbiam

Boiss (növ.), 1. Ebtejfák.
Aceiinek.
Diacet nria, diacetsaATiak v. acet-ecetsavnak
a vizeletben való megjelenése. Az acetonvérüsógDiacetin,

1.

nél

(1.

0.)

fordul el.

Diachaena,

1.

Diacbeniam

Diachenium.
vagy diachaena

kapu-alakú épület, melyet eleinte Rómában a
diadalmas császárok és hadvezérek tiszteletére
állítottak s amelyeknek vagy csak egy átjárójuk
volt, vagy egj' f- és két mellékátjárójuk és félköralakban végzdtek. Még most is meglev D.-ek
Rómában
a Drusus-féle romjain kívül
a Titusé, Septimius Severusé s Constantinusé. Más,
hasonló célú épületek a Gallienus tiszteletivé, v.
a Janus és a Dolabella átmen ívei. Rómán kívül
fennállnak még: az Augustus D.-e Riminiben,
Susában, Aostában és Fanóban a Trajané Anconában és Beneventben a Hadriáné Athénben s a
Mariusé Orangeban (Franciaországban). Ezenkívül
vannak még D.-ek Pólában,Veronában, St. Remyben és a spanyol Caparában. üjabbkori D.-ek vannak: Parisban (Arc de triomphe de l'Étoile és du
Carrousscl), Milanóban (Arco della Pace), Innsbruckban, Münchenben, Szt.-Pétervárott, Moszkvában stb.
D. a keresztény építészetben az a nagy
félköríves, gyakran oszlopokon nyugvó ívezet,
mely az ó-keresztény bazilikában és a román
építészet templomaiban a szentélyt a templom

—

—

;

;

—

m. ikertermós, kettes kaszat, hajójától elválasztotta. Nevét onnan kapta, mert
mely fólog az emysöket, ragad- a D.-et rendesen a diadalmaskodó Megváltó alakja
ványféléket meg a juhart jellemzi. ékesítette. Az ívzáró pontokból sokszor egy nagy
Ez éréskor hosszában két külön, fa- vagy vaskereszt
a diadalkereszt
csünögy-o^Y magvu, zárt részre hasad. gött alá, L. még Kapu, Porta triumphális és
Diacheninm.
Régen csenk-nek (cremocarpium) Triumfus.
nevezték, 1. Ernysek.
Diadalkapa, 1. Diadalív.
Diachromia (gör.), Traube által feltalált eljáDiadalkereszt, az a nagy fa- vagy vaskereszt^
rás, mely szerint fekete krómezüstkópek színemely a román építészet templomaiban a diadalsekké változtathatók át. Az eljárás a színeknek a ívrl (1. 0.) csüngött alá.
jódezüst ellen való adszorpcióján alapszik. A
Diadalkocsi (lat. currus triumphális), a római
krómezüstképet jódjód káliumoldat által jódezüstté hadi kitüntetések sorában az a négy fehér lótól
változtatják, ennek megtörténte után vízzel mos- vont aranydlszú
kocsi, melyen a gyzelmes hadsák meg. Ezután a jódezüstkép festékoldatba ke- vezér Rómába bevonult.
rtU (leginkább bázikus festékanyagba), mely után
Diadalmenet (triumphus) volt a római fveismételten megmossák. Végül cserzéshez alkal- zér legfbb hadi dicssége. A D.-et csakis a szemas nátronnal flxirozzák. Levonható filmekkel nátus engedelmével tarthatták meg. A menet küV. lemezekkel háromszín képek is állíthatók eló. lön
e célra épített diadalíven vagy kapun ment
(növ.) a.

—

—
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Diadelphia

keresztül a Capitoliumra. A menet közepén a
zsákmányvivök haladtak, akik az ellenségtl el-

nk

Diadelpliia (növ. a. m. kétfalkásak), Linné
rendszerének 17-ik osztálya, mely azokat a növényeket foglalja magában, melyeknek virágai kétfalkásak, azaz porzószálai két nyalábba vannak

helyettesítik.
(ásv.) a.

Diadémszegfü (növ.), a kínai szegf (Dianthis
chinoisis L.) pompás, nagyvirágú kerti fajtája

m. haematolith.

övez

és a hajat leköt
szalag, fejdísz. Elfordul az egyiptomi, asszir és
perzsa istenségek szobrain. Ugyanott fejdísziil hordozták a fejedelmek és a fpapok. Egyiptomban

Diadéma

A

renaissancekori fényzés ismét mint fejmeg a D.-t. A XVII. és a XVIII.
sz.-ban a D. helyét mint fejdísz a boglár foglalta el. Az I. Napóleon korabeli klasszikuskodó
ízlés ismét felelevenítette a D. divatját; a
a
francia császár udvarán e nélkül nem jelenhettek
meg. Ujabb idben a D.-t gyöngyökkel és drágakövekkel kirakott fósük, virágok, csillagok, stb.
szer.

foglalt fegyvereket és tárgyakat vitték Jupiter

összenve.
Diadelphit

Dladumenos

díszt honosította

templomába.

•

—

(gör.)

a fejet

(Dianthus Heddewigii), 1. Szegf.
Diadika (gör.) a. m. kettes-számrendszer, az a
számrendszer, melynek alapszáma 2, úgy mint

az Ureusz kígyó diszíté. Perzsiában nem a fehanem a süveget övezte. Az indiai Dionysos D.-jának lecsüng végei voltak. Az uralkodói
jelvényül szolgáló D. arany lemezbl volt. Görögországban a köztársaságok számzték, csupán
ékszeréül szolgált (1. az ábrát), azonkívül
a
egyes istenségek (pl. Héra) ábrázolásánál is szerepel. Az olimpiai gyzt D. diszíté. Ez a D.
jet,

nk

a közönségesé 10. Ennek csak két jegye van:
0,1. Ha pl. negyvenötöt ebben a rendszerben
írjuk fel, 101101 a jegyei, mert negyvenöt a. m.
1.2*+0.2*-hl.2'+1.2*+0.2'+l. Elméleti vizsgálatoknál gyakran fontos valamely számot mint
2 hatványainak összegét elállítani, vagyis lényegben a kettes számrendszert használni.
Diadochit, foszfátos ásvány, még pedig vasfoszfát keveréke vasszulfáttal; mikrokristályos,
valószínleg egyhajlású veséded,cseppköveshalmazokban, héjasán ós tömötten található színe
sárga V. barna. Termhelye Thüringia Saalfeld
mellett Garnsdorf, Gráfenthal mellett Arnsbach
Breithaupt írta le (1837) diadéchomai a. m. helyettesíteni, mert a vele rokon pitticit-tl annyiban különbözik, hogy benne az arzénsavat fosz;

;

I

:

;

forsav helyettesíti.

Diftdéma.

tulajdonképen fej szalag volt. Nagy Sándor korától kezdve a keleti népek példájára szintén uralkodói jelvényül szolgált. Ez a D. is fehér gyapjúkelmébl való volt, szóleit himzés diszíté ós rojtban végzdött. Rómában valaki Caesarnak szobrára fehér szalaggal összekötött borostyánkoszorút tett. A néptribunok azonnal eltávolították a
koszorúról a fehér szalagot, s azt, ki rátette a
szoborra, azonnal elfogták. Rómában a császárok
hosszú ideig nem viselték a néptl gylölt fehér
szalagot. A drágakövekkel díszített D., melyet Heliogabalus császár palotájában viselt, ni ékszer
volt. Caracalla a tarsosi érmeken gyöngyökkel díszített D.-t visel, ami a parthusok fölötti gyzelmeire vonatkozik, tényleg azonban sohasem hordott D.-t. Állítólag Aurelianus tette volna a D.-t a
császári viselet egyik alkotó részévé. Valószínbb
azonban, hogy a keleti császárság idejében Diocletianus császártól kezdve vált szokássá. Ez a D. elül
nagy drágakvel és köröskörül gyöngyökkel volt
díszítve. Nagy Konstantin császár már aranyból
készíttette a D.-t, melyen drágakövek és borostyánlevelek váltakoztak. Ebbl fejldött a bizánci
császárok arany koronája, a milyen Justinianus
császár fejét díszíti a ravennai S. Vitaié templom
mozaik képén. IlyMi D. alakú korona az is, melyet
VII. Dukas Mihály bizánci császár 1072 táján I.
Gejza királynak küldött ajándékul. Mint ez ajándék is mutatja, a középkorban a D. ismét visszanyerte eredeti jelentségét és nem volt puszta ék-

Diadochok (gör. a. m. utódok), Nagy Sándor
hadvezérei, kik e király halála után (Kr. e. 323)
a makedón birodalom birtokáért hosszú háborúkat viseltek. A legjelentékenyebbek közöttük
Antigonos (1. o.) és fia, Demdrios Poliorketes,
Antipatros ós fia, Kassandros, Ptolemaios, Seleukos, Lysimachos és Eumenes. E küzdelmeknek egy idre véget vetett Kr. e. 301. az ipsosi
csata Phrygiában, hol Antigonos elesett, aki után
már senki sem kívánta Nagy Sándor egész birodalmát egyesíteni, hanem megelégedtek egy részével is. Ezt az idszakot nevezik a D. korának,
mikoron a görög kultúrán alapuló új államok
alakultak, ú. n. hellenisztikus kormányrendszerrel, kozmopolita eszmeirányzattal és az ekkor
kifejlesztett

Koiné

(közös) dialektussal.

A

leg-

kiválóbb államok: Egyiptom a Ptolemaeusok
alatt, Szíria a Seleukidák alatt, Makedónia Antigonos Gonatus utódai alatt, továbbá 282 óta Pergamen az Attalidák alatt. Mindezen országok
lassanként Róma hatalmába kerültek mveltségük azonban mindvégig görög maradt és a D.
udvaraiban a görög tudomány és mvészet buzgó
pártfogásban részesült, fleg Alexandriában, Antiochiában és Pergamonban. V. ö. J. G. Droysen, Geschichte des Hellenismus 2. kiad. (Gotha
1878) B. Mese, Geschichte der grichisehen ui
mak. Staaten 3 köt. (u. o. 1893—1903) J. Burckhardl,GTÍeGh.. Kulturgeschichte (Stuttgart 1898—
1902); J. Ziiers/, Grundlegung des Hellenismus
;

;

;

(Loipzig 1909).

Diadochos,

1.

Proklos.

DiadumenoB, Polykletos görög szobrász egyik
híres, több márványmásolatban ránk maradt
bronz alkotása, mely ifjú férfialakot ábrázol, aki
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Diaeresis

fejére gyzelmi szalagot köt. Szobrnnk eredeti
atlétikai jelentését a legújabban Delosban talált
példány, melyen apollói jelvényeket látunk, két-

ségessé teszi. Lehet, hogy Polykletos egy ApoUoszobrát a római másolók legtöbbje késbb atlétának értelmezte. Természetesen más görög mesterek is alkottak D.-szobrokat.
Diaeresis (diairesis), 1. Dierézis.
Diaeri, Dél-Ausztrália benszülött törzseinek
egyike, a lurittji, urabunna, karangurák stb. szomszédságában, akikkel különben nyelvileg és fajilag rokon, de külön totem-csoportot alkot. Földmivelés és állattenyésztés náluk ismeretlen lóvén,
halászat- és vadászatból tengdnek. Hajító deszv. csontszikával (vumerra) kezelt dárdáik éle
lánk, gyakran csak tzben keményített fa, de
ezzel igen ügyesen bánnak, 50—70 m.-nyire is
vetik. Ezt fleg az erszényes állatok vadászatára
használják. A kisebb állatokat ós madarakat bumerang-gal (liajitófa) ejtik el. Harci készségük
fleg a bunkó-buzogány és nyíl. Egyébként valóságos kkorszakban élnek, fémeszközeik nincsenek, pl. favágóbaltáikat kagylóhéjból, húsvágó
késeiket kenguru- v. emucsontból készítik. Mérzéktik kevés, primitív kosarakat és hálókat fonnak. Ruhátlanul járnak, legfeljebb állatbrtakaróval. Hisznek a túlvilági életben, de vallásuk
még ismeretlen. Ez úgy látszik az sök szellemé-

k

nek tiszteletében merül

ki,

hilottidézésben is hisznek. V.
of Australia (London 1906),

Diaeta

(lat),

1.

IHMa.

Diaetás gyógymódok,

Diaetetika,

Diacthyl

1.

minek megfelelen
Thomas, Natives

ö.

1.

Diétás gyógymódok.

Dietétika.

v. dietil,

Diaetliylacetal

BiUán.

I.

v. dietüacetál,

1.

Acetál.

Diíán. ígör.) a. m. átlátszó, helyesebben áttetsz, ellentétben azzal, ami homályos, nem áttetsz.
.-képek azok a színes ábrázolások, melyeket áttetsz lakk segítségével üveglemezre ragasztanak és melyek a világosság elé tartva, egészen
olyanok, mint az üvegképek. L. még Átlátszóság.
Diafanométer (gör.), Saussure által használt
készülék, mely a leveg átlátszóságának megmérésére szolgál. ÁH egy 6 láb és egy 6 hüvelyk átmérj fehér korongból az elsre egy 24"-nyi a
másodikra egj' 2"-nyi fekete kör van alkalmazva.
A két korong egjTnás mellé egyenl világításba
van helyezve. A fig>-el a két korongtól addig
távozik, míg szeme ell elször a kisebbiken s késbb a nagyobbikon a fekete kör eltnik. Ha a
leveg telje.sen átlátszó lenne, akkor a két távolságnak, melyben ez történik, úgy kellene aránylania, mint aránylik a két kör átmérje egymáshoz; de* a közben lev levegréteg nem teljes
átlátszóságánál fogva a nagyobb kör valamivel
hamarább tnik el. A megmért távolságokból a

D

;

leveg átlátszóságának fokára lehet következtetést

—

Diafterin

Diaíanoszkopia (gör.). Testüregek átvilágításának tana kórismézési szempontból. A fénj'forrást (legtöbbször villamfény) az illet testüregbe
vezetjük bele. Az orr meUéküregernek átvilágítása
az orrjáratba vagy a sz^ üregbe vezetett villamfény segélyével történik.

Diaíizis (gör. diaphysis), a hengeridomú csontoknak középs legnagyobb része v. teste, azaz a
két végdarab, az epifízisek közé közbentt része.
Tömött csontanyagból áll, melynek belsejében
csontvel van, 1. Csont. A növénytanban a. m.
túlnövés.

Diafonia (gör.) a, m. kellemetlen, rossz együtthangzás, a szimfóniának ellentéte. A Kr. u. IX
Xn. sz. -okban a kétszólamú éneket jelentette.
Diafora (gör.) a. m. különbség, különbözség,
a retorikában két dolog egj'bevetése által különbségök feltüntetése, továbbá a szónak különböz
(fleg ersített) értelemben való ismétlése, pl. Ha
féríi vagy, légy férü
Diaiorézis (gör,) a, m. izzadás diaforetika a.
m. izzasztó szerek (1. o.).
Diai rit (diaphorit, ásv.), ezüst-, ólom-, antimonszulfid 5(Pb,Agj)S2SbjS3 heteromorf a íreislebenittel, míg ez egyhajlásu, a D. rombos régebben
e két ásványt egynek tekintették. Termhelye hazánkban Felsbánya, Csehországban Przibram.
Diairagma, az optikában köralakú nyílással
ellátott átlátszatlan, fekete lemezt jelent, mely
nagyítókban, messzelátókban és egyéb lencsékkel ellátott optikai eszközökben a lencsékre es
széls sugarak visszatartására vagy a látótér éles
határolására szolgál, L. még Fonalkereszt, Távcs,
Fotográfiai objektív. A galván-elemeknél D.-nak
nevezik a máznélküli likacsos porcellánhengert
v. pergament-papirost, mely a kétféle folyadékot
egymástól elválasztja, míg az elektromos áramot

—

;

;

keresztülbocsátja.
D. orvosi szempontból,

Diaianorima

(gör,),

olyan dioráma, mely

táj-

Rekeszizom.
víz-

szintes lemezek, melyek a csövesszárú növényekben jól láthatók. A D.-k egyrészt a szár merevitésére valók, másrészt a vízinövényeknél a szelis elsegítik, mert a leveg számára
könnyen átjárhatók, de a szár megsérülésekor a

lztetést
vizet

nem

bocsátják be a

cs

belsejébe.

A

fás

korban szolgál merevítésére, késbb a csomókon elhelyezett szervek tápláló anyagainak a leraktározására szolgál. D.-k
vannak a zsurlók csöves szárában, valamint az Isoetes leveleiben is, ahol a négy légjáratot osztják

növényeknél csak

fiatal

rekeszekre.

Diafragma-áram('QMincfce,1859).

Ha valamely

folyadék hajszálcsövön, likacsos testen áramlik
keresztül, benne (a folyás irányával a legtöbb
esetben egyez irányú) elektromos áram, a D,
keletkezik. V. ö. Elektromos endoszmózis.
Diaiterin (oxikinaszeptól), oxikiaolin-ofeno]-

vonni.

képet, mesterséges világítás mellett, távlatban
mutat.
DiafanoBzkop (gör.), olyan eszköz, mely a test
-•lye.s szerveinek, üregeinek meg- vagy átvilágítására szolgál abból a célból, hogy annak állapotára következtetést vonhassunk.

1.

D. A növénytanban a bélcsben lev

szulfósavas oxikinolin:

0,E,(^^^^:^q^

Átlátszó sárga, 85°-on olvadó, gyenge, a fenolra
emlékeztet szagú oszlopok. Egyenl súlyrészvízben oldható alkohol kevéssé oldja. Elállítására 2 molekula oxikinolin (0.), 1 molekula fenol,
1 molekula kénsav és 3 molekula víz elegj'ét melegítik. Ersen antiszepszises hatású ós amellett
;
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csak kis mértékben mérgez. A sebeket nem fizikai, kémiai, mikroszkópiai stb. diagnosztika.
marja és nem okoz ekzemát. Sebészi eszközök V. ö. Szimptómatológia, Semiotika.
2. D. az
dezinflciálására nem alkalmas, mivel azokat meg- állat- és növénytanban az egyes növény- és állatfeketíti.
fajok lényeges jellemvonásainak rövid összefogDiaftora (gör.) a. m. romlás, elhalás, kipusz- lalása.
tulás.
Diagonál, sávolykötéssel bíró szövet (5 fonalas
Diagenezis (geoi.), a petrogenetikában D. néven ketts sávoly, 1. Alapkötés), amelynél az átlóazt a folyamatot értjük, amidn valamely ülepí- irányban haladó kötpontok ersen látszanak.
tett, törmelékes anyagból átkristályosodás folyDiagonális (átló, átszögelö), valamely egytán egy többó-kevésbbó kristályos szövet kzet szer sokszög két-két szögpontjának azon egyekeletkezik pl. agyagból agyagpala, illetve flllit. nes vonalú összeköttetése, mely nem esik
A kifejezés Qümbel C. W.-tl való, ki azzal a egybe a sokszög valamely oldalával. Az n-szögkristályos palák keletkezését vélte megmagya~^^
nek n szögpontja "
egyenes vonallal köthet
rázhatni (Ostbayer. Qrenzgebirge 1868).

—

;

Diageotropizmus vagy plagiogeotropizmiis, össze
a geotropizmusnak (1. o.) egy neme, amelyben a
növények szervei a nehézségerö irányára merleges irányban helyezkednek el és növekednek.
Ilyen D. figyelhet meg a talajban vízszintesen
növeked gyökértörzseken (pl. Heleocharis, Paris),
továbbá a gyökérágakon a szár ágain és végül
pedig a D. folytán a tekerödz növények a nutatio és a negatív geotropizmus segítségével fogják köriU a támasztékot.
Diaglifosz (gör.), bevésett, bemólyltett díszít-

mény vagy ábrázolás. L. Intaglio.
Diaglymiua, Diagrammá.
1.

s

ezek közül n a sokszögnek oldala, ennél-

fogva az n-szög D.-ainak száma

—h

n

=

n(ii-3)

így a háromszögnek nincs D.-a, a négyszögnek 2 van,
poliéder

az

D.-ainak

ötszögnek 5. Az n csúcsú
számát úgy határozhatjuk

n("n-l)

•bi kivonjuk az élek számát
2
és az egyes lapok D.-ainak összegét. így a kockának 8 csúcsa van, éleinek számal2, hat lapja közül
mindegjiknek 2 D.-a van, tehát a kocka D.-ainak
meg, hogy

— —

= — — =

Diagnózis (gör.) a. m. fölismerés, meghatároszáma
6.2
12
4 V. ö.
12
28
12
zás. Az orvostudományban a betegség mivoltának
és stádiumának megállapítása. A D. az orvoslás- Teljes négy oldal, teljes négyszög.
nak alapja. A tudomány, mely a betegségek felDiagonális er, 1. Ered er.
ismerésére tanít, a diagnosztika. A D. az egyes
Diagonális gép, az eregyenközény tételének
tünetek s a betegség történetének ismerete alap- igazolására szolgáló készülék.
ján készül. Ezért az orvos kikérdezi a beteget
Diagonális rétegzés, homok- s homokk-réeddigi betegségei felöl, figyelembe veszi nemét, tegeknél gyakran tapasztalható, hogy egy ogykorát, lakás- és táplálkozás-viszonyait stb., az közös rétegzés rétegcsoport rétegei a rétegzéseddig észrevett jelenségeket; ez az anamnézis. hez ferdén csíkoltak. Ily D. némely esetben a
Ezt követi a beteg szubjektív panaszainak meg- folyóvíz hatására (deltákon), máskor szól mköhallgatása s végül az objektív tünetek megkere- désére (futó homokbuckákon) vezethet vissza.
sése. Ennek elérésére az orvos nemcsak közvetDiagonit a. m. Browsterit.
lenül használja érzékszerveit (megtekintés
inDiagoras, 1. az «atheisla», görög sophista és
spectio tapintás
palpatio
a szervezetben tá- lírikus költ Melos szigetérl a Kr. u. V. sz. mámadó zörejek meghallgatása
auscultatio), ha- sodik felében, állítólag Demokritos tanítványa.
nem fizikai,kémiai,optikai, biológiai eljárásokat és Mivel a misztériumok fölött gúnyolódott, az athékészülékeket is alkalmaz. (Tüki'özések, Röntgen- niek halálra ítélték (412) ekkor megszökött és
vizsgálat, kopogtatás, diagnosztikus oltások stb.) bujdosott. Korinthosban halt meg. Phrygioi logoi
Nemcsak a beteg testét magát, de váladékait c. mvében a görög kultuszba bevett frigiai is(vizelet, bélsár, köpet stb.) is vizsgálat alá kell tenségek tiszteletét és a misztériumokat bírálta.
venni, st esetleg a beteg testébl vett részeket Költeményeibl egy pár töredék maradt (Bergk,
kell laboratóriumi felszereléssel vizsgálni. (Daga- Poetae lyricí Graeci IIL).
natrészek, vér, izzadmány stb.).
2. D., híres görög atléta Rodosz szigetérl, kit
Ha bizonyos tünetcsoport a betegségek egy Pindaros 7. olimpiai ódájában megénekelt. Igen
csoportjára utal, kutatjuk, hogy az illet beteg- sokszor gyzött a nagy nemzeti versenyeken és
ségcsoport mely tagjával van dolgunk. Ez a dif- öreg korában az az öröm érte, hogy két fia is
ferenciális D. A tisztán a tünetek alapján fölállí- gyzött Olimpiában, kik koszorúikat apjuk fejére
tott D.-t (szimptomatolgiai D.) tökéletesebbé tették. A hagyomány szerint ekkor így szólt hozzá
teszi a betegség okának a kimutatása is (elioló- egy lakoniai ember: most halj meg, D., mert nem
giai D.). Elfordul, hogy a legszorgosabb vizsgá- fogsz az égbe jutni.
lat sem vezet D.-ra s meg kell elégednünk valóDiagrái (gör.), tulajdonképen a rajzoló. így neszín D.-sal. Néha a valószín D. alapján meg- vezik a Gavardtól 1816. kitalált s a távlati projekkezdett gyógyítás sikere bizonyossá, teszi az ció rajzolására szolgáló szerszámot.
D. továbbá
elbb valószín D.-t (D. exjuvantiims.).
rajzoló készülék, mely a koponya felületének görA diagnosztika tudományát osztályozni szokás béit geometriai vetületben lerajzolja. Megszeraz orvostudomány egyes ágai szerint, pl. belgyó- kesztette Ldssauer, tökéletesítette Klaatsch.
gyászati, sebészeti, szemészeti, stb. diagnosztika
Rendszeres használatát az öskoponyák összevagy pedig a használt eljárások szerint, így pl. hasonlításában megkezdte Schwalbe. Az eszköz
;

=

=

;

=

;

—

—
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fémtújét a koponya felületén vezetik, mialatt a
vele összeköttetésben álló rajzón a koponya alatt
lév papirosra vetíti a körülirt vonalat. A tanulmányozott vetületek: 1.
médián síkba es kerület, a glabellától a bregmán, lambdán az inionig haladó vonal vetülete. 2. Ahorizontális görhe.
Tengely, mely körül 90°-ra fordítják el a koponyát a glábella és inion közti vonal. 3. és 4. Az elüls
és hátsó magasság. A koponya merleges az asztal sílqára. A D. tjét elször a bregmán, másodszor a fejtetöponton vezetik körül. Az 1. vettUethez hozzárajzolják az alsó arc és az állkapocs élvonalát.
Diagráfia (gör.), sokszorosító eljárás. Lényege,
hogy a nehezebb fajtájú rajzot gummizott tafotára átrajzolják (pauzálják) s erról litográfiái
köre átnyomják. Különösen építipari és topográfiai rajzok sokszorosítására ajánlatos.
Diagrammá (gör.). 1. Grafikai ábrázolás, mely
két összefügg mennyiség együttes és egymással
összefügg változásának könnyen áttekinthetó feltüntetésére szolgál. A fizikában , a meteorológiában, kémiában, statisztikában és az orvosi tudo-

A

mány körében

<

/V\

gyakori alkal-

mazást talál,
így a mellékelt áí>ra vala-

mely helyre
nézve a megfelel földhmérséklet változásait tünteti

fel

egy év

leforgása alatt
és ös.szehason-

kedveért
háromféle különböz mélylítás

Diákegryletek

—
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A német diákszövetségek különböz fázi- és vezetésében. További pontja volt az indítványsokon mentek keresztül és még máig is meg- nak, hogy az ugyanegy politikai állam területén
vannak. A német egyetemeken az öreg és a fiatal lev konzulátusok adminisztratív szempontjából
hallgatók megkülönböztetésére most is a Bursch egy nemzeti egységgé szerzdhetnek ós mint
tekét.

Fuchs elnevezést használják.
Magyarországon a diákszövetség

ilyen érintkezhetnek a szövetség középpontjával.

és a

létesítése ér-

A

szövetség középponti irodájának székhelyét

dekében számos kongresszust tartottak az ország Budapestre helyezték.
különböz városaiban. A diákkongresszus terve
A Corda Fratres kitzte célok egyikét, tudni1891. született meg, midn a román diákok memo- illik az idegen nyelvek könnyebb megtanulását
randumot szövegeztek az wázsiai magyarok vér- célozza a diákok levelezése ügyében megindult
lázító erszakosságai)) ellen, mely rövid idn az mozgalom,amelynek élén Franciaország áll.Másik
egész világsajtót bejárta. Feleletül a magyar fontos célja a D.-nek az, hogy a kultúra élén járó
diákság tiltakozó gyléseket tartott s elhatározta, népek békés közeledését elmozdítsa és hogy a
hogy országszerte egy nagy szövetségbe egyesül. különböz nemzetbeli diákok közt állandó leveE szövetség megalakítására a budapesti egye- lezés útján tartós érintkezést hozzon létre. A moztemi kör akkori elnöke Bényi József (most egyet, galmat fkép címek közvetítésével elmozdítja a
tanár) 1892 jún. havában egy értekezletet hívott párisi Revue Universitaire, a londoni Review of
össze, melyen a hazai fiskolák összes egyesületei Reviews, a stuttgarti Der gute Kamerád.
képviseltették magukat. Ez értekezlet eredménye
Magyarországon újabban D. felekezeti alapon
volt a magyar diákszövetség megalakítása. Alap- keletkeznek. Budapesten és az ország több jogszabályaikat azonban a kultuszminisztérium nem akadémiával bíró városaiban a keresztény-katohagyta jóvá, azzal a megokolással, hogy az ifjú- likus érzés ápolására és fejlesztésére alakult meg
ság az egyesülést politikai tüntetésre használ- a Szt. Imre kör, A reformátusok pedig a Bethlenhatná föl. A kongresszusoknak így is volt ered- kört szervezték.
ményük a budapesti Mensa Academica felállíDiákflastrom (Emplastrum diachylon, ólmos
tása, mely jelenleg is számos egyetemi hallgatót flastrom, deákflastrom). Az egyszer ólmos flasrészesít egész v. fél ebéd- és vacsora segítségben. trom (Empl. diach. simplex) a magyar gyógyMásik eredmény a Budapesti Egyetemi Atlétikai szerkönyv szerint úgy készül, hogy 500 g. ólomKlub, oxfordi mintára. A diákkongresszusok és oxid-port 100 g. vízzel eldörzsölve 500 g. disznózsír
diákszövetség újjászervezésére az Egyetemi kör és 500 g. sesam-olaj keverékével vízfürdn addig
1903. újabb mozgalmat indított s a kettt egy ke- fznek, míg sárgás fehér, az ujjakhoz nem ragadó
retben a görög olimpiádok mintájára tervezte. tapaszmasszává nem lesz. Szürkés sárga.törékeny,
A tervezésnél azonban tovább nem haladtak.
kevéssé ragadó tömeg, mely melegítve könnyen
Sokkal fontosabb szerepe volt azonban ennél a megolvad lényegében zsírsavas ólomból áll. A
magyar egyetemi hallgatóknak az 1906. év- közéletben oly gyakran használt D.nem ez, hanem
ben Marseilleben tartott diákkongresszusa. Az az összetett ólmos flustrom (Empl. diach. composi1898. év szén ugyanis E. Giglio Tos olasz tum), mely az egyszer ólmos flastrom, ammóniaegyetemi tanár kezdésére Coraa Fratres név gyanta, közönséges tei-pentin, sárga viasz és fenyalatt megalakult az egyetemi hallgatók és egye- gyanta összeolvasztása útján készül. Sárgás szín,
temi végzettséggel birok nemzetközi szövetsége kissé aromás szagú flastrom lágyabb az egyszer
azzal a céllal, hogy a különböz nemzetek fiai flastromnál és eléggé ragadós. Házi gyógyszerül
részére megkönnyítse a külföldi tanulmányuta- használatos, kelésekre és tályogok felnyitására. A
kat, idegen nyelvek megtanulását, tudományos felkent flastrom ugyanis a brre izgatólag ós puhíösszeköttetések megszerzését, A szervezet alap- tólag hat, úgy hogy a brt áttörve, a kelést megelveinek megállapításánál azonban nagy ellen- nyitja.
tétek merültek föl, mert a szövetség tagjainak
Diakiszdodekaéder, a hexakiszoktaédernek feegy része az állami alapot kívánta elfogadtatni, les alakja a párhuzamos hemiédriában 24 négya másik része és els sorban a románok, a faji, szög (romboid vagy rombusz) határolja három
illetve nemzetiségi alap mellett kardoskodtak. egymásra merleges szimmetriasíkja van.
Szívós és következetes munka után a magyarokDiakiszhexaéder, 1. Pentagondodekaéder.
nak sikerült a liégei kongresszussal elfogadtatni
Diákkongresszas, 1. Diákegyletek.
a Ludwigh Rezs és Szemenyei Kornél által kiDiaklaszit (ásv.), elváltozott bronzit.
dolgozott alapszabályokat, amelyek annál fogva,
Diaklázis, 1. Telér.
hogy a szervezetet egyetemi, illetve fiskolai
Diáklevelezés, 1. Tanulók levelezése.
alapra helyezték, messzemenleg kedveztek a
Diaklysmos, kolerabetegek gyógyításánál
magyar érdeknek. Ez ellen a románok tiltakoztak Genersich ajánlatára alkalmazott eljárás. Lényeés a franciák is elégedetlenkedtek. A marseillei gében nem más, mint csre (1. o.), csakhogy nagy
diákkongresszuson azután az egyetemi és nemzeti nyomással, 7—15 1. folyadékot (l«/gtannin-oldaalap elsbbségérl magyar részrl olyan indít- tot) öntünk a végbélbe. Ily nagy folyadékmenyvány történt, amely az ellentéteket kiegyenlí- nyiség már legyzi a vakbél billentyit, s az
tette. Eszerint nemcsak egyesek, de D. is, mint egész bélrendszert átmossa, úgy hogy a beteg részilyenek, beléphetnek a szövetségbe és ezáltal ben kihányja a befecskendett folyadékot.
valamennyi tagjuk a szövetség, tehát az illet
Diakonikon (gör.), a g. kat. templomokban a
egyetemi városban lev konzulátus tagja lett, szentély fels déli része, melyben az egyházi szeaminek folytán a nagyobb diákegyesületeké lett rek szekrénye van elhelyezve. D.-nek nevezik,
a dönt befolyás a konzulátusok szervezésében mert az volt a diakónusok helye az istentiszte:

:

:

;

;

;

;
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mert az egyházi szerek gondozása
> rendezése ezeknek a feladata volt.
Diakonisszák (gör.), a régibb egyházban hivatalosan kirendelt szegény- és betegápolónk. Késbb a ni katechumenok (hitujoncok) tanításával,
a betegek és foglyok látogatásával, a templomban
a nk feletti felügyelettel s hasonló egyéb teendkkel bízattak meg. A keleti egyházban D. a XII.
sz.-ig léteztek, míg a nyugati egyház már a VIII.
íz.-ban megtiltotta nknek templomi szolgálatra
alkalmazását. A protestáns egyházban D. a régi
letek alatt, és

Dialektika

(laoo) 5611 horvát-szerb, német és
magyar lak., egyike Horvátország legérdekesebb

kovári j.-ban,

városainak, a szerémi és boszniai róm. kat. püspök,
a járási szolgabírói hivatal, kir. közjegj'zség, járásbíróság, telekkön j'v és adóhivatal szókhelye
van püspöki hittudományi fiskolája, gimnáziuma,
irgalmas nvérek kolostora, takarékpénztára,
horvát leszámítoló és pénzváltóbank, takarékszövetkezet, tejszövetkezet, sajtgj-ár, 2 gzmalom,
olajmalom, téglagyár, szilva-és szilvoriumkivitel,
posta- és táviróhivatal és telefonállomás. Legbibliai értelemben vett betegápolónk. Létezésük híresebb épülete a Strossmayer püspök által 1867—
a protestantizmus keletkezésével egykorú. Az 1883-ig több mint 4 millió K költségen, a csúcs- és
újabb korban az els, a kor igényei szerint szer- keverék stílnek vegyítésével épült nagyszer szévezett D. házat Fliedner Tivadar (1. o.) emelte kesegj-ház, melynek kupolája 59, tornyai 108 m.
1836. a Rajna melletti Kaiserswerthben. A D., magasak. D. régi város. A XIH. sz. els felében
kiket nvéreknek neveznek, bizonyos megha- Kálmán szlavóniai herceg D.-t a boszniai püspöktározott próbaid után egyházi megáldásban ré- ségnek adományozta midn a török háborúk kezszesülnek. Fogadalmat nem tesznek. Családjaik- ddtek, a boszniai püspök ide tette át székét. Mikal szabadon érintkezhetnek, magánvagyonukat
1382. mozgalom indult meg Mária királyné
szabadon kezelhetik. Az anyaházzal mindig szo- és Zsigmond ellen, D. püspöke György nyíltan a
ros összeköttetésben maradnak. Az anyaház ren- királyné ellen foglalt áUást; a felkelk 1386 júl.
delkezik velk, s gondoskodik betegség s aggkor 25. megtámadták s fogságba ejtették Mária kiesetében ellátásufa-ól. Akármikor férjhez mehet- rálynt s anyját Erzsébet özvegy királynét, s a
nek. A betegápoláson kívül müködésiik gyermek- kíséretükben megjelent Garayt és Forgáchot lenevelésre, tanítónk képzésére, elesett nszemé- ölték. Ekkor esett el Garay Miklós is, a királyné
lyek erkölcsi megmentésére is kiterjed.
híve, kinek fla Miklós 1387. D.-t visszafoglalta s
Diakonns (gör.) a. m. szerpap, aki szolgálatokat, György püspököt Boszniába kergette. Zsigmond
különösen egyházi szolgálatokat teljesít. Az egy- három ízben (1393, 1398 és 1410) fordult itt meg.
házban eredetileg a papság alárendelt osztálya, Közvetetlenül a mohácsi csata után D. a törökök
kikre leginkább istentisztelet alkalmával a rend- kezébe esett, kiktl csak 1690. vétetett vissza eknek fentartása, az oltári szentség kiszolgáltatása kor ismét a boszniai püspök birtokává lett. Patacic
körüli .segédkezés, a szegények és betegekrl való püspök 1703. a püspöki plotát építtette. 1773-ban
gondoskodás tartozott. Számuk kezdetben a leg- D. az egyesített szerémi és D.-i püspökség széknagyobb hitközségben is hétre szorítkozott. Ké- helye lett. A püspökség kiterjedt jószágai, külösbb tágasabb hatáskört nyertek. A felsbb egy- nösen rengeteg erdségei Strossmayer püspök
házi rendekhez tartoznak, s a püspöki és áldozó- rossz gazdálkodása mellett nagyrészt tönkre menpapi rend után a harmadik felsbb egyházi rendet tek. V. ö. Hodinka Antal, Tanulmányok a bosképezik. [A felsbb egyházi rendek negyedike s nyák-D.-i püspökség történetéhez (Budapest 1898)
legalacsonyabbika az aldiakoni (alszerpapi) rend, Csánki D., Boszniai püspökség Magyarországban
mellyel a nyugati egyházban már az V. sz.-tól (Századok 27. k.).
fogva a ntlenség kötelezettsége jár, s melyet a
Diakritikus jegyek, megkülönböztet jegyek
XII. sz. óta a felsbb rendekhez számítanak. Né- az írásban,
p. a héberben az a pont, mely a
metországban D. a luth. segédlelkész neve. L. még sin bett különbözteti meg a szin-töl ; de így neAlszerpap és Egyházi rend.
vezik az ú. n. írásjeleket vagy szakjeleket is a
Diakope (gör.), hasított, repesztett, vágott seb, vesszt, zárójelet vagy rekeszt stb.
;

dn

:

,

min

:

fleg a koponyán.
Diakosz, Atanáziosz (tkp. A. diakónus), görög
szabadsághs, szül. 1788., megöletett 1821. Részt
vott a szabadságharcban. 1821-ben kinevezték a
keleti Hellaszban szervezend népfelkelés fvezérének. Bryonis Omer török hadvezér azonban
a Thermopylaek mellett elfogta és miután török
hitre kitérni vonakodott, nyársra huzattá. Halálát
népdalokban dicsítették.
Diákotthon, fiskolai városokban a vidéki hallba toknak mérsékelt áron lakást és ellátást nyújtó
intézmény. Ilyenek Budapesten az egyee, felekezeti célzatú együttlakások (Luther-otthon, Szt.
Imre kollégium), Kolozsvárt az egyetemi tanács
felügj'elete alatt álló D. V. ö. Schneller István,
Paedag. Dolg. III. (345—427, A D. és a Diákszövetkezet, Budapest 1910).
Diakova, város Albániában, 1. Djakova.
Diakovár v. Djakovár, Gyorkovár, JDjakovo,
adók. Horvát-Szlavonországban, Veröcze vm. dia-

Diakrizis (gör.) a. m. elkülönítés, szétválaszaz orvostanban a. ra. diagnózis.
Diákszövetség, 1. Diákegyletek.
Diaktinizmas, a kémiailag ható (aktinikus) sugarak átbocsátásának képessége. Nagy mérvben
diaktinikus a víz, jég, hegyi kristály, színtelen
tás

;

folypát és

ksó.

Diakusztika, a hangtannak a hang terjedésével foglalkozó része.

Dialektika (gör.), a szó eredeti értelmében a
beszélgetés mestersége filozófiai értelmet kapott
a szó Sokrates föllépésével, kinél a beszélgetés a
;

tudományos eljárás egyik módja, amelj-nek segítségével a beszélk fogalmaikat vizsgálják, helyreigazítják s megegyeztetik ebbl azután a D. általában a fogaliniakkal való módszeres bánásmód, tehát körülbelül annyi, mint a logika.
:

Platónnál a D. a legfelsbb spekulatív gondolkodás módja, Aristotelesnél különbözik a logikai
gondolkodástól nem oly szigora mint emez ; a tu;

—

Dialektikon

dományos vizsgálat mvészete, amint a
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(SoJo-ates-

vitatkozásban gyakorolják, amidn ugyanis
feltett állításokból következtetéseket vonunk le,
hogy a feltevések érvényességét megítélhessük,
még pedig valószín tételek alapján. Körülbelül
ily értelemben használják e szót a középkorban
is. Kant a régiek nyelvhasználatát vélvén helyreállítani, a D.-t majdnem egyértelmnek veszi
a látszat logikájának nevezi,
a szofisztikával
«szoflsztikai mesterségnek, mellyel tudatlanságunknak, st szándékos ámításunknak az igazság
látszatát adjuk. » Transzcendentális D. nak nevezi
rendszere ama részét, melyben a D.-t leleplezi s
azokat a tévedéseket fölfedi, melyekbe, ha az emberi ismeret határait átlépjiik, akaratunk s tudtunk nélkül kerülünk. Hegel vállalkozott rá, hogy
a D, fogalmát rehabilitálja. Nála a D., vagy a
D.-i módszer külön filozófiai módszer, mely minden
más tudományos módszertl különbözik, és amely
a filozófiában az egyedül üdvözít. E módszer jellemz vonása, hogy minden fogalom ellentéteket
foglal magában, minden fogalom fejldésen megy
keresztül
e fejldés közben amaz ellentételo'e
bomlik, de csak azért, hogy azután új, magasabb
egységbe összefoglalódjék. A köznyelvben azóta is
ingadozó a szó értelme, mégis inkább a fogalom
éleselméj, ötletes elemzését jelenti.
Dialektikon, dialogizmtis (gör.), beszédalakzat,
a szónoki beszédben alkalmazott kérdés a rákövetkez felelettel e fordulattal a szónok elevenebben kidomborítja a maga álláspontját. Az ily
kérdések és feleletek sorozatának a neve hypoféle)

•

;

;

—

Dialóg

víz ismételt megújításával

majdnem

teljesen el-

távoUthatók.
D. alatt az ásványtanban a közetek kémiai mállását értik a mállási termékekbl keletkez kzeteket dialitikus kzeteknek nevezik.
Diallag (ásv.), az egy hajlású piroxéneknek egyik
elterjedt fajtája. Képlete
Ca (Mg, Fe) (SiOs)^, de 1— 4o/o Al^Ojtartalommal. Bama, szürke-piszkos zöld vaskos
vagy táblás kristályokban. Az oldallap szerint kiezen a lapon féleveles szerkezete van
mes csillogást is mutat. Gyakran összen a bronzittal. Kzetalkotó ásvány, lényeges elegyrésze
a gabbronak, és elfordul a szerpentinben, pikritben, olivinkzetekben és amfibolitokban.
Diallele (gör.), körben forgó bizonyítás, logikai
hiba a definícióban v. bizonyításban, ha ugyanis
valamit magamagával definiálunk, vagy valamely
tételt oly más tétellel bizonyítunk, mely maga az
els tételre mint bizonyítékára támaszkodik. Des;

;

tnen

cartes

;

pl.

Isten létét azzal is bizonyítja,

hogy Isten

világosan s határozottan átlátjuk, amit pedig világosan és határozottan gondolunk, az igaz.
De maga ez az utóbbi tétel azzal bizonyíttatik,
hogy Isten nem csalhat meg bennünket, tehát
Isten létét feltételezi. Isten léte tehát bizonyítja,
hogy amit világosan gondolunk, az igaz ez az
utóbbi tétel pedig bizonyítja, hogy Isten létezik,
létét

;

így egyik

tétel sincs bizonyítva.

Dialóg (dialógus, gör.-lat.), beszélgetés, párbeszéd, értekezés. így nevezik a színmüvek mindazon részeit, melyek két személy közt folyó bephora.
szélgetést ábrázolnak, ellentétben a monológgal,
Dialektológia (gör.), a nyelvjárások tana az vagyis magánbeszéddel. Különösen D.-nak nevezúj történeti és összehasonlító nyelvészet egyik nek oly értekezéseket, melyek párbeszéd formáfontos része.
jában vannak szerkesztve, amelyekben tehát az
Dialektus, 1. Nyelvjárás.
ellentétes nézeteket különböz személyek képDializátor, 1. Dialízis.
viselik s vitatkozásukból, eszmecseréjükbl mintDialízis (dycUysis), az az eljárás, ill. folya- egy drámai módon alakul ki az igazság. Az értemat, amellyel kolloid természet anyagokat (fe- kezésnek ez a költibb alakja, vagyis párbeszédes
hérje, enyv, zselatin stb.) krisztalloid természet szerkezete történetileg megelzte a mai, folytoanyagolítól (pl. sók stb.) elkülönítünk, megtisz- nos eladású (discursiv alakú) értekezést. Platón,
títunk, s amely azon alapszik, hogy az utóbbiak- Xenophon D. -alakban írták meg Sokrates tanítának likacsos hártyakon való átszivárgása (1. o.) sait és csak utánok alapította meg Aristoteles az
sokkal gyorsabb, mig.t az elbbieké. Szembetnen egyszemélyü értekezés müformáját. Mindazáltal
mutatkozik ez a következ, Graham-töl szár- a D. késbb is gyakran szerepelt mint értekez
mazó táblázatban
forma (Cicero), esetleg mint szatírái keret (LukiaAz átszivárgott
nos), s a renaissance óta újra divatba jött. önként
Az anyag neve
anyag viszonya,
kínálkozott minden oly esetben, ahol vagy a tárgy
mennyisége
kívánta az élénkebb ábrázolást, vagy a közönség
Konyhasó
...
1000
;

;

Pikrinsav

fOSO

.Ammóniák

0'&i7
0-703
0-472
0-311
O'Oüö
O'OOl

Tein

-

Nádcukor
Amigdalln_
Karamel ... _
Fehérje

_

_

...

Az utolsó két anyag már
mészet.

A

teljesen kolloidter-

D.-re szolgáló készülék, a dializátor henge-

res, alul hólyaggal v. pergamenpapirossal bekötött üvegedény, amelyet a dializálandó anyaggal

zselatinoldattal) megtöltve nagyobb, vízzel
edénybe mártunk. Az oldatban lév krisztalloid természet tisztátalanságok (pl. sók) a zselatinnál sokkal gyorsabban hatolnak a hártyán keresztül, tehát jórészt a vízbe kerülnek, s így a
(pl.

telt

eltt kellett atárgyat szemléletesebbé tenni (tehát
népszersít munkákban). Gyakran használták
filozófiai kérdések megvilágítására, vagy szatirikus célokra. Az újabb népek közül elször az
olaszok tntek ki a D.-ban, legelébb is Petrarca
(De vera sapientia), a késbbiek közül legkiválóbb
Macchiavelli. Az angoloknál Berkeley György ésHarris J., a franciáknál Malebranche, Fénelon és
Fontenelle, a németeknél Lessing, Mendelssohn
M., Herder, Schelling, Meyr Menyhért használták
ez irodalmi formát nagy hatással. Nálunk Sztáray
Mihály protestáns szellem «drámái» a XVI. sz.ban, a Balassi- komédia, A kuruckorbeli «Actio
curiosa» alig egyebek, mint D.-ok. Jeles D.
Alexander Bernáté a múvészetrl.V. ö. Hirzel R.,
Der D. (Ijeipzig 1895, 2 köt.).

—

Dialogrit

Dialogit

(ásv.)

Dialogizmus,
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m. mangánpát.

a.

DicUektikon.
Dialypetal (nv.), 1. Virágiákaró.
Diamágnesség (diamagnetizmus). Faraday kimutatta (1845), hogy a mágnesnek minden anyagra
van hatása aszerint, amint az illet anyagból készült kis golyót egy mágnessarok vonz vagy taszít,
nevezzük az anyagot pára-, ill. diamágnesesnek.
Két ellentett mágnessarok között egyenletes, ers
mágnesi térben felfüggesztett, paramágneses
anyagból való kis pálca a sarkokat összeköt egyenes, azaz az ervonalak mentén, diamágneses
pálca arra merlegesen helyezkedik el. Ijegersebben mutatja a D.-et a bizmut, kisebbed mértékben az antimon, cink, ón, higany, ólom, ezüst,
réz, arany stb., továbbá a víz, jég, alkohol, fa, hús
stb. Elméletileg a testek e kétféle viselkedése avval jellemezhet, hogy a paramágneses testek
jobban vezetik a mágneses ervonalakat környezetüknél (permeabilitásuk nagyobb I-nél), a diamágnesesek kevésbbé, permeabilitásuk kisebb
vasI-nél. Ebbl érthet, hogy közepes
1.

;

srség

kloridoldattal töltött

üvegcs elektromágnes

sar-

kai közé a levegben felfüggesztve, hosszával a
sarkokat összeköt egyenes mentén helyezkedik
el (paramágneses), ellenben arra merlegesen
(diamágnesos), ha még srbb vaskloridoldattal
telt edénybe merül. L. még Mágnesség.

—

Diaminek

Diamantoéder a. m. a hexakiszoktaéder, mivelhogy a gyémánt gyakran szokott ebben az alakban kristályosodni.
Diamasztigozis (gör.), fluk megkorbácsolása
Spártában Artemis Orthia oltárán. A hagyomány
szerint Lykurgos hozta be az addig szokásos
emberáldozatok helyett, melyekkel az istennnek
hódoltak, szintúgy edzés céljából, hogy a fluk
testi fájdalmakat eltrni tanuljanak. Aki legtovább trte, gyztes koszorút kapott aki a korbácsok alatt szótlanul meghalt, azt a gyztes koszorúval közköltségen temették el.
Diamer, 1. Nan^/a Parhat.
Uiamesogaiuae (növ.), oly növények, amelyeknek termékenyíttestei önmaguktól nem mozognak, vagyis átvitelükre küls beavatkozásra
van sztíkség. Eszerint a D. beporzását (1. o.) és
ezáltal megtermékenyítését a víz (hydrogam), a
szél (anemogam) v. állatok (zoodiogam) közvetítik. A Z). ellentéte a zoogamae (1. o.).
Diaméter, 1. Átmér.
Diametrális szám, két olyan számnak a szorzata, melyek négyzeteinek összege egy racionális
5*.
szám négyzete, pl. 12
3.4 és 3* -j- 4*
Diamid, 1. Hidrazin.
Diamidoazobenzol, CjHj.N N.CeH3(NHj)j. Keletkezik salétromsavas diazobenzol és m. fenilendianün egymásra hatásakor. Világossárga tk.
Alkoholban és éterben jól, vízben kevéssé oldható.
;

=

=

:

Diamagnetikus ásványok, 1. Mágnesség.
Diamagnetit (ásv.), magnetitpszeudomorfoza, Op. 117°. Sói szépen kristályosodó, állandó vegyületek. Sósavas sója Chrysoidin név alatt kelievrit után. Monroe (New-York).
Diamagnetizmns, 1. Diamágnesség.
D. ás- reskedelmi cikk. Fekete fényl kristályok v. barna-

—

ínyokon,

•

1.

vörös por. Alkoholban és vízben sárga színnel

Mágnesség.

Diamante, Jüan Bauiista, spanyol drámaíró, egyaránt jól oldódik. A kelmefestészetben selyemszül. Madridban 1626., megh. a XVIl. sz. vége felé. és gyapjiüfestésre használják. Mivel az aktív suPortugál családból származott és a jeruzsálemi garakat nagy mértékben elnyeli, használják söJános-rend lovagja volt. Drámái tárgyát a nép- tét kamarák ablaküvegeinek bevonására is.
Diamidodifenil, 1. Benzidin.
életbl, a mondákból merítette, feldolgozásuk is
Diamidofenol, C6H3(NH,)jOH. A fenolból
népies modorú, de nagyobb feltaláló-képesség és
eredetiség híjával. Legismertebb az El honrador CgHsOH
származtatható azáltal, hogy abban
de su padre c, melyrl azt hitték, hogy Comeille két hidrogén-atomot két amidogyökkel
NH,
Cid-jében utánozta; de D. darabja Comeille m- pótolunk. A dinitrofenolból
CeHj(NO,)gOH
vének megjelenése után 14 évvel utóbb jelenvén készül ón és sósavval való redukció útján. Savakmeg, nem szolgálhatott emennek mintául. Egyéb kal jól kiistályosodó és vízben oldható sókká egyedarabjai La Judla de Toledo El cerco de Zamora
sül, melyek közül a sósavas sóját amidol (1. o.)
Magdaléna de Roma; Santa Teresa, stb. Irt azon- név alatt a fotográfiában «elóhivó» szerül hasz-

—

—
—

—

—

;

:

kívül Szarzuelát

nálják.
(1. o.) és több egyházi szindaraNevezetesebb drámái a Biblioteca de autores
Diamido-származékok, melyek az NH^ gyö-panoles 49. köt.-ben (.Madrid, 1859) vaimakmeg. köt negatív gyökhöz kapcsolva kétszer tartalDiamantin, égetett agyagból v. finomra tört mazzák.
)i.

Diaminek. Organikus bázisok, melyek úgy

.rélból álló csiszolópor.

Diamantina

város Minas
Geracs államban (Brazília), a Serra do Espinha^o
ny. lábánál (1223 m), a Rio de San Franciscot
a Rio DcJceval összeköt csatorna mellett, Rio de
Taneirotól É.-ra (550 km). Brazília leggazdagabb
yémántterm vidékének (évenkint körülbelül 5
lillió korona) középpontja. Gyémántköszörülós
- ékszeripar, brgyártás, gyapotszövés. Püspöki
-íékhely. Lakossága 14,000 körül. Alapíttatott
(azeltt

:

Tejuco),

1730-ban.

.

származtathatók, hogy két molekula ammóniában
a hidrogén- atomokat két vegyérték szónhidrogéngyökkel helyettesítjük. Itt is, mint a monamíneknél

(1.

Aminek) elsrend, másodrend

harmad-

és

rend

D. léteaiek és pedig aszerint, amint egyegy, két-két, V. három-három hidrogén-atomot
helyettesítünk. Pl.

H,N(CjHJNHj

HN(C,HJ,NH

N(C,H,).N.

etiléDdiamin

dietiléadiamia

trietíléndiamio

I.

rendU D.

II. r.

D.

in.

r.

D.

Diamantino, város Mato Grosso brazíliai ál- Némelyike ezen vegyületeknek képzdik a hús
lamban, a Paraguay forrásai közelében (415 m). rothadásakor pl. cadaverin, putrescin stb. Az
1 730-ban aranykerosk alapították. 1746-ban gyéalifás D. brón^idrogénsavsói képzdnek akkor,
mántot fedeztek fel; nagy várossá fejldött, de ha a szénhidrogének dibromszármazékait amújabban teljesen lehanyatlott.
mónia borszeszes oldatával lOO^-ra hevítjük. B
Bémi Nagy

LemOtona. V. köL
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sókból kalciumhidroxid-oldattal való melegítéskor Victoriának lényegbeli rokona. Az Artemisszal
a szabad D. desztillálnak le és frakcionál való azonosítás további folyománya, hogy D.-t a
desztillációval egymástól elkülöníthetk. Az aro- hold istenujeként is ünnepelték. Költkés mitoszmás D. a megfelel nitrovegyületekböl reduk- magyarázók képzelete azután a görög istenn
cióval állíthatók el, A D. savakkal közvetet- mitológiájába is bebonyolították D.-t, amennyiben
lonül egyesülve, sószerü vegyületeket képeznek azt mondogatták, hogy az ariciai D. tulajdonés pedig egy molekula D. két ekvivalens savval képen a taurisi Artemis (1. Iphigenia), kinek kéegyesül. Számos e csoportba tartozó vegyület is- pét Orestes Taurisból Ariciába hozta s hogy Virmeretes a legjobban ismertek az etilén-D., dieti- bius tulajdonképen az új életre kelt s Itáliába
lén-D. és trietilén-D. Ersen alkalikus kémhatású került Hippolytos. V. ö. Bossbach, Verhandlungen
és ammoniás szagú folyadékok; forráspontjuk d. Görlitzer Philol.-Versammlung (1890, 147 s k.
l.-ok)
1230, 172". illetleg 210o.
Wissowa, Eeligion und Kultus der Römer

maguk

;

;

Diaminogénkék

festék úgy készül, hogy acenaftildiamidonaftalinszTilfósavat diazotálunk,
tilaminnal kapcsoljuk és ismételten diazotálva
naftolszulfósavval vagy naf toldiszulfósavval kapcsoljuk
(GG és G). Amidonaftolszulfósawal
diaminogénfekete keletkezik (1. Azofekete). Végre
a diaminogénfestékekbl az acetil-csoportot el-

szappanosltással eltávolítjuk. A diaminogénfestékek a pamutot közvetlenül festik, ha a roston
még egyszer diazotáljuk a kék szín elállítása
végett naftollal, fekete szín elállítása végett
pedig fenilen- v. toluilendiaminnal kapcsoljuk.
A keletkez színek kitnen állják a fényt és a
szappant.
Diamino-származékok, melyek az NH^ gyököt, pozitív gyökhöz kapcsolódva, kétszer tartal;

mazzák.

DiammoniumliidrofoBzfát,

1.

Ammonium-

foszfát.

Diamond-fields, 1. Gyémánt-mezök.
Diamoriózis (gör.) a. m. kialakulás, képzdés.

Oiamorain (gör.) a. m. eperíz.
Diana, si itáliai istenasszony, eredetileg a nk
segít istensége, elssorban a szülés fájdalmaínak
s általában a ni bajoknak enyhítje, kinek Aricia
nev latin város közelében világhír szentélye
volt.

s

E

szentély, melynek romjait 1884. felfedték
latin asszonyok legünnepeltebb vallási

mely a

középpontja volt, meglep gazdagságban tartalmazta a legkülönbözbb áldozati ajándékokat,
melyekkel az asszonyok D.-nak s két segíttársának, Virbiusnak és Egeriának kedveskedtek. Ámde
az sitáliai vallást minden téren megrontó görögösítés az ariciai D. alakját is korán kikezdte; abból a képzetbl kiindulva, hogy D. nemcsak a terjedelmes ariciai ligetnek, hanem minden ligetnek,
erdnek istenasszonya, kialakult az a felfogás,
hogy D. tnlajdonképen a görög erdei istennnek
Artemisnak (1. o.) latin mása, az a felfogás, mely
a mai köztudatban is él. Már az ariciai szentély romjaiból felszínre került fogadalmi szobrocskákon is látjuk, hogy a hívk az erdket biró
Artomis alakjában
vadászruhában, csizmában,
képzelték el istennjüket. Míg Ariciátegezzel
ban D. mindamellett továbbra is megmaradt elsistenasszonyának, amennyiben az
sorban a
erdvel és a vadászattal való kapcsolata csak mellékes volt, másutt ez a vonása válik uralkodóvá,
úgy hogy D. az asszonyok istenébi átalakul a
férfiak ünnepelt istenségévé.
vadászat sportját
Ezen az alapon kifejldött az a felfogás, hogy D.
nemcsak a vadászatnak, hanem általában mindennem küzdelmes erldfejtósnek, így elssorban a hadakozásnak is véd nemtje, Marsnak,

—

—

nk

z

198. s k. l.-ok.

Diana, az alchemisták irataiban az ezüst neve.
Diana (a spanyol dia a. m. nap szóból), az
osztrák-magyar és több más tengerészetben a
4—8 óráig tartó reggeli rszolgálat nem hivatalos elnevezése.

Diana fája (Arbor Dianae). A régi kémikusok
D.-nak nevezték azt a szép fehér talakú kristályokból álló ezüst amalgámot, mely keletkezik
hosszabb id után, ha ezüstnitrátoldatba néhány
csepp higanyt teszünk.
Diana- majom (kacér-majom, Cercopithecus
Diana L., áiiat), 1. Cerkóf-majmok.
Diana-puska, a Pieper-fóle vadászfegyverek
egyik nemének a megjelölése.
Diana-rend. A középkorban vesztfáliai lovagok alapították, vadászatban kitnt férfiak és nk
feldíszítésére. A D.-del feldíszítettek a «Dianaszövetséget» képezték. Jelvényük arany v. ezüst
érem volt, ellapján Diana álló alakjával, hátlapján egy szarvas nyíltól találva roskadozik, felette
sólyom kereng. Ehhez hasonló szövetség volt
Normandiában, majd késbb a XVIII. sz.-ban
Svábországban és Nápolyban a « Diana-papoké »,
ntlen nemes urakból alakulva, mely utóbbinak
nagymestere a nápolyi király s jelvénye egy kis
vadászkürt volt. E szövetség Murát király alatt
feloszlott.

Diana Veteranoram,

1.

Zana.

Diandrae (növ.), a forrtszirmú kétszikek egymely az Oleaceae (Olajfafélék) ós a
Jasmineae-családot foglalta magában. Ma Engler természetes növényrendszerében mindkett
Oleaceae név alatt a Contortae (1. o.) sorozat csa-

kori rendje,

ládja.

Diandria (gör., növ.), kétporzósak,Liané rendszerének 2. osztálya, a kétporzós virágú növényeket (pl. orgonafa) foglalja magában. Diandrus
a.

m. kétporzós.

Diane

D. de

Henrik
megh.
1566 ápr. 22. Férjhez ment Brézé Louishoz, Normandia helytartójához, de 1531. özvegy lett, 8
annyira meghódította a dauphint, hogy midn ez
mint II. Henrik
trónra lépett, befolyásával
Montmorency és Guise Károly bíboros kezeire
játszotta a kormányt. A király 1548. Valentinois
hercegnvé tette. A valiásmozgalmakban személyesen is üldözte a protestánsokat. A király halá(ejtsd; dján),

1.

Poitiers,

II.

francia király szeretje, szül. 1499 szept.

3.,

—

—

lával aneti kastélyába vonult vissza. V. ö. Guiffrey.
Lettres inéditos de D. de Poitiei-s (Paris 1865);
Capefiaue, D. de Poitiers (u. o. 1860).
2.

i).

1538.,

de Francé, angoulémei hercegn,

megh.

1619.,

II.

szül.

Henrik francia király ós

'

—
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Düc Philippine, mások szerint Henrik és poitíersi
D. természetes leánya. Elóbb Famese Horazio castroi herceghez,

majd késbb Montmorency Ferenc-

hez ment nül. IV. Henrik trónra lépése óta D. befolyásos szerepet játszott az udvarnál. XHI. Lajos
király nevelésére ö ügyelt

fel.

Oianil - festékek, különböz színárnyalatú,
szubsztantiv pamutfestékek, amelyek közvetlenül, elóhívásos és fémsókkal utólag kezelend
festésre alkalmasak.
Dianoia (gör.) a. m. gondolkozó er, gondolkozókópesség, értelem, értelmi megismerés. Dianoiológia. gondolkozástan (Schopenhauer).
Dianthus L. (növ.), 1. Szegf.
Diautre (franc, ejtsd: djantr), eufemisztikusan
a diahle (1. o.), vagjás ördög helyett, fleg felkiáltásokban.
a

Diapazón, görög szó, az ókori zenetudósoknál
mai oktávát jelentette. A franciáknál kezdte

—

Diartrzis

Diapszalma,

1.

Hipopszalma.

Diapszéfízisz (gör.), a régi Athénben a démosz
(nép) szavazása olyanok joga lölött, akiknek állampolgári minsége iránt kétely merült fel. A
kire a szavazás hátrányos volt, azt a polgári kötelékbl kilökték. Az illet a határozat ellen a
rendes bírósághoz felebbezhetett, de ha a bíróság
a szavazás eredményét megersítette, rabszolga
lett. A legrégibb D. K. e. 445. évben volt, amidón
polgárok 4760 egyént löktek ki.
Díaptomas (állat), az evezölábú rákok (Gope^íía> rendjébe tartozó alsóbbrend ráknem. Fajai
pelagikusak. A nsténynek páratlan petezacskója van. Hazánkban 13 faja él. A tordai, vízaknai
és szamosfalvai sósvizekben él a D.salinusDiiá.
Diarbekr (Diarhekir), fvárosa az ugyanUy nev \ilajetnek (37,500 km=, 471,000 lak.
4 szandzsákság D., Mardin, Szard és Malatia) az
ázsiai török birodalomban, csekély távolságban a
fels Tigristl 626 m. magasban, 30—60,000 kurd,
:

hangszerek mértékét jelenteni, pl. fuvolánál a
utóbb D. normál a pontosan török, örmény, kaldeus, gör., zsidó lak., még most
kiszámított oktávhangzást, ebbl végre D. a is eléggé jelentékeny marokinipaiTal, gyapjú-, sehangszerek egyenl (egységes) hangolásának ki- lyem- és gj^apotszövéssel, réztárgyak, szirup- és
induló hangját, az ú. n. kamarahangot (1. o.) je- cserépedény-készítéssel. A közeU hegj'ségbon ólom,
lenti. A pontosan e hangon pendül fémhangvil- réz és vas található. Kereskedelme jelentékeny.
A bazalt-sziklán amflteátrumszerüen épült válát is elnevezték D.-nak.
Diapedesis (lat.-gör.), a vérnek kilépése a rost 8 km.-nyi kerületben falak és e falakon
sértetlen érfalon. Más normális viszonyok közt kívül kertek veszik körül kí^üIról szép látványt
is elfordul, hogy valamely fehérvérsejt az ér- nyújt, belseje azonban, mivel házainak alja fekete
falon kifúrja magát, de a D. különösen nagy kövekbl készült, komor, amiért is Kara- (a. m.
arányokat ölthet bizonj'os kóros körülmények fekete) Amidnak is hívják. 6 temploma, mintegy
között, amikor Is relatíve nagy véi"zések jöhet- 20 mecsetje, számos fürdje és kiváló bazárja
nek létro D. révén. Ezt elssorban vérpangásnál van. D. a már az ékirásokban is említett Amida
látjuk ilyenkor a capillaris erek endoljai között helyén áll örmények, bizánciak, arabok, turkolév preformált nyílások kitágulnak, s a vér- mánok, kurdok és perzsák küzdöttek birtokáért.
nyomás az alakelemeket rajtuk kipréseli. Ilyen 230 ban már római gyarmat, 325-ben ker. püspök
érzéseket láthatunk pl. szívbajosoknál a nyálka- székhelye volt. 640-ben került a Bekr arabok kesavóshártyákon hasonlóképen D.-vérzések zébe; ezektl nyerte nevét. 1394-ben földúlta
szerepehiek a hemorrhagiás infarktusok létre- Timur 1507— 1515-ig a perzsák birtokába, 1515.
jötténél
a havi tisztulásnál is a vér részben D. pedig a törökök birtokába került, akik máig is
révén keletkezik. Elfordul azonkívül idegbajok- megtartották.
nál, skorbutnál, Werlhoff-fóle foltos betegségnél
Díarch (növ.), a sugaras edénynyaláb (1. o.)
stb., 1. még Vérzés.
akkor, ha a farész két sugár irányában keletkeDiapente, görög szó, valamely zenem alap- zik a gyökérben, pl. a keresztes virágnak gyökeliangjától fölfelé számított ötödik hangját jelen- rében.
ít (a raai hangrendben a dominánst).
Diarchia (gör.), két személynek egy idben
Uiapliorasis (gör.), a br kiválasztó tevé- való uralkodása, akár mint társkirályoké, akár
kenysége; fleg az izzadást értjük alatta.
ellenfeleké (ellencsászár, ellenpápa).
Diaphoretica, 1. Izzasztó gyógyszerek.
Diarium (lat.) a. m. napló; diaria febris,
l>iaphorit (isv.). 1. Diaforit
mindennapos hideglelés.
Uiaphraí^ma, 1. Diafrogma.
Diarium Europaeam, a modern újság elDiapliysis, 1. Diafizis.
futárja, mely a napi eseményeket följegyezte és
Diapláaás (gör.), a ficamodott vagy tört csont- számos okiratot közölt kiadta Martin Meyer vom
r\

iNTikak távolságát

;

;

;

;

;

;

;

;

i'szletnok helyreillesztéso.

Diapnbé

Hayn

in Schlesien (álneve

Philemems

:

Irenicus

m. brpárolgás.
Elisius) kiadója Wilhelm Serlin frankfurti könyvDiaporézis (gör.) a. m. kételkedés, habozás"; keresked és halála után (1676) ennek özvegye
szónoki alakzat, mellyel a szónok akár szerény- volt; 45 kötete jelent meg (1659—83), melyek az
ségbl, akár mintegy a hallgatók zavarát tolmá- 1657—1681. évi eseményekrl szóltak.
csolva azt jelzi, hogj' nem tudja, hol kezdje, hol
Diarrhoea, 1. Hasmenés.
hagyja abba beszédét vagy egyáltalán mit is
DiartrózÍB a. m. megszakított ízület az izülelondjon.
tek (articulatio) egyik alosztálya, szemben a foly(gör.) a.

;

;

Diapozitív, átlátszó alapon (többnyire üvegen)
készült fotográfiai másolat, melyet vagy ablakba
akasztanak, vagy vetít készülékben Imsználnak.
Legtöbbnyire brómezüst lemezen készül, de elállítható pigmenteljárással is.

tonos,

mog nem

szakított ízülettel (sjTiarthrosis).

A

D. az az izületforma, amelyet a laikusok voltaképen ízületnek neveznek lényege az, hogy az
izül csontfelszinek külön-külön porcog^réteggel
vannak borítva, s köztük egy keskeny, folyadék;

8S»

—
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kai kitöltött üreg marad vissza (cavum articuA csontok összetartásáról szalagok gondos-

lare).

kodnak.
1. Antonio
Gongalves, brazíliai költ,
Caxiasban (Maranhao) 1823 júl. 10., megh.
1864 nov. 3. Portugáliában nevelkedett és a
coimbrai egyetemen íllozóflát és jogtudományt
tanult. Eleinte hivatalt viselt Maranhaoban, majd
mint tanár mködött s végül mint a külügyminisztérium tisztviselje 1855—58-ig Portugáliában
tartózkodott. Több lapnak volt munkatársa ós számos drámát is írt, melyek közül a Léonor de Mendo9ac.alegnevezetesebb.l846-banRio de Janeiroban megjelent Primeiros cantos c. verskötete igen
nagy hatást ért el, és a brazillal irodalmat a
népies irány felé terelte. Ezután Secundos cantos
(u. 0. 1848) és Ultimos cantos (u. o. 1850) o. verskötetei jelentek meg. Megemlítend még D.-nak
Diccionario da lingua Tupy (Leipzig 1858) könyve.
Halála után jelent meg: Obras posthumas (D.
életrajzával, Rio de Janeiro 1866). V. ö. Wolf,

Dias,

szül.

Le

Brésil littéraire (Berlin 1863).

2. D., Bartholomeu, 1. Diaz.
Diás, község, 1. Gyenesdiás.
Diaso-reactío, l. Ehrlich-féle diaso-reahció.

Diaspongelatine,

1.

Robbanó

szettek.

Diastema,

az emls állatok fogazatában a
fogak sorozatában észlelhet hézag tudományos
neve.
Diasz (gör. áj/as^, a kettsség, némelyek szerint
Pythagoras filozófiájában, ki azt tartja, hogy a
szám a dolgok lényege, ellentéte az egynek; az egybl s a kettsségbl származik minden. L. Pythagoras.
Diaszkeuaszta (gör.) a. m. rendez, kiadó, átdolgozó. Azokat a költket vagy grammatikusokat nevezik így, akik állítólag a homerosi költe-

mények anyagát eggyé

forrasztották.

Wolf

Fri-

gyes Ágost azokat a tudósokat nevezi így, akik
Peisistratos megbízásából a két eposz anyagát
összegyjtötték és írásba foglalták.
Diaszkópia, átvilágítás Röntgen-sugarakkal.
A Röntgen-sugarak által alkotott kép szemmel
nem látható, de eltnik, ha a sugarakat baryumplatin-cyanür

ernyre

ejtjük,

amely

ott,

ahol

Röntgen-sugár éri fel világít.
Diaszponzselatin, 1. Robbanó szerek.
Diaszpor (ásv.), aluminiumhidroxidAlO(OH), timföldtartalma 85 Oo/o-Rendesen leveles halmazokban,
ritkábban rombos rendszerbeli táblás v. oszlopos
kristályokban. Ritkán színtelen, többnyire sárgás,
kékesfehér, zöldesfehér vagy még gyakrabban
sárgásbarna (utóbbi esetben vashidrát festi meg,
de többnyire csakis külsleg). Igen jól hasad,
:

gyöngyfény. K. 6-0. Fs. SS— 3-5. Lángban
olvad meg, de némelyik fajtája ersen pat-

nem

togzik, erre a tulajdonságra vonatkozik a Hauy
(1801) adta név is (diaspeirein gör. szétpattog-

Diasztázis

korunddal együtt dolomitban; Pennsylvaniában (Union ville), leveles halmazokban az Uraiban (Kossoibrod Mramorskoi bánya), Kis-Ázsiában
(Bphesus mellett), Naxos szigetén smirgellel
együtt, Massachusetts (Chester), Zillerthal (Grei-

ton)

ner).

Diaszpóra

(gör. a.

m. szótszóródás). Eredetileg

a görögül beszél zsidóknál és az új-testamentomban a babiloni számkivetés óta a pogány népek közt, különösen Egyiptomban ós Kis-Ázsiá-

ban elszórva

élt

zsidók elnevezése.

Késbben,

a Kr. u. els században, a Szentföld községein kívül szótszórva élt zsidó-keresztényeket is illetik
ezen a néven a Hermhutereknél a községeken
kívül lakó testvérek a prot. egyházban a kat.
országokban és egyebütt szétszórtan lakó protes;

;

tánsok.

Diasz-szisztéma, 1. Permi szisztéma.
Diasztaltikus (gör.) a. m. kiterjed, szóthúzó
ellentéte systáltikus, összehílzó, egybetartozó.

Diasztáz, újabb neve amüáz. A gabonamagvak csírázásakor nagymennyiségben képzd cukrosító enzim, mely a keményítt dextrinre és maltózra bontja. 1812-ben Kirchhoff, majd 1819—30.
Dubrunfaut vetették meg a D.-ra vonatkozó ismereteink alapját. Az el nem csirizesített keményítféléket csak kisebb mértékben, és a keményítfélék sajátos természetéhez mérten különböz mértékben támadja meg. így pl. a rizs- és
kukoricakeményítt alacsony hfokon sokkal kevésbbé, mint az árpa- vagy büzakeményítöt. Ha
:

azonban a keményítféléket elzleg

elcsirizesít-

jük, akkor a D. hatása valamennyi keményítféleség esetében ugyanaz. A D. hatását a hmérséklet olyképen befolyásolja, hogy öO" C.-on a
legélénkebb a cukrosítás és legtöbb maltóz képzdik. A szeszgyári üzemben rendesen akként
cukrosltanak, hogy a keményít */j-e maltózzá,
Vj-e dextrinné alakuljon. Ha a hmérséklet magasabb, akkor kevesebb maltóz és több dextrin
képzdik. 70—80" C.-on a D. hatóképességét teljesen elveszíti. Különösen akkor érzékeny a magas hfok iránt, ha a D. oldat kevés vagy semmi
maltózt sem tartalmaz. A maltóz a D.-t a maga-

sabb hfokkal szemben bizonyos mértékig megAlacsony hfokon beszárított D. 100" C-t is
változatlanul elvisel. A D.-t a csírázott gabona
(maláta) vizes oldatából állítják el, de még a
tiszta enzimet nem sikerült elkülöníteni. A malátában elforduló D. ketts hatású 1. a keményítt magasabb hmérsékleten elfolyósítja, vagyis
feloldja; 2. a feloldott keményítt cukrosítja. A
csirázatlan gabonamagvakban is van D., de ez a
keményítt nem oldja, csak cukrosítja és cuki-osítási optimális hmérséklete az elbbinél alacsonyabb, mennyisége pedig sokkal kevesebb. A D.
hatását kevés szerves sav jelenléte elsegíti, de
ers ásványi savak, lúgok, a legtöbb fémsó, alkaloid, arzenikum, esersav, terpentinolaj, karbolsav gyengítik v. lerontják az enzim hatását. V. ö.
Sigmond B., A kemónyítöféleségek sajátságairól
(Magy. Chem. Folyóirat VII. köt.) Szilágyi Gy.,
Adatok a D. chemiájához Effront-Bücheter, Die
védi.

zani), noha több elfordulásról ismeretes nem
pattogzó D., mint pattogzó. Egyik legnevezetesebb
termhelye Selmecz mellett Bélabányá, hol hófehér, földes, kaolin-külsej ásványban, a bólabányitban (1. o.) terem és pedig színtelen kristályokban a selraeczi elfordulás 1845 óta ismeretes. Diastasen.
Diasztázis (gör.)
Ugyancsak kristályokban találni még Svájcban
(Oampolongo Dazio grandé mellett, tessini kan- csontok szétválása.

:

;

;

;

a.

m. szétválás, különösen

Diasztéma

Diasztéma, a régi görögüknél azt jelentette,
amit manapság általános értelemben a hangköz
(1. 0.) jelent, tehát egyes hangoknak a távolságát
egymástól (minden határozott megjelölés nélkül).
Diasztilon (gör.) a. m. a klasszikus görög építészet széles oszlopközü csarnokai közül annak
a megjelölése, melyben az oszlopoknak egymás
közötti távolsága három alsó oszlop-átmérvel
volt egyenl.
Diasztiméter, 1. Teleméter.
Diasztolé, görög metrikai mszó, melyen a
rövid magánhangzónak a vers kedveért való megnyújtását értették (hangsúlyos helyen, az úgjTievezett arsisban). Magyar példa « Tomori, büszke
vezér, mért hagytad el érseki széked ?» (Kisfaludy K. Mohács.). Ellentéte a «systolé». D. az or:

:

vostanban,

1.

Szív.

(gör.) a. m. interpunkció. Ez alatt
régi zeneteoretikusok a zene tagolásának, periódusokra való felosztásának és a zenei periódusok
összekötésének tanát értették ; ezt a kifejezést elször ZarUnp használta Sopplimenti musicali (Ve-

Diasztolika

nezia 1589) c. müvében. Mozart Lipót hegedüiskolájában (1756) is elfordul. A XVIII. sz. végén
(Sulzeraál «Die Theorie der schönen Künsten) D.
helyett már a frazirozás szót használják.
Diasztolikus zörej, kóros körülmények között a diasztolé alkalmával a szív felett hallható
zörej, melyet a szívbajok felismerésében értékesítenek, 1. Szívbajok.
Diatéké (gör.) a. m. szövetség, görögül így nevezik az ó- és új-szövetséget (bibUa).
Diatermán (gör. a. m, hátbocsátó). így nevezik az olyan testeket, melyek a reájuk es hösuL'-arakat magukon keresztül bocsátják, ezzel szem"U az atermán testek a hsugarakat elnyelik iU.
visszaverik; a megkülönböztetés tehát ugyanaz,
mint a fény (látható sugárzás) esetén a testek beosztása átlátszó és átlátszatlanokra. Miként azonban mintegy e kett között vannak a színes (részlegesen abszorbeáló) anyagok, amelyek bizonyos
fezín fénysugarakat átboesájtanak, másokat nem,
ép ügy a különböz anyagok a (láthatatlan) hsugarak közül bizonyos hullámhosszúságút átboesájtanak, másokat nem. D. eszerint az olyan
test, amely a hsugarak legnagyobb részére nézve
igen tökéletesen átlátszó. A legnagyobb mértékben D. s egyúttal átlátszó test a ksó, ellenben
./. átlátszó timsóoldat ersen
atermán, míg ateljjsen átlátszatlan fekete üveg, ebonit, szénkénegben oldott jód nagy mértékben D.-ok. Az ide vágó
régibb vizsgálatok fleg Melloni, Knoblauch, Mas8on, Jamin, Tyndall-tól származnak. L. még Hösugárzás.
Diatesszaron, a görögöknél és a középkor zenészeinél a ti.szta negyed.
D. teológiai értelem-

—

ben,

1.

Evangélium.

Diatézis, a szervezet kóros kémiai összetételén
idnként jelentkez betegségi tünetek.
Minden D.-nek egy bizonyos konstitúció felel meg
és azon betegségi tünetek, amelyeknek oka a
konstitucióban rejlik, alkotja a D.-t. A vérzéses
konstitucióju egyén, ha valami vérzéses betegséget kap, akkor D.-rl beszélünk. Igen fontos az
exsudativ D. Egyes csecsemk, ha túlbven tápalapuló,

láljuk

ket

—
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tejjel,

akkor ótvart, viszket brkiüté-

Diatreta

seket, gyakori náthákat, nagy mandolákat stb.
kapnak. B tünetek a táplálék csökkentésére javulnak, st meg is gyógyulnak. B csecsemk exsudativ konstituciójuak és a túltáplálás váltja ki náluk
a D.-t.Ismernk még húgysavas D.-t éspannophil
D.-t. Régebben görvélyes, bujakóros, maláriás
D.-rl is szólottak, de ez helytelen, mert ezen
megbetegedések specifikus infekciózus megbete-

gedések.

Diatlieriiiia (szinonimák: ThennopenetraTranstliermia). Orvosi eljárás, melynek lényege, hogy ú. n. nem tompított vagy gyengén
tompított nagyfeszültség gyors váltakozású villamos áram segélyével a kezelt testrész mélyében
nagy meleget idézünk el. Izületi bántalmak, daganatok stb. kezelésében jónak ígérkezik.
Diatit, gimimilakkból és kovasavból készült ratio,

gaszt ó szer.

Diatoma D G. (nSv.), a Kovamoszatok génusza,
Kovamoszatok.
Diatoma-föld. A diatomák (bacillariaceák),
vagyis a kovasavból áUó sejtfalu moszatok, melyek a kovapáncélu radioláriákkal (protozoák) és
kevés spongyatkkel együtt néhol tetemes vastagságú telepeket alkotnak, úgy a legmélyebb
tengerek fenekén, valamint féhg sós vagy édesvizekben is, különösen geyzir tavacskákban.
Diatoma-telepek elfordulnak Pranzensbad, Lüneburg vidékén 2—30 méteres vastagságban, Berlin
közelében, Auvergneben, de kivált Columbiában
Oregon tartományban, ahol elérik a 150 m.-t is. A
1.

anyag által összeha tiszta és porszer,
ha finom palás, Tri-

földes, eldörzsölhet, lisztalakú

tartott féleségüeket D.-nek

;

hegyilisztnek (Bergmehl)
(csiszoló-pala, ragadó-pala) nevezik. Tokaj-Hegyalján, a Mátrában mint Kártyakö, Bilin
8 Bonn mellett mint Polirschieíer, Kiesel guhr,
Diatomapelit ismeretes. Az Atlanti-óceánban
(Kerguelen szigetek körül) 2280—3660 m. mélységben ily képzd diatomaiszapot fedezett fel a
Challenger-expedíció. A D. forró kálilúgban oldódik. A D.-t használják hszigetel anyagul, vízüveg, dinamit készítésére stb.
Diatomit (ásv.), diatomák kovahéjaiból álló laza
vagy összetartó halmazok, amelyek mérföldekre
területeket foglalhatnak el.
Diatonikus lépés a zenében egy egész v. félhanggal való lépés, amellyel egy fokról a következ fokon lev hangra lépünk, akár törzshangok
(h-c vagy c-d), akár módosított hangok (c-des v.
cis-d) ezek a fokok. D. viszonyban csakis olyan
két hang lehet, amelyek töszomszédosak ugyan,
de amelyeket különböz vonalakra, Uletleg vonalközökbe írimk. Ellenben kromatikus viszonyban olyan két hang van, amely félhangnyi távolságra esik egymástól, töszomszédos, de ugj^anegy
vonalon vagy vonalközben foglal helyet (pl. c-cis
V. d-des). D. skála a 7 fokú (dur v. moll) skála.
Diatreta, nagy mesterséggel olyatén köszörült
kés-római üvegedény, mely egymástól elválasztott s csak helyenként összeforrasztott két rétegbl
áll. A bels vastag réteg az edénynek a falát képezi,
a ktlls háló-alakban övezi a belst. A technika
nem igen ismeretes. Az edényeken többnyire
felírás is van. Igen ritkák. Hasonló üvegeket készített Csehországban Pantotsek, még pedig úgy,
;

polinak

men

—

DIatrIbé

hogy duplafalú edényeket

—
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Diazobenzol

melyek küls Bellevueben lakó pásztornál nevelkedett. Mint 15
éves íQú vipera marása következtében elvesztlev felületeket kiköszörülte. V. ö. Fröchner, La vén egyik lábát, iparmvészeti tervezéssel kezdte
verrerie antique (Paris 1879) Blümner, Techno- magát fenntartani. Ébredez mvészi becsvágyát
logie und Terminologie der Gewerbe und Künste azonban nem elégítette ki ez a foglalkozás és né(Leipzig 1887).
hány évvel késbb (1831) már megjelenik a SalonDiatribé (gör.), tudományos értekezés, különö- ban Paris környékén festett tájképi tanulmányaisen vita- vagy gúny-irat.
val. Ezután is ós mindvégig megmaradt a tájfesDiatrimma (gör.) a. m. kisebesülés járás vagy tés mellett, amelyet az ú. n. barbizoni mesterekkel
lovaglás közben.
társulva mvelt a fontainebleau-i erdben, melyDiatropizmus, 1, Tropizmus.
nek árnyas, romantikus világítású részletei je
Diaulosz (gör.), ketts futás. A helléneknél a lennek meg az
többnyire kisméret képein,
futás egy nemének a neve. D. alatt a futópályá- melyeken staífageként hol nimfákat, hol amoretnak, a stádiumnak kétszeri befutását értették. D. teket, hol pedig cigányokat alkalmazott. Vannak
jelent ketts fuvolát is, 1. Aulosz.
azonban tisztán flguráUs kompozíciói is.D. fereje
Diavolettí (ol.), kis ördögök, cukorral be- a meleg, hangulatos színezés, amelyben valamint
vont fiiszerek és körisbogár-készítmények, melyek az alakokat körülvev fényhomály (chiaroscuro)
afrodiziakumok (nemi ingert fokozó) gyanánt mesteri ábrázolásában Correggio nyomdokait köhasználatosak.
vette. A Louvreban igen sok mve látható, a
Diavolezza-hágó, 1. Pontresina.
Szépmvészeti Múzeum modern képtárában egy
készített,

rétegére alkalmazta a rajzot s a kontúrok között
;

*

Diavolo

(ol.), 1. Diáble.
Diaz, 1. (DiasJBartholomeu, portugál hajós, kit
1486. három hajóval küldtek ki a mondai János fpap felkeresésére. Afrika ny. partja mentén délre
hajózva a déli szélesség 26 "-a alatt kikötött és Portugália számára birtokba vette a partot. Azután
egy három napos vihar délre sodorta hajóját. A
víz hidegségén észrevette, hogy már túljárhat
Afrika déli végén, visszafordult és a mostani
Algoa-öbölben érte el újra az afrikai partot.
Legénysége ellenzése dacára továbbhajózott a

mostani Busman-folyó torkolatáig, ahonnan végre
visszatérve, a Cabo tormentosot fedezte föl, melyet azután Cabo de huena esperanza-nak, Jóreménység-fokának keresztelt. 14.-87dec. jutott vissza
Lissabonba. 1497-ben Vasco da Gamát kisérte és
miután az öt a Mina foktól visszaküldte, Cabralhoz csatlakozott és utóbb annak négy hajójával
együtt, 1500 máj. 29. a Jóreménysóg-foka közelében eltnt.
2. D., Porfirio, a mexikói köztársaság elnöke,
szül. Oaxácában 1830 szept. 15. Részt vett 1854.
a Santa- Anna elleni felkelésben, 1864 óta L Miksa
császár ellen harcolt elfoglalta Pueblát és Mexikót. A nagyravágyó
most a köztársaság elnöke kívánt lenni, de a szerencse Juareznek kedvezett. Ennek halála után (1872 júl.) fölkelést támasztott, de csak 1876. birta a hatalmat magához
ragadni. 1877-ben a köztársaság elnökévé választották. A közbékét helyreállította, Franciaországgal ós Ausztria-Magyarországgal a diplomáciai
összeköttetést ismét helyreállította. 1884, 1888,
1892, 1896, 1900 és 1904-ben a kongresszus D.-t
mindannyiszor köztársasági elnöknek választotta.
Az ország alatta haladásnak örvendett és a pénzügyi
egyensúly helyreállott. De vaskeze miatt sokan
meggylölték, 1910 végén felkelés támadt, mire
D. kétségbeesett ellenállás után 1911 máj. 25. leköszönt és álruhában Veracruzba, innen pedig
;

gyz

hajón Spanyolországba menekült. Most Európában él. V. ö. Godoy, D. Porfirio (New Yw-k 1910)
Creelmann J., D., Master of Mexico (London 1911).
Diaz de la Pena (ejtsd: penya), Narcisso Virgilio,
spanyol eredet francia fest, szül. Bordeaiixban
1807 aug. 20., megh. Mentoneban 1876 nov. 18.
Korán árvaságra jutva, egy Paris környékén,

kis tájképe függ.

Diaz del Castillo (ejtsd: —kasztiiiyó), Bernal,spsLnyol történetíró, szül. a XVL sz. végén, megh.
Mexikóban 1560. 1519-ben Cortez alatt részt vett
Mexikó meghódításában. Bár tudatlan és babonás
ember volt, Corteznek és társainak hsi küzdelmeit bámulatos elevenséggel tudja eladni s ma
is fontos forrása Mexikó meghódítása történetének. Megjelent Madridban 1632. A munkát Bró.zík Károly fordította magyarra.
Diazeuxis (gör.) a. m. szétválasztás, a régi
görög zenében e kifejezés két egymás után következ (össze nem kapcsolt) tetrachordnak egy
azok közt lév hang által való összeköttetését jelentette ily D. jött létre a meson (e, f, g, a) és a
diezeugmenon (h, c, d, e) tetrachordok közt a
trite synemmenon (b) hang által. A latin zeneteoretikusok e szétválasztást disjunctio-nak ne;

vezték.

Diazoamidobenzol

a.

m.

diazoaminobenzol

(1. 0.).

Diazoamiaobenzol, CeHjNjNHCgHj. Elállítására sósavas anilin jól lehütött oldatába nátriumnitritet viszünk és az oldathoz nátriümaeetátot
adunk, mikor is a D. az oldatból kiválik. Tiszta
állapotban elállítva aranysárga kristálykákból
áU, vízben oldhatatlan, borszeszben, éterben ós
benzolban oldódik. Op. 96". Könnyen explodál.
Diazoamino-vegyületekR.N= N.NH.R. Keletkeznek diazovegyületek sóiból, ha azokat semleges V. gyengén savanyú közegben primer vagy
szekundér aromás aminekkel hozzuk össze,

pl.

CeH,.N,.N03+CeH..NH,=
C,Hs.N,.NH.CeH,+ HNO,
Rendszerint jól kristályosodó, közönséges hmérsékleten elég stabilisvegyületek, csak ersebb hevítésre bomlanak exploziószerüleg. Nevezetes sa-.
játságuk a D.-nek, hogy átváltozhatnak a velük
izomer amidoazó-vegyületekké. A diazoamidobenzol pl. alkoholos oldatban már állás közben amidoazobenzollá változik. A reakciót moggyorsílya
már igen kismennyisógü sósavas anilin jelenléte.
Diazobenzol, CgHj.N.NrOH. Szabad állapotban
csak kevéssé ismeretes. D. -kálium vizes oldatát
aequivalens ecetsavval elegyítve kellemes szagú
sárga olaj keletkezik, mely azonban pár pil-

sr

—

DIeizobenzolanilid

Diazo-vegryületek
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és jéggel htött aminoldathoz vékony sugárban,
ügyelve arra, hogy a keverék fel ne melegedjék,
a szükséges mennyiség kálitmi v. nátriiminitritsalétromossavat
tésre explozióval bomlanak el. Pontosabbak Sa- oldatot öntjük. A sav a nitritbl
létromsatm D. C.HjNjNO,. Salétromsavas ani- tesz szabaddá, melynek hatására aztán D. keletlin diazotálása útján (1. Diazo-vegyületek) állít- kezik, pl.
C.H,
ható eló. Színtelen talakú kristályok. Kénsavas
C H
D. CgHjNjHSO^. Elállítható salétromsavas D.'
N.Cl+2HjO
\n.C1-1-HN0,
ból azt kénsavval elbontva. L.még Diazo-vegyütm
aalétromossav
/, /
letek.
N
H,
Diazobenzolanilid a. m. diazoaminobenzol

lanat alatt nitrogéngáz fejldése közben elbomlik.
Sói többnjire szépen kristályosodó, jól jellemzett
vegyületek. Vízben jól oldódnak. Ütésre v. heví:

=

\

/

benzoldiaao-

anilinklórhidrát
(1. 0.).

niamklorid

m. öv a görögök színhazaiA D. rendszerint kristályos, színtelen, vízben
ban a félköríves körjárat, mely a néztérnek lej- jól, alkoholban kevéssé oldódó, száraz állapotban
tójén emelked padsorai között volt s azokat két hevítésre v. ütésre heves robbanással szétbomló
vagy három részre, emeletre osztotta célja, hogy testek. Az ammónium-sókkal analógok és vezeta sugái-szerüen alkalmazott lépcsk mellett a né- képességükbl adódik, hogy disszociációfokuk a
zknek megkönnj-itse helyeik elfoglalását.
megfelel ammóniumsóhoz hasonló. Az ammóDiazo-vegyületek. E vegyületeket Griess P. niumsókhoz hasonlóan komplex sókat is alkotaroprimer
salótromossaN-nak
fedezte
fel
a
1860.
nak. A D. segítségével végezhet számos benzolmás aminekre való hatása útján. E vegyületek a származék elállítása azáltal, hogy a D. nitrogéntartalmazzák,
kétvegi'értékú gyököt
fejldés közben könnyen elbomlanak és az Nj
melynek egyik vegyértéke aromás szénhidrogén- csoport helyébe más atomok v. atomcsoportok
gyökkel, másik vegyértéke negatív gyökkel kap- lépnek.
így vizes oldatának melegítése útján a
csolódik. E rendkívül reakcióképes vegyületek D.-bl fenolok keletkeznek, vagj'is az N, csopornemcsak tudományos, hanem gyakorlati és pedig tot
gyök helyettesíti, pl.
különösen az anilinfestékek eláUitása szempontCeHj.0H4-N,-f HCl
CgHs— NjCl-f H.OH
jából igen fontosak. Míg az alifás vegyületííknek
fend nitrogén sósar
víz
benzoldiazoesetekben
egyes
ós
niamklorid
csak
átalakítása
D.-ké való
keletkeznek.
fenolatok
hatására
Alkoholok
aroaddig
a
primer
aránylag ritkán lehetséges,
más aminek jellemz közös tulajdonsága, hogy Ugyancsak alkoholok hatására különösen a nediazotálhatók, azaz salétromossav hatására D.-ké gatív gyökökkel substituált D.-ben az Ng csoport
alakíthatók. D.-et Hantzsch szerint szerkezetük- hidrogénnel helyettesíthet, pl.
nek meKfelelen két csoportra osztjuk
C,E,Bt,
N, +HC1
CjH^.OH
C,H,Br,.N,Cl

Diazóma

(gör.) a.

;

;

—N=N—

—OH

=

=

+

I

PíTiS A.C
Tyj

szerkezeti képletnek megfelel D-ek

tribrombenzol
diazoniamklorid

+ C,H,0

+

tribrom
benaol

aldebíd
az ú. n. rfía2oni«m-vegyületek, melyek jellem
szempontjából az animonium-vegyület«khez haAz Nj csoport haloidokkal is helyettesíthet
sonlók (Ar a. m. fenil gj'ök (CgHj) v. annak szár- kupró sók segítségével (Sandmeyer-reakció). Kupmazékai, illetleg homológjai, Ac a. m. negatív rocianiddal melegítve a D,-et az N, csoport hegyök).
lyébe ciángyök lép, vagyis nitrilek keletkeznek,
n. Ar.N:N.Ac szerkezeti képlettel biró vegyü- melyekbl elszappanosítással aromás savak állítletek, az ú. n. D., az azovegyületekhez (1. o.) ha- hatók el.
sonló kémiai jellemmel bírnak. E vegyületeknek
A D.-nek vannak olyan reakciói is, melyek nitkét stereoizomer alakjuk van
rogén kiválása nélkül mennek végbe. így bróm
hatására bellük perbromidok keletkeznek, meAr—
1. Syn-D.
Igen labilis vegyületek és lyek ammónia hatására diazoimidekkéy&ltoziiak.
II

Ac-N.

-fBr,

Anti-D.

II

Ezek igen

N— Ac.

stabilis

-'

/N
C,H,.N
-f 3HBr
\N

Ar-N
2.

+NH,

C,H,N..Br^ -?C.H,N,.Br3^

tisztán csak kevés esetben állíthatók el.

vegyü-

Rendkívül fontos reakciójuk, hogy aminekkel,
Diflzonium-vegy lilétek. Minthogy e vegyü- továbbá fenolokkal egyeslthetök, miáltal az azoletek igen bomlékonyak, tiszta állapotban nem f estékekhez juthatunk (1. Azo festékek). A D. erészokták ket elállítani, amennyiben gyakorlati lyesebb redukáló anyagok hatására hidrazinná
fontoeságuk nem maguknak a tiszta állapotban alakulnak.
elállított vegyületelaiek van, hanem nagy jelenU. D. Ar.N N.AC. A D., illetve sóik a diazotségük a D. révén elállítható aromás vegyüle- niumvegyületekbl lúgok hatására keletkeznek.
ietek.
I.

:

"

tek nagy számában rejlik. Ennnek megfelelen
Qsak vizes oldatban állítjuk ket el, melyekben
közvetlenül további kémiai hatásoknak tesszük
ki ket. A D. elállítása, az ú. n. diazotálás meaete a következ. A savval elegyített aminhez
aanyi vizet öntünk, hogy feloldódjék és a savanyú

N
C,H,||l-C14-2KOH

= C,H,.N = N-OK-fKCl

N
+H,0
B

sók, az ú. n. diazotatok, mint fentebb említettük, két stereoizomer alakban létezhetnek.

A

-

Dlb
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két izomer alak sajátságai sok tekintetben egyesóik színtelenek, könnyen redukálhatok hidrazinná, oxidációval nitraminsav sóivá
Ar.NgO.OMe alakíthatók. A két izomer alak között lényeges különbség azonban, hogy a labilis
syn-D. lúgos oldatban fenolokkal kondenzálhatok
azofestékekké, míg a stabilis anti-D. vagy nem,
vagy csak igen nehezen kondenzálódnak fenolokkal. Ásványi savak hatására a D. visszaalakulnak diazonium- végy ül etekké. V. ö. A. Hmtzsch,
DieDiazovcrbindungen.Ahren'sSammlung, 8 köt.

zk, így

1—2

füzet, (Stuttgart 1902).

Dib (áuat), a közönséges sakál (1. o.) arab neve.
Dibbancs (áUat), a csapó BÜgér (Perca fluviatilis L.)

népies neve.

Dib-dáb, táj szó, a. m. haszontalan, hitvány, silány (ember v. portéka).
Dibdin, 1. Charles, angol költ, zenész és színész, szül. Southamptonban 1745 márc. 15., megh.
Londonban 1814 júl. 25. A saját kis színháza számára több mint ötven darabot, operákat és opeírt. Az utóbbiak közül legismertebb a The
quaker (1777) cím. Irt azonfelül több regényt, költeményt (Sea songs, legújabb kiadás 1877) és egy
történelmi munkát, History of the English stage
(London 1793, 5 köt.) címen. Professional life
címen (London 1802, 2 köt.) megírta önéletrajzát.
Fia, D. Ihomas (szül, 1771., megh. 1841 szept.

retteket

16.) szintén színész és író volt,

sz^os rövid élet

színmvet és alkalmi költeményt írt.
2. D., Thomas Frognall, angol bibliográfus,

Dichapetalaceae

1868. a most a párisi Louvreban

lev

Mesa-fel-

iratot találta.

Dibono, a Brahmapntra mellékfolyója, amelyegyesül. Valószínleg a

Asszam BK.-i határán

fekv tavakból foly ki.
Uibothriocephalas latns a. m. Bothrio-

Lhasszától É.-nak

cephalus latus. L. Galandférgek.

Dibotryák (növ.), összetett virágzatok, melyek
fürtös virágzatokból állanak. Ilyen a kalász, mely
összetett füzér (1. o.), a buga, mely fürtöcskókbl
áll (orgonafa, szU), az összetett sátorvirágzat
(torma), az összetett fejvirágzat,
Dibra (Divra Szipere), fvárosa az ugyanily
nev szandzsákságnak Monasztir török vilajetben,
a Fekete-Drin jobbpartján, 50 km.-nyire Okhridától, mintegy 1000 házzal, brgyártással. Egy
pasa és görög püspök székhelye. Lakosai Törökország legnyugtalanabbjai közé tartoztak.
Dibrachisz (gör.), két rövid szótagból álló
versláb (— ).
Dibrancliiata (áUat), a lábasfejüek (Cephalopoda) egyik rendje. L. Lábasfejüek.
Dibrómgalluszsav, 1. Gallobromol.
Dica (lat.) a. m. rovás, az országgyúlésileg
megszavazott adó kulcsa és egyszersmind neve,
fleg a XV. sz. óta; alapja volt a telek (sessio)
és a kapu (porta) dicator, rovó, ki a kincstár számára a megyei hatóságok támogatásával ezt az
adót beszedte.
Dicalis comcriptiók az Országos levéltárban 61 kötetben fennmai-adt adóösszéírások. A D. az 1848-iki átalakulással megsznt.
Dicaearchia, Pozzuoli (1. o.) legrégibb neve.
Dicaearclins, 1. Dikaiarchos.
Dicasteriniu (gör.-lat.), 1. Dikasztérium.
Dic cur liio (lat.) a. m. mondd, miért vagy
;

—

Kalkuttában 1776., megh, Kensingtonban
1847 nov. 18. Spencer gróf könyvtárosa volt, aztán káplán Kensingtonban, Fö müve The bibliomania (London 1875), a régi kiadások iránti
érdekldést keltette fel s a biblioíilek egyesülését itt, azaz gondolj ittléted céljára.
Dicentra Borkh. (uöv.) a. m, szívvirág, a
eredményezte,
Díbics-Zabalkanszk^ János Károly Frigyes, Papaveraceae (Mákfélék) család génusza 15 faja
gróf, orosz tábornagy, szül. Grossleippe sziléziai Ázsiában és Észak-Amerikában honos, kórós nöbirtokán 1785 máj. 13., megh. Klecevoban 1831 vény ujjasán összetett vagy sallangos levelekkel,
jún. 11. A berlini hadapródintézetben nevelkedett, végálló, lecsüng virágzattal, szívalakú és bimbó1801. orosz hadi szolgálatba lépett; részt vett az hoz hasonló virágokkal. A D. spedabilis (L.) DC.
1805-iki hadjáratban s a többi francia hadjáratok- kínai és japáni dísznövény, mely a mi kertjeinkban. 1822-ben az orosz vezérkar fnökévé nevez- ben is gyakran látható. Fél méter magas, virága
ték ki és grófi rangra emelték. 1823-ban meghó- nagyon csinos, piros. A szabadban is kitelel. Díszdította Várnát. 1829-ben átkelt mint fvezér a növény még a virginiai D. eximia (Ker.) DC, a
Balkánon, s ezért kapta Zabalkanszkíj mellék- kaliforniai ós oregoni D. formosa (Andr.) DC,
nevét és a tábornagyi rangot, 1829. szept. 14. Dri- mindkett a szabadban is megmarad nálunk, a
nápolyban békét kötött. A lengyel forradalom ki- sárga virágú, kaliforniai D. chrysantha Hook. et
törése után mint fparancsnok 1831 febr. 6-án Arn. azonban nem telel ki.
Diceplialas (gör.-lat.) a. m. kétfej torz120,000 emberrel vonult be Lengyelországba, febr.
szül.

:

;

25.

Grohov mellett nagy veszteséget szenvedett

ugyan, de a lengyelek mégis kénytelenek voltak
visszavonulni, máj. 26. pedig Osztrolenka mellett
verte vissza a lengyeleket, V. ö, Belmont, Gráf
D, (Dresden 1830).
Dibio (Diviodunum), Dijon (1. o.), francia vá-

szülött.

Diceras Lam. Kövült állat. A kagylók (Lamellibranchiata) osztályán belül a szifóval biró (Siphonida) és ép-köpenybenyomatu (Integripalliata)

puhányokhoz, a Chamidae Lam. családjába tartozó kihalt nem. Kizárólag a felsjura korban élt.
Dicerata-mészk, a fehér jura szisztéma egyik
ros régi neve.
Dibon, az ó-testamentumban többször említett horizontja, különösen Svájcban s Franciaországváros, melyet Izrael a moabitáktól foglalt el s mely ban. Igen sok Diceras van benne.
IHcerobatis (áiiat), 1. Bájak.
a Holt-tengertl K.-re feküdt. Az ú. n. Mesa-felDicbapetalaceae (növ.), a szabadszirmú kétirat szerint Mesa király (1. o.) felszabadította szülvárosát, D,-t és Moahitia fvárosává tette, D,, szikek családja körülbelül 90 faja a trópusi övamelynek ma Diban a neve, a Vadi-al-Modzsibtól ben (meglehets sok fajjal Madagaszkáron) elter(Amon) egy órányira É.-ra elterül, nevezetes jedt apró fák és cserjék, gyakran felfutók. Az
rombadlt helység, amelyben Klein misszionárius Euphorbiaceaeval rokon család, amely amazoktól
;

Amely

szó

Dic

. . .

alatt nincs

meg,

Dik

. . .

alatt

keresend
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Dícbotypia (növ.), az a jelenség, amidn a
virágával különbözik.
Hasznuk az emberre nézve nem ismeretes, de fajok keveredésébl, keresztezdésébl ered nöegyes fajok termése, mint pl. a Dichapetalum vény úgy az anya, mint az apa növényfaj virágtoxicttrium (G. Don) Engl.-é, mérgesnek bizonyult. jával megegyez virágokat fejleszt külön-külön.
Dicliapetalaiu Dup. Thouars (növ.), 1. Di- A hybrid (1. o.) növény különben egymás között
megegyez, de a szül fajokétól többé-kevésbé
chapetalaceae.
fkép gyakoribb kétivarú

Dicbasínm,

1.

karóval

(1-

0.)

(növ.),

biró a virág,

pártája van.

Dicbogamia

eltér \irágokat szokott

Virágzat.

Dichlamydeas

a beporzás

(növ.),

(1.

o.)

esete,

amidn a vü'ágban mindkét ivar kifejldik,

vagyis
a virág kétivarú (monoklin, 1. o.), de a bibe és a
porzá nem fejldik egj-szerre. Nevezetesen még
mieltt a bibe kifejldnék, a porzók kihullatják
a virágport (proterandría vagy protandria, ntelózés), pl. mezei gerely (Geránium pratense),
vagy pedig a term és bibe már hamarabb ivarérett és alkalmas a beporzásra, ill. a megtermékenyítésre, még mieltt ugyanazon virág portokja kifejlett és virágporának kihullatására alkahnas volna (proterogynia, protogynia, hímelzés), pl. farkasalma.
Ezek a berendezkedések
arra valók, hogy a beporzás ne ugyanegy virág
ivarszei-vei között történjék, hanem más virág
porzója és más virág termje között. A D. ellentéte
a Homogamia (1. o.). L. Megtermékenyítés, Beporzás.
Dicliolopliidae (kígyászdaru-félék, áiiat), a
darvak csapatjába tartozó madárcsalád. Két, DélAmerikában honos faj ismeretes, jelesen a kariáma (Cariatna eristata Linn.) és a csunja
(Ghunga hurmeisteri Hrtl.) az elbbi egész DélAmerikában, fleg Brazília belsejének füvesbokros szabad térségein, az utóbbi Argentínában
fordul el. A kígyászdaru-félék küls megjelenésükben ragadozó madarakra emlékeztetnek;
csrük hajlott s rövidebb a fejnél, lábuk magas,
karmaik ersek s hegyesek, szárnyuk ers, de rö;

vid, fejük tollazata bóbitát alkot.

A

kariáma

test-

hossza 82 cm., számyhossza 37, farkhossza 31
cm. a csunja jelentékenyen kisebb. Mindkét faj
rovarokat 6s kígyókat pusztít, ezért pusztításukat töi-vény tiltja.
Dicholophas (állat), 1. Kariáfna.
;

Dichopftis,

1.

Dichordium

(gör.-lat.),

Dichoreus

(

Palaquium.

húros hangszer a régi
_\viptomiaknál és asszíroknál, aránylag kicsiny
haiiL^szekrénnyel és hosszú nyakkal.
)

(gör.-lat.) a.

m. ketts

choreus, négytagú versláb, két trochaeusból összetéve, voltakép a.' m. a trochaeusi dipodia.

Dichorisandra Mik. (növ.), a Commelínaceae
gónusza 27 fajjal, Amerika tropikus tájain.
Csinos lombjuk és viráguk miatt kedvelt, de nálunk mégis elég ritka kerti vh-ágok. Legszebb
a D. mosaica Linden, levele nagy, ovális, a viszszáján sötétlila, a szinén feketezöld, mozaikszeren fehérrel tarkított. Ágasbogas virágzata fehér, kékkel pettyegetve. Több más szép fajt is
melegházban, könny földben szokás ápolni sar.-alád

;

jakról és dugványokról szaporítják.

Dlchotomeae (növ.),
neve,

1.

a Korpaffélék régibb

Lycopodiaceae.

Dicbotomia

(növ.), 1.

Dichotroí növények,

1.

fejleszteni.

Dicbroa Lour. (növ., Adamia Wall.), a Saxivagy ketts virágtaha külön csészéje és fragacoae család génusza. Egyetlen faja, a D.
febriftiga Lour. (Adamia versicolor Fort.) a

Villás elágazás.
Autotrof növények.

kmtlj nó DIc

.

. .

a Filippi szigeteken
és Jáván van elterjedve. Hortenzia-termet örökzöld cserje. Hatalmas virágzata álemykbl összeHimaláján, Dél-Kinában,

piramisalakú, végálló buga virága kékes v
ibolyaszín, szintén elég nagy. Szobai cserépnövény. Nyáron a szabadban gyakori öntözést és árnyékos helyet kivan.
Dichroit (ásv.), szinonimja a Cordierit elnevezésnek.
tett,

;

Dichroizmas, 1. Heochroizmus.
Dichromatikus a. m. kétszín.
Diciklikus növények, olyanok, amelyek két
tenyészeti idszakot élnok, az els évben csak kicsírázik magvuk és a föld színén levélrózsát fejlesztenek, a második évben pedig szárat fejlesztenek, ez virágzik, termést érlel, de ezután a növény elhal. A D. növények eszerint kétnyáriak
V.

A

kétévesek (biennis), jelük
vagy ®.
Dícis gratía vagy imaginárius jogügyletek.
megengedett jogügylet formája más olyan

célra használtatik, amelyre tulajdonképen nem
volt rendelve, pl. háromszori mancípációval esz-

közölték az emancipatiót, itt a mancipácíót csak
dícis gratía kötötték.
Dickens, Charles (álnevén Boz), angol regényíró, szül.

Landportban 1812

febr. 7.,

megh. Ga(k-

hillben Rochester mellett 1870 jún. 9. Atyja szegény vámhivatalnok volt, kivel tíz éves korában

két évig ült az adósok börtönében. D. korán
kezdte az életet megismerni, volt inas, imok, parlamenti tudósító, közben folyton dolgozott (a
Monthly Magaziné és Moming Chronícle c. lapokba) és ismereteit gyarapította. Els müve, egy
leíró és elbeszél vázlatsorozat Sketches by Boz
c. jelent meg (1836). Hírnevét megalapította a
Pickwick Club (1837), mely megrendelésre, már
kész képekhez készült mulattató olvasmányul.
Az élet komolyabb oldala felé fordul Olivér Twist
(1838), a szegényházak kegyetlen bánásmódja
ellen kel ki, mint a Nícholas Nicklebyben (1839) a
magániskolák visszaélései ellen. The Old Curiosity Shop (1840) egy jószív nagyapának és unokájának pusztulását írja le; a halálbüntetést kárhoztatja a Bamaby Rudge (1840), ez az els D.
regényei közt, mely elmúlt idket ír le. 1842-ben
amerikai útra indult, hogy új anyagot gyjtsön.
Nem éppen kedvez benyomásairól számol be az
American Notes (1842); ez útjának eredménye
legjobb humoros müve. Martin Chuzzlewit (1844)
egy becsületes, szorgalmas ifjú története. D.
vészete innen kezdve kissé homályosulni kezdett,
szatíra és pátosz nyomulnak eltérbe. Megírta
egy vén, kapzsi keresked megtérésének történetét, a megindító Christmas Carol-t (1843) és több
hasonló elbeszélését (Crícket on the Hearth stb.
1844—48), Picturea from Italy-t (1846) és Dom-

aUtt nincs meg,

m-

DIk

. . .

alatt

keresendt

—

Dickens

bey and Son-t (1848), melyben a szeretet nélküli,
hiú szülket ostorozza. Dávid Copperfleld (1850)
volt D. legkedvesebb könyve önéletrajzát írja le
e regényben. Közben dolgozott egyebet is, szerkesztette az újonnan alapított Daily Newst (1846),
a Household Words-t (1849, késbb Ali the years
round), melybon szórakoztatást egyesíteni akart
tanítással ; írt bohózatokat és vígjátékokat, egy
angol történetet is gyermekek számára. A törvénykezés hosszadalmassága ellen írta a Bleak
House-t (1853) a mély társadalmi problémákat
érint Hard Times-t (1854) Taine D. legjobb müvének tartja. Mint a Pickwick-ben, úgy a Little
Dorrit-ban (1857) is az angol börtönök tarthatatlansága ellen kel ki. A Tale of Two Cities (1859)
a francia forradalom idejébe nyúl vissza. Utolsó
müvei Great Bxpectations (1861) Our Mutual
Priend (1865) és a töredékben maradt Edwin
Drood. Nagy sikert aratott második amerikai
útján (1867—68) tartott felolvasásaival. A túlfeszített munka felemésztette életerejét s 1870.
megölte. A Westminster- apátságban temették el.
:

.

;

:

—
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;

lóbb

DIcIlnia

müveinek

teljes és

mvészi

fordításai jelen-

meg

a Klasszikus Regénytárban, ú. m. Twist
Olivér. Pord. Voinovich Géza ; Copperfield Dávid.
Pord. Mikes Lajos ennek 3. kötetében Mikor a
tücsök megszólal. Pord, Hevesi Sándor Nickleby
Miklós. Pord. u. a, Pickwick Club, Pord, u. a.
Nehéz idk, Karácsonyi ének. Pord. Mikes Lajos
Dombey és fia. Pord. Gineverné Gyry Ilona
Kis Dorrit. Pord. Mikes Lajos.
tek

;

;

;

Dickinsonit

(ásv.) képlete
3(Mn,Pe,Na,)3(P04)a-l-H,0.
Egyhajlású zöld csillámszer átlátszó táblák. Lelhelye Branchville (Connecticut).
Dicks., növénynevek mellett Dickson James
skót botanikus nevének rövidítése. Szül, 1738.
Skótországban, megh. 1822 aug. 14. Broad Greenben. Legnevezetesebb munkája Pasciculi plantarum cryptogamicarum Britanniáé (London 1785—
1801, 4 köt, 12 tábl.),
Dicksbergit (ásv.), egy újnak tartott ásványfaj
Dicksbergrl (Svédország), nem egyéb mint rutil.
:

Dickson, Oskar, svéd keresked, Nordenskjöld
meg. Tény az, sarkvidéki utazásainak f támogatója. Szül. Götehogy kevesen ismerték oly mélyen az alsóbb nép borgban 1823., megh, almnási birtokán (Svédéletét, melynek életviszonyait és szokásait elénk ország) 1897 jún. 5. Vadászati és madarászat!
tárja, hogy megmutassa, mennyi nyomor, de szenvedélye kedveltették meg vele a földrajzi tumennyi jóság és szépség is lakozik ott. Szerette dományt. 1868-ban Ehrensvárd gróf keltette föl a
az embereket, nyomoruk iránt szánalmat akar sarkvidéki utazások iránti érdekldését, azután D.
kelteni s a társadalmi visszásságokat megszün- maga ajánlkozott Nordenskjöld utazásainak támotetni. Mvészetének lényege a karrikatura, csodás gatására, o fedezte az 1870, grönlandi expedíció
harmóniában vannak nála szatíra és érzés, komi- összes költségeit, az 1872 73. spitzbergi telelés
kus ós megható elem. Mveinek nincs egységes nagy költségeit, az 1875. expedíció költségeit telterve, de gazdag, népies világa s benne otthono- jesen, az 1876-iét részben. Csupán az 1878—1880.
soknak érezzük magunkat s el nem múló báj öm- Vega-expedició költségeihez 120,000 svéd koroná-

Nagyon különbözképen

ítélték

—

lik

végig alakjain, csupa

is

élet,

;

volt elbeszélinkre, különösen érezhetjük ezt Jókainál. Mveit legjobban Shepherd (London 1870)
adta ki, aki egy D. bibliográfiát is kiadott (1880).
L. Porster, The life of D. (London 1872—74)
Ward,D. (1882); Kitton, Dickensiana (1886); The
Novols ef Ch. D. (1891); The Minor writings
of Ch. D. (1900). 1912 febr. Angliában születésé-

nek 100-ik évfordulóját ünnepelték. V. ö. Fitzgerald A., D. and the Dráma (London 1910)
Fyfe Th., Charles D. and the Law (u. o. 1911).
Magyarul megjelentek: Karácsonyi éj. Pord.
Nagy Péter (Kolozsvár 1846) Nehéz idk. Pord.
iíém Emil (1850); Puszta ház. Pord. u. a. (1850);
A Pickwick klubb. Pord. Huszár Imre (1863) Két
város. Pord. D. B. és B. V. (1865); Bamaby Rudge.
Ford. Bérezik Árpád (1872) Twist Olivér. Pord.
Gondol Dániel és Gátszegi Ödön (1843) A tzhely
;

;

Nagylelk adakozásaiért

val járult.

jóság, szín, válto-

mély megrázó szenvedélyek rajza nem
sikerül neki. Irodalmunkban nagy hatással

zatosság

sokféle kitün-

tetéssel jutalmazták, így aVega-expedició

támoga-

tásáért a nemességet kapta,

Dicksonia L'Hérit.

(növ.),

faharaszt v, rhizo-

mával terjed haraszt a Cyatheaceae családban,
két V. háromszor szárnyas lombbal mintegy 12
;

tartományokban, különösen szigeteken. Némely faja üvegházi dísz. Díszkertek
árnyékos és nedves helyeire js kiválóan alkalmas.
faja él a tropikus

Homokos

lombföldet v, erikafóldet,

5— 10®

nyir-

kos meleget szeret, A D. antarctica R. Br. egész
18 m, magas törzs óriás nagyságú levelei vannak. Igen gyakori K, -Ausztrália hegyein, Tasmaniában és Ujzélandon.
Diclines irregnlares (aöv.), Jussieu növényrendszerében az egyivarú, többnyire párta;

nélküli növények osztálya.

Diclinia (gör,, növ.) a. m, váltivaruság, a virágzó növényeknek az az állapota, midn egy faj
növénynek ivarszerve a porzója meg a termje,
tücske. Pord. Júlia (Kolozsvár 1873) Dombey és külön-külön virágban van, A váltivaru virágban
tehát mindig csak egyféle ivarszerv van. Ilyen a
fia. Pord. Bus Vitéz (1874) Nickleby Miklós. Pord.
DicliBenedek Aladár (1875) Karácsonyi ének. í'ord. Linné rendszerében a 21 23, osztály,
Belényesi Gábor (1875) Chluzzlewit Márton. Pord. nus flos a. m, egyivarú virág, a himns virág'
Gyöngyösi László (1885) Copperfield Dávid. Pord. ellentétje, midn az ivarszervek nincsenek együtt
Zichy Kamilla (1877) Margery (Pesti Napló 1887. egy virágban (fios hermaphroditus), hanem külön
évf.)
Egy arisztokrata n. Ford. DaUos Gyula virágán van a porzó (porzós virág, flos stamini
(Esztergom) Válogatott elbeszélések. Pord. Mut- gerus, virágos kender vagy a kukorica szártetözö
schenhacher Gyula (Nagyszombat 1895) Twist bokrétája; jele cf), másikban van a term (termös
virág, flos pistilligerus, magvas kender v, a kukoOlivér (az ifjúság számára kiadott kiadás, 1900)
Copperfleld Dávid (az ifjúság számára átdolg. rica-cs; jele 9); 1- "lég Egylakúak ós KétBenedek Gyula, 1906). Ujabban Dickens legkivá- lakúak.
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Dielytra (nSv.), a Dielytra név helytelen írásából keletkezett szó, a. m. Dicentra (1. o.).
Dicondylia, azon állatok összefoglaló neve,
mely éknek koponyáj a két bütyökkel(condylus occipitaiis) ízesül a gerincoszlophoz. Ide tartoznak a
kétéltek (Amphibia) és az emlós állatok (Mammalia).

IMcotyledoneae (nSv.), a m. Kétszikek. A
term (Angiospermae) virágos növények-

zárva

—

Dicsfény

dicsomdrongó (D. paradiseus

fleg falánkosokkal

rokkal,

L.),

kizárólag rova-

táplálkozik.

Leg-

ismertebb indiai faj a fekete drongó (D. aier
Jerdon) Északkelet- AMkában honos a szerecsendrongó (D. divaricatus) és Jáván a szép ének
szürke drongó (D. cinereus).
Dicsekvés (es»t.), egyike a hálás vígjátéki jellemvonásoknak. Plautus római költ Miles gloriosusa a dicsekvnek, a Bramarbas-tipusznak
ókori legkiválóbb példánya. Az újabb vígjátók;

nek az az osztálya, melynek embriója (csira) rendesen két szíklevéllel (csiralevél) van ellátva, de ban sem ismeretlen. Shakespeare Falstaflfja a
ezek száma lehet 2-nél több is, v. elcsenevészedés dicsekvnek egyik remek képviselje.
Dicsének a. m. himnusz.
folytán csak 1 is. (A bab vagy tökmag meghámoDicsény (azeltt Zsittin), kisk. Krassó-Szözás ntán vüágosan mutatja a két szíklevelet.)
Jellemz még a D.-ra, hogy szárukban nyílt edény- rény vm. oraviczabányai j.-ban, (1910) 637 ol^
nyalábok foglalnak helyet, amelyekben kambium lak., u. p. Majdan, u. t Kákófalva.
Dicséret, a nevel, feljebbvaló részérl a megvan és ez állandóan osztódásra képes az egyszikek nyalábjaiban ellenben kambium nincsen. Az elégedés kifejezése a megdicsért egyén számára
edénjmyalábok körben helyezkednek eL Folytatá- megnyugvás és önbizalom forrása. A D. az ersuk a levélerezet, mely a levél lemezében hálóza- kölcsi nevelés egyik eszköze, a kötelessé áUandó
tosán ágazik el, míg az egyszíküekében párhuza- teljesítésére való buzdítás akar lenni, de a gyermos (pl. kukorica). Viráguk alkotása szerint 2 mek fejldósét rossz irányba is terelheti, ha soknagy alosztályba oszthatók 1. Archichlamydeae szor és nagy mértékben alkalmazzuk, ha a gyer2. Metachla- mek ahhoz szokik, hogy mindenért az elismerés
(I. 0., Choripetalae, -'Apetalae, 1. o.)
mydeae 0- o., Sympetalae, hibásan Monopetalae). hangos kifejezését várja és megkapja, ha a nyilMindkét alosztály számos családot és ezekból vános (vizsgálati stb.) D. az örömön kívül a diösszefzódö rokonsági sorozatot tartalmaz, ügy csekvést is felkelti benne. Ezért fontos, hogy a
a D., mint Monocotyledoiieae (L o., egyszikek) D.-ben mértéket tartsunk s a gyermek lelki irácsoportja a kainophytictmiban indul fejldésnek nyához ebben is alkalmazkodjunk l^yen a D.
és pedig a fosszilis maradványok tanúsága szerint bátorítás a csekély önbizalmunak, többre kötelehirtelen, egy idben, a krétakorszakban jelennek zés az ersnek, de soha se adjon tápot az elmeg, hogy azután függetlenül egymástól teljesen bizakodásnak. ÖriUjön a gyermek s az iQú, ha
elszigetelten fejldjenek tovább. Hogy melyike becsületes munkájáért elismerés éri, de ne ez
:

;

;

:

;

:

-

idsebb e két csoportnak, biztosan meg nem állapítható, noha az egyszikek fosszilis maradványai valamivel késbbiek és emellett csekélyebb számúak. Mindkett jelenleg fejldésének
emelked szakában van, ami a fajok sokaságában,

vezesse.

Dicséretek neve alatt Istent dicsít, vallásos
énekeket, himnuszokat szoktak érteni különösen
ismert ez az elnevezés a hazai reformátusoknál,
kiknek 1806. elfogadott s jelenleg használatban
variabilitásában és keresztezdésre való hajlan- lev templomi énekeskönyvük két részbl áll:
dóságában igen szembetnen jut kifejezésre. Ez Zsoltárokból, mely Szt. Dávid 150 zsoltárát tarkülönösen a D.-re áll. Cgy ez utóbbi körülmény, talmazza verses fordításban és D.-bl, mely kümüit az, hogy az egyszikek csoportja oly soro- lönböz ünnepekre (új év, húsvét stb.), vasárzatokra és családokra tagozódik, melyeket na- napokra, hétköznapod vagy külön alkalmakra
gyobb hézag választ el egjTnástól, amellett szól, (úrvacsoraosztás, búnbánati hét, hadakozás, száhogy az egyszikek idsebbek. Ez jut kifejezésre razság, templomavatás stb.) készített 238 éneket
Engler természetes növényrendszerében is, midn tai-talmaz. Az énekek egjTészét a reformáció száa D.-t a rendszer végére helyezi, mint magasabb zadában írták, V. a régi katolikus énekekbl dolfejlettséglieket.
gozták át, másrészét a jelen század els éveiöicotyles (állat), 1. Fékari.
ben. Dallamuk részben a francia Goudimel által a
Uicranam Hedic. (növ.), a lombos mohák XVI. sz.-ban készített zsoltiirdallamok, részben
génusza, melynek 150 faja közül hazánkban 26 srégi, még a kat. korba visszanyúló, vagy a mafordul el. A sarkvidéktl az egyenlítig, minden- gyar reformátorok által készített eredeti magyar
féle talajon található, a mészkzeten azonban zamatu dallamok.
ritka. Rokongénnsza a Dicranella Schimp., haDicsériáda, dicséret, legiokább meg nem érdezánkban- 11 fajjal.
melt magasztalást jelent.
Dicroeoeliam lanceolatom, v. DistoDicsértessék a Jézus Erisztna, katolikus kölanceolatum, l. Mételyek.
szöntés, melyre a felelet : Mindörökké Ámen. KiDterams (ilUt), a máliokó-félék (Oriolidae) vált az ellenreformáció óta terjedt el. V. Sixtus
családjába tartozó madámem. Az ide sorolt fajok pápa 50 napi búcsút engedélyezett mindazoknak,
(szám szerint kb. 32) akkorák, mint az rgébics
akik e köszöntést áhítattal mondják és viszonozcsörflk varjuszerú tollazatúk színe fényl fekete
zák. V. ö. Beringer, Ablásse (1893).
farkuk 10 tí>llú, többnyire villás Afrikában, DélDicsfény, 1. optikai tünemény, mikor az ember
Ázsiában és Ausztráliában honosak. Az Indiában feje árnyékát színes központi körök veszik körül.
élket a benszlöttek szívesen tarják kalitká- E tünemény alacsony napállás mellett jön létre,
ban, mert igénytelenek, könnyen megszelídülnek midn az árnyék ködös háttérre esik. A színes
és szorgalmasan énekelnek. Egyik fajok a para- körök középpontja ott van, hol a Nap közepén és
;
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;

;
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átmen fénysugár az árnyékot Kis-Küküll vm. törvényhatóságának, pénzügyA színes gyrket akkor igazgatóságnak, a járási szolgabírói hivatalnak,

felfogó területet találja.

ha a fej árnyéka harmatos pázsitra esik. Kis-Küküll környéki unit. esperességnek, jbiróHegyes vidéken látható, ilyen a németországi ságnak és telekkönyvi hatóságnak, kir.közjegyzBrockengespenst. A D. okát a fénytalálkozás tüne- ségnek, adóhivatalnak, pénzügyrségnek, állami
ményeibl magyarázzák.
borászati közegnek székhelye. Van állami polgári
is látni,

glória), a mvészetben az leányiskolája, kisdedóvója, ipariskolája, könyvszemélyeket és szenteket kitüntet fény, nyomdája, vasúti áUomása, posta- és táviróhivarmely olykor az egész alakot, többnyire azonban tala, telefonállomása. Van 2 takarékpénztára,
csak a fejet veszi körül. Már az antik mvészet- ellegez egylete, Vutural takarék- és hitel részben a csillagistenségeket, majd a többi Isten alak- vénytársulata, az Erzsébetvárosi hitelbank fiókja.
jait i3 kitüntet D.-nyel látták el, ami átment az Marhavásárai élénkek. Lakói íold- és szöUmüistenített személyek, így a császárok ábrázolá- veléssel foglalkoznak.
saira is, úgyhogy keleti hatás alatt a legfbb mélDicsöülés (észt.), 1. Apoteózis.
tóság jelvényévé vált. A Kr. u. IV. sz.-tól kezdve
DicB-TsiVi (Dy eh- Tau), 5211 m. magas hegyátmegy a keresztény mvészetbe is és a fej mögé csúcs a Kaukázusban, az Elbrusztól DK.-re az
alkalmazott fényes korong alakjában az istenség, 5151 ni. magas Kocstan-Tau szomszédságában.
angyalok és szentek kiemelésére szolgál. A D., a
Dic8vá,gy, az embernek ama vágya, hogy nyilkeresztény mvészetnek ez az állandó jelvénye vánosan eUsmerjék, megbecsüljék. Amily természámtalan változatban fejldött ki. Különböz szetes és jogosult ez a kívánság, ép oly természesuga- tes, de nem jogosult, hogy sokszor túlcsap a jogos
módon díszítik ékkövek, csillagok, stb.,
rakkal látják el, legnevezetesebb azonban a XV. korlátokon, hogy az emberek nem igazi értékük
sz.-ban föllép ama változás, hogy a festészetben szerint akarnak érvényesülni, hanem aszerint az
nem mint a fej mögé helyezett, hanem a fej fö- érték szerint, melyet maguk tulajdonítanak malött lebeg, immár többé kevésbbó valószeren guknak, de amely a valódinál sokkal nagyobb, s
ábrázolt fényl korong vagy csak a fejet körül- hogy általában nem az a fdolog elttük, hogy bels
vev karika szerepel. Krisztus D.-e a régi
értékük legyen, hanem hogy bels értéket tulajdovészetben rendesen kereszttel van megjelölve
nítsanak nekik s aszerint adjanak nekik állást, tiszaz isteni szem vagy kéz többnyire háromszög tességet és dicsséget.
D.-ben fordul el. A keleti eredet négyszög D.
Dicta, 1. Dictum.
Dictaea, I. Dikté.
az alakok feje mögött az ókeresztény mvészetben az él személyek jelzésére szolgál. A teljes
Dictaeon, 1. Dikté.
alakok mögött alkalmazott nagy D. a román
Dicta et promissa (lat.), az eladó felel az
vészetben jellegzetes ovális alakot ölt (mandorla eladott tárgy mondott (dicta) és ígért (promissa)
olasz., mandula) és eleinte fleg az ül Krisztust tulajdonságáért.
veszi körül, gyakran szivárványszínekben ragyog,
Díctamnns L. (növ.), 1. Ezerjófn.
míg a késbbi századokban fleg Máriaképek köDictando (lat.) a. m. tollba mondva, dikrül jelenik meg, többnyire lángsugarakkal dí- tálva, 1. Diktál.
szítve. V. ö. Mendelssohn, Der Heiligenschein in
Dicta probantía (lat.), 1. Bizonyíték.
der italienischen Maierei seit Giotto (Berlin 1903).
Dictator (lat.), 1. Diktátor.
Dicsfi József, ref. lelkész, a tiszántúli egyházDictatus papae(lat.).Igy nevezik az egyházi
kerület volt fjegyzje, szül. Balmazújvároson történetírók azt a fontos iratot, mely a középkori
1859 júl. 6. A gimn. és teol. tanfolyamot Deb- pápai fhatalom jogait 27 pontban foglalja össze,
reczenben 1881. végezte, hol gimnáziumi segéd- amint azokat VII. Gergely pápa foglalta össze
tanár és szenior is volt; 1887. az ószöv. íi'ás- elször 1075 körül. A D. többi között ezeket
magyarázat tanára, 1900. lelkész lett Debreczen- mondja: A pápának joga van engedetlen fejedelben, 1905. egyházker. fjegyz, mely utóbbi állá- meket letenni és alattvalóikat a hségi eskü alól
sáról 1911. lemondott. Már tanulókorában egyik feloldani; a pápa zsinatok hozzájárulása nélkül is
szerkesztje volt aHittanszaki Önképz Társulat tehet le püspököket a pápa az egyházi törvényeKözlönyének. Jelentsebb dolgozatai: Debora ket önhatalmából megváltoztathatja és azok alól
synoptiktis dispenzálhat. A D. szövege VII. Gergely pápa okéneke (1885)
Sulammith (1886)
evangéliumok kritikája és apológiája (1888); levelei között található (Jaffé-Löwenfeld, Regesta
Evangéliumi elmélkedések (1892—93); több al- Pontiflcum Román. II.) és sokan azt hiszik, hogy
kalmi egyházi beszéd. Minden
Debreczen- maga a pápa mondotta azokat tollba Deusdedit
ben jelent meg. Kiadta a tiszántúli egyházkerü- bibomolmak. Mások ellenben, mint Sackur (Der
let Névtárát az 1905., 1907. és 1909-ik évekrl. D. Neues Arch. XVIII. 135), Deusdedit bibomok
A legújabb biblia-revizióban Ésaiás, Esdrás, Ne- mvének tartják a D.-t.
hémiás, Ezékiel próféták iratai s az efózusi, fllippiDictio (lat.), 1. Dikció.
beli, koloszéi és a Filemonhoz írt levelek átdolDictionarlum (lat.) a. m. szótár.
gozásával vett részt. Mint egyházker. fjegyz,
Dicto anno (lat.) a. m. a mondott évben
ki majdnem teljes négy éven át végezte püspök- dicto die, a mondott napon.
helyettesképen a közigazgatási teendket, püspökDictum (lat., többese dicta), mondás, kijelenjelölt is volt.
tés, szó, ige.
D. biblimm, bibliai ige d. classiDicsszentmárton, nagyk. Kis-KüküU vm. aim, fhely (passzus) dicta probantia, bizonyító
dicsöszentmártoni j.-ban, (i9io) 4393 lak. (1900-ban mondások, bizonyító igék, különösen bibliaiak
3360, ebbl magyar 2520, oláh 730, német 83). dicta septem sapientinm, a hét bölcs mondásai
2.
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tör-

Dictum de omni
elv

;

et nallo (lat.), logikai
ami az általános fogalmat illeti, megilleti az

alája rendelt kevésbbé általános fogalmakat, ill.
e gyedeket, és ami az ált. fogalmat nem illeti, az meg
nem illeti stb. Ha a szerves lények mind halandók, az ember is halandó ha az ember halandó,
Péter is halandó. A szillogizmus alapelve.
Dictyopbora, süveges kabóca (áiiat), 1. Kabó;

cák.

Dictyopliora De^v-, (növ.), a Phallineae rendbe
tartozó pöíéteggomba. Ékes termetének sajátságos külst nyújt az a terjedelmes recés szerke-

zet

—
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mény

szerint a D. a 11. sz. els felének zsidókeresztény köreitl származik és az istentis2rtelet
és egyházközség rendezésére vonatkozó utasításokat tartalmaz. A késbbi egj-háztörvényi iratok
legels és legfontosabb alapvetihez tartozik. V. ö.
Bryennios kiadásait és kommentárjait (Konstantinápoly 1883) valamint a Harris-ét (Baltimore
1887 ; a kézzel írott szöveg teljes fotográfiájával)
Heunecke (Zeitschrift f ür Neutest Wissenschaft,
1901) Dudek I., Eucharistia a Didachéban (ReUgio, 1911. 20.).
Didaetica, didaktika a. m. oktatástan (1. o.).
D. mama, 1. Comeníus. Didaktikus költészet,
1. Tanító költészd.
Didam, élénk f orgahnu németalföldi városka a
Gelderland nev tartemány amheimi kerületé;

;

—

gallér, mely a tönk fels részébl, a süveghez hasonló kis kalap alól ered. A trópusokban
gyakori a D. plmlloidea Desv. Bzös szagot ben, (1910) 4705 lak.
Didaszkalia (gör.), emléktábla, irat vagy jegyáraszt, mely a spiritus cochleariae illatára emlézék, amelyen az egyes színdarabokról szóló tudiükeztet.
valókat (a költ nevét, az eladás idejét és helyét,
Dictys Cretensis, 1. DUdys.
a versenyz költket, a dai*ab sorsát s egyéb köDicjan, 1. Oián.
I>icjema Köll; aDicyemidae-csaláAhataxtozó rülményeit) közölték rövidesen tehát a. m. útáüatnem, mells testsarkán nyolc sejtbl álló fej- mutatás, kalauz, tudósítás. Athénben a színkörkoronggíil. Fajai valamennyien különböz lábas- ben alkalmazták ket s néhány töredék fenn is
fejüek veséjében élsködnek, igen kicsinyek s maradt bellük (Ck)rp. inscr. Att. II. 977. a, b). Az
ily emléktáblákról késbb másolatokat készítetcsak újabb idben fedezték fel. L. Dicymiidae.
Dicyemidae Rhombozoa (áuat), tudományos tek, amelyeket aztán az egyes színdarabok elé
szempontból rendkívül érdekes állatok, melyek- bevezetésképen alkalmaztak. Valószínleg Arisnek csillangókkal fedett teste csupán két sejtré- toteles kezdett elször ilyeneket szerkeszteni s
tegbl áll. A zoológusok egy része külön állat- követték késbb e tekintetben az alexandriai tucsoportnak veszi és a véglények (Protozoa) és dósok (Dikaiarchos, Kallímachos, Byzantioni
soksejt állatok (Metazoa) közé helyezik Meso- Aristophanes, Aristarchos stb.). De jelentette mazoa (1. 6.) néven, más zoológusok pedig métely- gát a színieladást is.
Diday (ejtsd: didé), Frangois, svájci fest, szül.
lárvákhoz való hasonlatosságuk miatt élösködés
következtében elcsenevészett szívókás férgeknek Genfben 1802 febr. 12., megh. 1877 nov.28. Paris(Jrematoda) tartják. Az ide tartozó fajok apró, ban tanult. Svájci tájakat ábrázoló festményei a
2*5— 7 mm.-nyi hosszúságú élsdi állatkák, me- XIX. sz. els felének tájképfestése terén figyelyek különböz lábasfejüek (Sepia, Octopus) vesé- lemreméltó termékek. Calamenak, a híres tájképjében élsködnek. Testük megnyúlt, féregszerü, festnek mestere volt.
Didelpliia. E néven foglalták össze mindegész felületén csillangókkal f^ett. L. még Mesoazokat az emlsállatokat, amelyeknek méhe és
zoa.
Dicymák (a6v.), összetett virágzatok, melyek hüvelye ketts. Dyen állatok pl. az Erszényesek
bogas virágzatokból (1. Virágzat) állanak. A bog- (MarsupiaUa).
erny,, ecset, forgó virágzatok alkothatnak D.-at
Didelpbís (utenis didelphis s. septus, s.
Dicypellinm Nees. (növ., szegfüfahej) a Lau- biloculaí-is) a. m. kétüreg méh egyes állatfajokraceae (babérfélék) génusza. Egyetlen faja, a D. nál ezt a méhalakot találjuk, nknél csak fejldési
caryophyllatuyn Nees, Braziliának csinos fája. rendellenességképen fordul el.
Levele hosszas, kopasz, a visszája barnás. Virága
Didelphyidae (AUat), l. Erszényes patkánynagy, bíborpiros; porzós virága ismeretlen, de félék.
meglehet, hogy ez a faj csak terms példánya
Didelpbys (áií»t), 1. Oposszum.
valamely Nedandra fajnak, amely génusszal köDiderot (e^jtsd: didró), Denis, francia író, szüL
zeli rokonságban van. Bogyója ellipszoid, a teteje Langresbau (Champagne) 1713 okt. 5., megh. Paköldökszen'j. Szegfüszagu, csíps fahéjízü kérge risban 1784 júl. 30. Jómódú késesnek volt a fia,
szegffahéj, szegfkéreg (Cassia caryophyllata, aki Parisban taníttatta. D. eleinte pap, majd joCortex Dicypellii seu caryophyllatus) néven jut gász akart lenni, de inkább foglalkozott idegen
Európába. Tartalma illó olaj, gyanta, csersav. nyelvekkel, bölcsészettel és természettudomáKonyhai fszer; likrt, illatszert csinálnak, kivált- nyokkal s végül is az írói pályára lépett, mire
képen pedig a szegfúszegport hamisítják vele. atyja levette róla kezét. Bár nagy szegénységben
Fáját Cayennoben rózsafának hivj^, a
élt, korán megházasodott s elég jó családapa lett
asztalos nagyra becsüli.
belle, noha a hitvesi hség nem volt ers oldala.
Didache (gör. a. m. tanítás), ó-keresztény 1745— 49-ig Puisieuxnének, egy csapodár, de szelirat, melyet Bryennios Nikomedia metropolitája lemes nnek a hálójában vergdött, 1775 óta pedig
Konstantinápolyban fedezett fel s 1883. kiadott. a mély érzés VoUand Sophie bens barátja volt,
Az irat címe eredetileg ez Az Umak az apos- akihez intézett levelei úgy a korra, mint D.-ra
tolok által való tanítása a pogányok számára; igen jelents okmányok. Közben D. írói pályája
meg ez A 12 apostol tanítása. Általános véle- tetpontjára ért. Mind merészebben támadta a
;

t

;
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míg Penseés philosophiques (Hága 1746)
munkáját nyilvánosan elégették, addig Lettre
Bur les aveugles (London 1749) c. mve száz napra
a vincennesi börtönbe juttatta. Valamivel mérsékeltebb hangot igyekszik betartani, nem meg-

Didius

vallást s

religieuse (1760,

unalmas és visszataszító

c.

tekben egyaránt

bvelked

zetesi élet ellen)

;

részle-

irányregény a szerLe neveu de Rameau (1762,

elször németül jelent meg Goethe fordításában,
1805 mesteri tanulmány a korabeli társadalom
gyzdésbl, hanem kényszerségbl az 1751. erkölcsi romlottságáról) Jaques le fataliste (1773,
megindított Bncyclopédieben, melynek elmunká- melyet alapgondolata Voltaire Candide- jávai helatai 1745-be nyúlnak vissza. Eleinte Chambers lyez szembe, de amely igen gyönge a kivitelben)^
angol Cyclopaediájának (London 1728, 2 köt.) át- Legsikerültebbek a Petits papiers e. összegyjdolgozásáról volt szó, de D., mint a vállalat f- tött genre-képek. « Sálon »-jaival (1759 81) megszerkesztje, csakhamar egészen új alapokra teremtette a képzmvészeti kritikát s mvészi
fektette a sokkal nagyobb arányú francia válla- látásra nevelte olvasóit. Legfbb esztétikai elve
latot, melynek megjelenése több évi megszakí- a természetesség. D. mveinek legjobb kiadását
tással 1772-ig elhúzódott. D., aki az egész válla- Assézat és Tourneux rendezték (Paris 1875—79,
lat lelke volt s a nagy m. számára nemcsak az 20 köt.). Magyarul megjelentek Az apáca. Ford.
összes mvészeti és ipari cikkeket, hanem a böl- Szépfaludi (Pest 1869) u. a. (ford. Holló Jen,
csészeti, fizikai és vegytani cikkek egy részét Budapest 1907) Válogatott filozófiai mvei (ford.
is megírta, húsz évi kemény munka dacára sze- Kohn Samu, u. o. 1906). V. ö. Rosenkranz, D's
gény maradt, míg a kiadók harmadfél milliónál Lében undWirken (Leipzig 1866); E. Schérei; D.
többet nyertek a vállalaton. Szorult helyzetén II. (Paris 1880) J. Morley, D. and the encyclopedists
;

;

—
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;

;

;

Katalin

cárn

meg-

segített, aki 15,000 livresért

kiad. London 1891, 2 köt.) ; Collignon, D. sa
vie, ses oeuvres, sa correspondance (Paris 1895)
Tourneux, D. et Cathérine II. (u. o. 1900) ^
Gartner H., D. és a polgári dráma (Egyet. phil.
Közlöny 1893. évf .) Sebestyén Dezs, D. befolyása Lessingre (Eger 1904) ; Alexander B., D.(2.

vette (1765) könyvtárát, de használatra egész
élete végéig nála hagyta azt, st évi 1000 livres
fizetéssel a gyjtemény könyvtárosává is kinevezte s évi díját 1767. ötven évre elre kifizette.
D. 1773 szén Szt.-Pétervárra ment, hogy a cárnnek személyesen kifejezze háláját, de már 1774 tanulmányok (Budapest 1906); Haraszti 'Etmil,
februárjában hazatért, minthogy a szigorú éghaj- Diderot Apácája (Kolozsvár 1907).
Dididae v. Inepti (áuat), a madarak egyik kilatot nem bírta ki. Életének utalsó tíz esztendeje
minden jelentsebb küls esemény nélkül, de sza- halt családja, 1. Dódo.
kadatlan munkálkodásban telt el. Parisban két
Didier (ejtsd: didjé), Charles, francia író, szül.
szobrot állítottak neki s szülvárosába is jutott Genfben 1805., megh. Parisban 1864 márc. 8.,
egy emlék. D., jóllehet az Encyclopédie közel mint öngyilkos. Mélodies (Paris 1817) cím Urai
egyharmada az ö munkája, ezenkívül is számos, Verskötetével tnt fel s ragyogó leírásokban gazrészben jelents értekezést s több szépirodalmi dag regényeivel, melyek az olasz viszonyokat
mvet alkotott. Rendesen a napi kérdések izgat- ecsetelik (Romé souteri'aine 1833; Campagne
ták sokat és sokfélét írt s éppen ezért igen gya- romatne 18 il), szinte sikert aratott.
Didimit (ásv.), finom pikkelyes-palás zöldesfekori nála az ellentmondás és az elhamarkodás.
Mélység és hihetetlen felületesség, bámulatos vi- hér, talkszer csillám lényegében muszkovit, de
lágosság és kínos homály, emelkedett erkölcsi ér- szénsavas mésszel van keverve. A kloritpalában
zés ós aljas pornográfia szüntelenül váltakoznak a Zillertalban (Greiner) fordul el. Vele azonos az
irataiban, úgy hogy egységes képet éppen nem amphilogit.
Didiminm, didymium, a Mosander-^\ a centkönny rajzolni róla. Mint filozófus a Principes
de la phUosophie morale (1745) c. els munkájá- bl (szerinte a cerium, lanthanum és D. oxidjaiban, mely nagyrészt Shaftesburybl van fordítva, nak keveréke) elállított D.-sók alkatrésze. Welsa kinyilatkoztatott vallás híve, melyet azonban bachi Auer a D. -sókat zöld szín prazeödjTna Pensée philosophiques (1746) és még inkább a sókra és ametiszt- szín neodym-sókra bontotta,
Promenades d'un sceptique (1747, els kiad. 1830) úgy hogy Auer és mások vizsgálatai szerint a D.
c. dolgozataiban a deizmussal s végül (Pensées két elembl prazeodym-\i()\ és weo%m-ból áll.
Didimüveg, didi möxid- tartalmú, alig észreveBur le nature, 1754 Entretien entre D. et d'Alembert és Le réve de d'Alembert, 1769) a panteiz- heten rózsaszínre festett üveg, amelynek abmussal cserólt föl, mely az istenséget a természeti szorpciós spektrumában néhány feltnen éles sötörvényben és az igazság, szépség és jóság meg- tét abszorpciós csíkot észlelhetünk.
nyilatkozásaiban keresi. A materiaüzmus végs
Didius, teljes nevén Marcus D. Salviu^ Jukonzekvenciáit levonva, Leibnitz monádjait, Ro- lianus, római császár, Salvius Julianus híres
Marcus
binet és Maupertuis hatása alatt, érz atomokkal jogtudósnak unokája, szül. Kr. u. 132.
helyettesíti. Ez atomok az animális szervezetben Aurelius családjának pártfogásával nagy hívaöntudatra ébrednek s bellük sarjadzik ki a gon- talokba jutott ós több provincia kormányzója lett.
Pertinax megöletése után nagy pénzen megvásádolat. Végokok nincsenek, csakis indító okok
ködnek. Szépirodalmi mvei közül Le flls naturel rolta a praetorianusokat és 193. márc. 28. csáa
(1756) és Le pere de famille (1758) cím drámái szárrá kiálttatta magát. De mind a nép,
gyönge alkotások, de nagy történeti jelentségtik provinciabeli seregek tiltakoztak ellene, mert
van, mert a polgári dráma, az ú. n. érzékeny D.-t dorbézoló élete miatt nem szerették. Britanszínjáték (comédie larmoyanie) úttöri s a mo- niában Albinus, Szíriában Pescennius Niger lépett
dem szinm sei közé tartoznak. Regényei Les föl ellene. Pannoniából pedig Septimius Severus
bijoux indiscrets (1748, lapos ifjúkori
;
La vonult Róma felé, melyet ellenállás nélkül foglal;
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szenátus ekkor D.-t megfosztotta ját szakismeret tekintetében jóval fölülmulta. Kikatonák 66 napi uralma után 193 váló érdemeket szerzett a nyomdászat, betüöntés
alapította a híres essoés papirgj'ártás terén s
jún. 2. megölték.
Didó V. Elissa, Muton (v. Belos) tyrusi király mer-i papírgyári. Fia, D. Pierre (1760—1853) nemleánya, ki atjja halála után nagybátyjának Aker- csak kiváló nyomdász volt, de irodalmilag is mköbasnak (v. Sichaeusnak), Melkart papjának lett dött. Kiadásában jelentek meg a Louvre-kiadások
a neje. Fitestvére, Pygmalion, Tyrus királya, elnevezés alatt ismert francia klasszikusok, stb.
kapzsiságból sógorát megölette, mire D. kincsei- Egyik fia, Saini Légér volt a végn^külipapir fölvel és sok tyrusi ember kíséretében új hazát ment találója; egy másik fia, Pierre folytatta az üzletet,
keresni. Egy fóniciai gyarmatváros, Dtika köze- mlg a legfiatalabbik, Jules (1794—1871), Brüsziében kötött ki AMka É.-i partján és Jarbas nu- szelben alapított nyomdát, melyet azonban csakmidiai királytól megvásárolt egy várat, melynek hamar eladott a belga kormánjnoak s visszatérve
Bozra nevét a görögök Byrsá-nak (a. m. bór) ej- Parisba, ott új nyomdát rendezett be; D. Amtették ki, s innen eredhetett az a monda, hogy D. broise egyik fia, D. jFWmíra (1764—1836), átvette
csak annyi földet kapott Jarbastól, amennyit egy atyjának betüöntdéjét s a betüöntést nagy töökör bre betakart, de ezt a brt ravaszul vékony kélyre emelte. Fiai közül Ajnbroise Firmin
szíjakra hasíttatía, úgy hogy jókora területet (1790—1876) és Hyacinthe Firmin (1794—1880)
nyert. Az új telepesek csakhamar ki teij esztették folytatták a családi üzletet, mely közös vezetésük
hatalmukat és D. nagy várost alapíthatott (való- alatt rendkívül emelkedett és vílághirre tett szert.
színleg a Kr. e. XI. sz.-ban), melynek Karthágó ök adták ki a francia akadémia szótái-át az Encyclopédie modemé 39 kötetét, az Univers pitto(a. m. Ujhely) lett a neve. Midn késbb Jarbas
b.-t nül követelte magának, ez inkább máglyán resque (67 köt. 4000 acélmetszettel) stb. nagyjeégettette el magát, semhogy a barbárnak felesége lentség vállalatokat. A francia könyvárusi ház
legyen. Vergilius nagy szabadsággal dolgozta fel 1896. Bamin Henri tulajdonába ment át a követD. mondáját. Eposzában Aeneas {\. o.) ép akkor kez cégen: Firmin Didót et Cie. A háznak
vetdik AMka partjára, mikor D. az új várost Mesnílben van könyvnyomdája 400 munkással.
építteti; Venus csele következtében a királyn Parisban kromolitográfiai intézete és Sorel-Monshalálosan beleszeret Aeneasba, s midn ez Jupi- selben papirosgyára (500 munkás).
Didrachmon, 1. Drachma.
ter parancsára Itáliába hajózik, D. szerelmi bujáDidron, Adolphe Sapoléon, francia archeolóban máglyán végzi be életét. Nagyon valószín,
hogy D. azonos a föníciai Astarte istennvel, gus, szül. Hautvillersben 1806 márc. 13., megh.
Karthágó védasszonyával, akit történeti alakká 1867 nov. 13. Franciaországban a romantikus
mozgalom hatása alatt fejldött archeológiai isformált- át a néphagyomány.
Didón, Henri, francia kat. hitszónok, szül. kola legkiválóbb képNiselinek egjrike volt. Az
Touvetben (Isére) ISÍOmárc. 17., megh. Toulotise- általa 1844. alapított Annales archéologiques c.
ban 1900 márc. 13. A Domonkos-rendbe lépvén, folyóirat, melyet D. halála után 1881-ig folytategyéb mvei közül
1861. Rómába küldték, ahol pappá szentelték. tak, ma is becses forrásm
Teol. tanár volt több rendházban, majd hitszónok, különösen a D. által az Esphigmenu kolostorban
míg 1871. a házassági válás kérdésében vallott fölfedezett híres alhosi festészeti kézikönyv 0- Binézetei miatt cenzúra alá került, mire 18 hónapig zánci mvészet) francia fordítása Qlanuel d'iconoCorbara kolostorba (Korzika szigetén) kellett graphie chrétienne grecque et latiné. Paris 1845)
visszavonulnia. Ezután Németországba, majd Pa- fontos.
DíduncaUdae, L Galambok.
lesztinába ment, s ez útjai eredményeként írta
Diduneulas (iiut), 1. Fogasgalamb.
Les Allemandes (Paris 1884) és Vie de Jésus (u. o.
Didns (állat), 1. Dodo.
1890, 2. kiad. 1891) c. munkáját 1890-ben Arcueilben a Collége Albert le Grand igazgatójává
Didyma (Didymoi.^ Didymaion), antik görög
nevezték ki. 1891 óta ismét hitszónok Parisban. templomkerület Kis- Ázsia DNy.-i partján, MileEgyéb müvei L'enseignement supérieur et les tostól délre 15 km.-nyire, a Panormos-öböltl 4
universitéa catholiques (Paris 1875) ; L'éducation km.-nyire; ApoUon régi híres templomával és
présente (u. o. 1898) stb. Magyarul megjelentek
jóslóhelyével, melyre a Branchidák ügyeltek fel
Felbonthatatlanság és elválás (Budapest 1894)
(L Branchos). Az srégi templomot 494. Kr. e.
A Jézus Krisztus istenségében való hit (u. o. 1894); a perzsák elpusztították 330 körül a miletosiak
A tudomány Isten nélkül (u. o. 1895, 3. kiad. 1897 hozzáfogtak a templom újjáépítéséhez, melyet
mind a hármat Somogyi Aladár ford.); Jézus minden más templomot fölülmúló arányokban terKrisztus. Ford. Kiss János ée Sulyok István veztek mvészei Paionios Bphesosból és Daphnis
(dlszm, u. 0. 1896). V.ö. Robiére, Un moine mo- Miletosból, de ez, bár Caligula haláláig (Kr. n. 41)
demé (Paris 1900) ; A. de Goiüanges, Le Pere D. dolgoztak rajta, sohasem készült el. D.-t a Panor(1902).
mos kikötvel szent út kötötte össze, melyet kétDidót, francia könyvnyomdász- és könyvkeres- fell a branchidák ül szobrainak és hever oroszked-család. Az üzlet alapítója D. Francois (szül. lánoknak sora díszített; az ül szobrok közül
1689.) volt, aki többek közt kiadta Prévost-nak: Ne\^•ton tizet födözött föl (1858), melyek jelenleg
Histoire générale des voyages c. munkáját. Egyik a British-múzeumban vannak. A templom helyén
jeles utóda D. Francois Ambroise, ez különösen a 1872—73. RayetéeThomas, 1895—96. Haussoulnyomdászat terén tnt ki, s nyomdájának számos lier és Pontremoli rendeztek ásatásokat, 1905 óta
terméke tipográfiai ritkaság becsével bir. Ezt öccse, a berlini muzeumok megbízásából Wiegand tárja
D. Pierre Francois (1695-1 783) követte, aki báty- föl rendszeresen D. helyét Az ión stüü templom
hatott

el.

trónjától és a

;

:

:

;

;

:

Didyml
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keskeny oldalán 10, hosszoldalain 21 (kb. 20 m. doktorrá. 1891— 98-ig Kétly tanár belgyógyászati
magas) oszloppal biró dipteros, mely 55 m. szé- klinikáján mint gyakornok, második és els tanárles és 108 m. hosszú teriiletet borít és 7 lépcss segéd mködött. Ezen id alatt utazási ösztöndíjalapon nyugszik. Hajója elterembl és nyitott jal egy évet a strassburgi, párisi és berlini kUniudvarból állott. V. ö. Rayet és Thomas, Milet et kákon töltött, 1899. «a vér-, vese- és anyagcserele golfé Latmique (Paris 1877) Haüssoullier, Étu- betegségek)) kór- és gyógytanából magántanári
des SUT l'histoire de Milet et du Didymeion (u. o. képesítést nyert. 1904rben a székesfvárosi Szt.
Wiegand kutatásairól a Sitzungsberichte Rókus kórház fiókosztályára, 1907. pedig a Szt.
1902)
der Berliner Akademie c. kiadványban számol be István kórház egyik belgyógyászati osztályára
forvossá nevezték ki. D. irodalmi dolgozatai f(1901 óta).
leg a vér-, vese- és anyagcserebetegségek körébe
Didymi, 1. Ikrek.
Uidymís, 1. Here,
vágnak; hazai, német, francia orvosi lapokban
Didymiuni, 1. Didimiutn.
jelentek meg.
Diebitsch-Sabalkanski, 1. Díbics-ZahalkanUidyiuiuni Schrad. (növ.), a Nyálkagombák
gónusza, melynek 35 faja korhadó növényi anya- szkíj.
Dieburg, az ugyanily nev járás székhelye
gokon él. A parányi termtest falába mész rakóStarkenburg hesseni tartományban, a Gersprenz
dik. Egyes fajai nálunk is gyakoriak.
Didymocarpus Wall. (Rottlera Vahl, növ.), és vasút mellett, (1905) 5557 lak., bádogárúk,
a Gesneraceae család gónusza 100 faja csaknem agyagedények készítésével, briparral régi erkizárólag az indomaláji flóraterület füve, ritkán dítmények romjaival és szz Máriáról nevezett,
látogatott búcsújáró templommal.
félcserjéje.
Dieci, 1. Inquisitori di Stato.
Didymoi, 1. Didyma.
Dieckerhoff, Wilhelm, német állatorvos, szül.
Didymos, 1. görög grammatikus Alexandriából
a Kr. e. I. sz.-ban, tömérdek könyvet írt össze, Lichtendorfban 1835 okt. 18., megh. 1908 dec. U.
fleg kommentárokat a régi görög írókhoz s birá- Berlinben. A berlini állatorvosi fiskolán a bel;

;

;

;

lólag folytatta Aristarchos Homeros-tanulmányait.

1898— 1900-ig

orvostan tanára,

pedig rektora

Roppant nagy munkásságáért a régiek Chalken- volt. Egyik megalapítója a Berliner Tierárztliche
teros (a. m. ércbelü) jelzvel tisztelték meg. Nem Wochenschriftnek, melyet éveken át szerkesztett.
rég egy berlini papyruson Demosthenes philippi- Sokoldalú és kiterjedt irodalmi munkásságot fejkáihoz való kommentárját fedezték fel. Kiadta tett ki. Legértékesebb munkája Lehrbuch der
speciellen Pathologie und Therapie für Tierárzíe
Diels és Schubarth (Berliner Klassikertexte).
2. D., a vak, az alexandriai hittani iskola ta- három kötetben, melynek második kiadása 1903.
nára, szül. 309 körül, megh. 395 táján. Egyike jelent meg és a három kiadást ért Gerichtliche
volt az Arián-féle eretnekség legnagyobb ellen- Tiorarzneikunde (1902).
Dieckhof f August Wilhelm, német lutheránus
zinek. Müveit kiadta Migne, Patr. Graec. T.
XXXIX.
teológus, sziU. Göttingenben 1823 febr. 5., megh.
Didymus Faventinus, Melanchton (1. o.) ál- 1894 szept. 13. Rostockban. 1854-ben Göttingen,

ben, 1861. Rostockban volt teol. tanár és 1883-tól
m. kétfporzósak, Linné a konszisztorium tagja. Mvei Die Waldenser
rendszerének 14. osztálya, melynek virágjaiban 4 (Göttingen 1851) Die evangel. Abendmahlslehre
porzó közül 2 hosszabb. Ilyen az Ajakosak nagy ím Reformationszeitalter (u. 0. 1854, 1. köt.) Die
evang.-luther. Lehre von der heiligen Schrift
része (1. o.).
(Schwerin 1858) Luthers Lehre von der kirchDidzsle, a Tigris folyó arab neve.
Die (ejtsd: dí), járási székhely Dróme francia dé- lichen Gewalt (Berlin 1865) Schrift und Tradipartementban, a Dróme és Méresse összefolyásá- tion (Rostock 1870) Die obligatorische Zivilehe
nál, termékeny, minden oldalról hegyekkel (a leg- (Leipzig 1873) Der Ablassstreit (u. 0. 1885). Kliejelentékenyebb a meredek falu Glandaz) körülvett fothtal együtt adta ki a Theologische Zeitschriftet
kis síkságon, vasút mellett, (1906) 3688 lak,, se- (Schwerin 1860—64).
Diede, Charlotte, Humboldt Vilmos híres barátlyemfonással, posztószövéssel, tészta- és papírgyárral. A környékén termelt fehér borok közül nje, szül. Lüdenhausen lippei faluban 1769. mint
legkedveltebb a «clairette de D.» A régi falakkal Hildebrand lelkész leánya, megh. Casselben 1846
körülvett város legjelentékenyebb épületei a szé- júl. 16. 1798 óta Diede casseli ügyvéd neje, kitl
kesegyház, az egykori püspöki palota, a római három év múlva elvált. Késbb a porosz király
idkbl fennmaradt vízvezeték és oltárok romjai, nyugdíjat adott az elszegényedett asszonynak,
egy ugyanazon idkbl való diadalkapu, amelyet aki Humboldt Vilmossal 1788. ismerkedett meg
a középkorban megersítettek és ma Saint Mar- Pyrmontban s hozzá fordult tanácsért, midn a
cel kapunak neveznek. A rómaiak idejében Dea háború folyamában egész vagyonát elveszítette.
Augusta Vocontiorum-nak nevezett D. a IX. sz.- Humboldt, ki ekkor porosz miniszter s a bécsi
ban Diois grófságnak volt fvárosa. 8 km.-nyire kongresszus tagja volt, nagylelken segítette és

neve.

Uidynamia

(növ.) a.

:

;

;

;

;

;

;

vannak Valcroissant cistorci apátság romjai. V.

ö.

Essai sur le top. de la ville de D.
Dié, város Franciaországban, 1, Sainf-Dié.
Dieb (állat), a közönséges sakál (1. 0.) arab neve.
Dieballa Géza, orvos, szül. Ercsiben 1867 dec.
20. Tanulmányait a budapesti és bécsi egyetemeken végezte, 1891. Budapesten avatták orvos-

haláláig (1835) levelezett vele. A jeles államférfiú
gyönyör levelei D. halála után megjelentek:
Briefe an eine Freundin (1847. és még nagj'on
sokszor), míg a
levelei, úgy látszik, elvesztek.
De megjelentek Briefe von Charlotte D. an Kari
Schultze (1883., ez Humbold titkárának testvére
volt). Róla írtak Piderit és Hartwig (1884) és Ber-

n
:

—
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drow, Frauenbilder aus der neueren deutschen 1847 nov. 11. Eleintén teológiát tanult Greifswaldban, majd 1813. mint önkéntes lovasvadász
Literaturgeschiehte (2 kiad., 1900).
Diedenhofen (franc. Thionville), az ugyanily háborúba ment; orvostant csak 1816— 1820-ig
nevti járás székhelye Lotharingia kerületben tanult Königsbergben, majd 1820. Bonnba éi
(94'7 km' t.), 16 km.-nylre a francia határtól, a Parisba ment, 1822. Würzburgban avatták orMosel balpartján, vasút mellett, (i9io) 14,164 lak., vosdoktorrá. BerUnben telepedett le mint gyafürész- és olajmalmokkal,

sörfzéssel,

brgyár- korló orvos, hol Graefevel

gabona- és

tással, bortermeléssel és élénk bor-,

marhakereskedéssel. A régi erdítményekkel ellákhíd vezet át a Mosel jobbpartjára.
D. a középkorban Theodonis villa, késbben Diedenhovren, már a VIII. sz.-ban Kis Pipúmek volt
tott városból

székhelye. 870. Németországhoz került. lM3-ban
Burgmidiai Fülöp, 1639. a franciák sikertelenül
ostromolták. Idközben azonban Burgundiához és
a Németalföldekkel együtt Ausztriához került.
l(>43-ban Condé Franciaország részére foglalta el.
1 705., 1792., 1814. és 1815. ostromnak volt kitéve.
1870-ben a németek elfoglalták és 1871. a német

birodalomhoz csatolták. V. ö. Teissier, Hist. de
Thionville (Metz 1828).
Diefenbach, Lorenz, német nyelvtudós, a berlini akadémia tagja, szül. Ostheini hesszeni faluban 1806 júl. 29., megh. Darmstadtban 1883
márc. 28. Egy ideig lelkész és könyvtámok volt
Solms-Laubachban, de 1848 óta, midn a német
parlamentnek is tagja volt, csak az irodalomnak
élt, míg 1865. könyvtámok lett Majna-Prankfartban. 1876. lépett mint ilyen nyugalomba. Költeményeken (1840) kívül számos nyelvtudományi
s néprajzi munkát írt, melyek közül a kiválóbbak Lében, Geschichte und Sprache (1835) Celtica (1839—1840, 3 köt) MitteUateinisch-hochdeutsch-böhmisches Wörterbuch (1846) ; Vergleichendes Wörterbuch d. gotischen Sprache (1846
1851, 2 köt.) Glossarium latino-germanicum médiáé et inflmae aetatis (1857) és Nóvum glossarium
(1867), mind a kett Du Cange (1. o.) nagy szótárának kiegészítése; Origines europaeae (1861),
Hoch- und niederdeutsches Wörterbuch (Wülcker
Richárddal, 1874—85, 2 köt.) Die Volksstámme
der em-opaischen Türkéi (1877) ;Völkerkunde Osteuropas (I. Türkisches Reich, 1880) stb. Irt regényeket és novellákat is.
Dieffenbach, 1. Anion Heinrich, német genrefestó, szül. Wiesbadenben 1831 febr. 4. Elbb
-szobrásznak készült, csak 1856 óta adta magát a
-tészetro.TanulmányaitStrassburgban.Párisban
Düsseldorfban végezte. 1871 óta Berlinben
lakik. A népéletbl és a gyermekvilágból veszi
tárgyait. Ismertebb mvei Egy nap a lakodalom
eltt; Karácsonyfa; Eljegyzés; Torkosság; üj
ismeretség (1882) Lövész-gyakorlat (1883)
Cukorsüveg (1888) Meglepetés (1891).
2. D^Chtistian, német teológus és dalköltö,sztil.
Schlitzben.Hesszen, 1822dec.4.,hol 1871 ótalelkész
volt és 1901 máj. 26. meghalt. Munkái Gyermek;

:

;

;

;

:

;

;

;

és

Rusttal csakha-

mar a képl mtétek mesterévé lett. A karlsbadi tket 8-as varrattal
alkalmazta elször.
Számos ezidben megjelent munkáinak
egy nagyobb

fogla-

mve

képezi: Chirurgische
Erfahrungen, besonders über die Wiederherstellung zerstörter Theile des menschlichen Körpers
latját

nach neuen Methoden (Berlin 1829—34, 4 rész).
A berlini kolerajárvány alkalmával alapos buvárlatokat tett a vértranszfuzióra nézve és Physiologisch-chirurgische Beobachtungen an CholeraKranken (Berlin 1833, 2. kiad.) cím munkáját
az Institut de Francé megjutalmazta. 1829. a Charité-kórház sebészi osztályának igazgatója, 1832.

rendes egyetemi tanár lett. Mint ilyen, most a
bralatti mtétekre fordította figyelmét s erre
vonatkozó tapasztalatait üeber die Durchschneidung der Sehnen und Muskeln (1841) cím monográfiájában írta meg. A kancsalságot
operálta legelször s errl szóló
Ueber das
Schielen und die Heilung dosselben durch die
Operation (Berlin 1842).
Díefienbacbía ÍSchott (nSv.)^ az Araceae
(Kantyvirágfélék) család génusza 24 faja Amerika tropikus részén honos
növény, felegyenesed, erteljes szárral, hosszúkás, nagy,
egyszer, zöld vagy fehér és sárga foltos levelekkel, zöld vagy sárga, összehengeredett buroklevélhez ntt buzogányvirágzattal. Buroklevele
gyümölcsérésig friss állapotban marad. Több
faja, különösen a D. Seguine Schott NyugatIndiából, a D. pida Schott Észak- Braziliából,
továbbá a D. macrophylla Pöpp. Peruból, a
D. Parlatorei Linden et André Colombiából

mve

:

;

fnem

melegházban és mint szobanövény ismeretes.
Az elsnek említett faj rendkívül csíps ízü;
gumójának nedvétl a nagy fájdalmon kívül
a száj meg az ajak annyira összedagad, hogy a
nyelv a szájat kitölti s beszélni több napig lehetetlen. Ezért hazájában dumb-cane-nak nevezik. Cukorgyárban a nedvét a folyékony cukorlé szemesésebbé tételére használják. Cserépben tartva
darabos, turfás, kövér erikafoldet kivan és némelyek faszén -moi-zsát is kevernek hozzá. Tkéjérl,
leváló sarjakról v. szárrészekrl szaporítják.
Diége, a Dordognenak 50 km. hosszú mellékfolyója Corréze francia départementban a Millevache platón ered, egyideig mély hegyszakadékban folyik és Valbenoltes nev kápolna fölött
;

torkollik.

Diegézis (gör.), a retorikában egy dolognak
Költemények (1857)
Aus vier tökéletes elbeszélése elejétl végéig diegétikiis,
Roichen. Gedichte (1887)
Aus dem Kinderleben elbeszél.
(1878) Ein Hochzeitsstrauss (1874) BibelandachDiego Garcia, legnagyobbika az Indiai-óceánten(1879); Evangelische Hausandachten (1883); ban fekv Chagos-szigeteknek, 1. Ghagos.
Die heilige Eho (1901). Hagj'atékából Geschichte
Diego Suarez (Antomhoka), öböl Madagaszder Patriarchen Ábrahám Lsaak und Jákob in 103 kár B.-i részén keskeny bejárattal, jó és védett
:

dalok" (1852)

;

;

;

;

;

;

;

Betrachtungen (1903).
kikötvel. A franciák 1885. foglalták el s az
3. D., Johann Fnedrirh, német sebész, szül. öbölnél lev Nosszi-Be és St.-Moin szigetekkel
Königsbergben 1794 febr. 1., megh. Berlinben együtt megalapították a hasonló nev gyarmatot
Révai Nagy Lej&ona. V.

köt.

34
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Ancirane székhellyel. Az utóbbinak neve ma az elektromos testek között (pl. a kondenzátor
szintén D. s 4600 lak. van (köztük 1200 katona), két lapja között)
vonzó er éppen a D. e
akik húskonzerv-készítéssel és brgyártással fog- feszültségi állapotának a következménye ez az

mköd

;

er

tehát nem távolbahatás, hanem közeibehatás
nyilvánulása, amelyet a köztük lév közeg, a D.
(légüres tér esetén az éter) közvetít és pedig véges sebességgel, a fény sebességével (elektromos

lalkoznak.

^
'

Die liodiemo (lat.) a. m. a mai napon.
Diekirch, járási székhely Luxemburg nagyhercegségben a Sure v. Sauer balpartján, vasút
mellett (1905) 3766 lak. fürészmalmokkal, posztó- és huUámok, Hertz 1888). Gyakorlatilag a D.-ok a
börkereskedéssel, sörgyártással régi, a IX. sz.- kondenzátorokban nyernek alkalmazást. A konból való templommal. Tle É.-ra fekszik Bran- denzátorok D.-a lehet leveg, üveg, csillám, padenburg vára.
rafflnozott papiros, olaj stb. a dielektromos álDiel, August Friedrich Adrián, német orvos ós landó esetleges nagy voltán kívül velük szemben
pomológus, szül.Qladenbachban (Hessea) 1756 febr. a két fkövetelmény, hogy a dielektromos ers4.,megh. 1839 ápr.21.1790-ben az emsi fürd orvosa ségük, azaz az átütésükhöz szükséges feszültség
volt. D.-t a pomológiához kiváló hajlam vonzotta, lehetleg nagy, a dielektromos liiszterézis-nk
egyike volt kora legjobb gyümölcsismerinek.Leg- pedig, ami mindig energiaveszteséggel jár (1, Mágföbb müvei Versuch einer Beschreibung der in nesi hiszterézis), lehet kicsiny legyen. A legDeutschlandgewöhnlichenKemobstsorten(Prank- tökéletesebb D. a leveg (általában a gázok),
furt 1799—1819); Systematische Beschreibung amelynek
különösen nagyobb nyomás alatt,
der in Deutsohland gewöhnlichen Kemobstsorten ahogy az újabb levegs kondenzátorokban alkal(Stuttgart u. Tübingen 1821—32) Systomatisches mazni szokás
dielektromos erssége is igen
Verzeichniss der vorzüglich in Deutschland vor- nagy.
handenen Obstsorten (Frankfurt 1818). TiszteleDielektromos állandó v. együttható, valamely
tére nevezték el a körtefajták egyik legnemeseb- anyagra vonatkozó az a szám, amely megadja,
bikét, az általánosan ismert és kedvelt «Diel vaj- hányszor lesz nagyobb valamely elektromos srít
körtéjét».
(kondenzátor) kapacitása, ha a fegyverzetek közét
Dielektrikum. így nevezik Faraday nyomán betölt levegt iU. légüres teret az illet anyaggal
az elekromos szigetel anyagokat, tekintettel arra helyettesítjük s amely számadat az anyagnak ép
a szerepre, amelyet az elektromos hatások köz- olyan jellemzje, mint pl. fajsúlya, vezetképesvetítésében játszanak s amely szerep Faraday sége stb. A légüres tér D.-ja eszerint egységnek
felfogásában s az ezt matematikai alakba foglaló van felvéve. A Maxwell-olmélet szerint a törésMaxwell-íélQ elméletben (1. o.)
szemben a ré- mutató négyzete a D.-val egyealö a gázokra s
gebbi felfogásokkal
alapvet jelentséggel bir. néhány más testre is e törvény nagy pontosságAbból a tapasztalatból (Faraday 1837., ill. már gal érvényes, míg egyéb anyagoknál csak egy
elbb Cavendish) kiindulva, hogy valamely srít bonyolódottabb összefüggés áll fenn, amellyel az
kapacitása a fegyverzetei között lév D. minsé- újabb elmélet az eredeti Maxwell-fólót tökéletosgétl is függ (1. Dielektromos állandó), fejldött bítette. A D. meghatározása a fentiek szerint kaki e felfogás, mely szerint a D. nem csupán az pacitásméréssel történhetik, ezenkívül elektromos
elektromos testek elszigetelésére szolgál, hanem hullámok segélyével s még egyéb módokon. V. ö.
tulajdonképeni hordozója az elektromos jelensé- Kohlratisch, Lehrb. d. prakt. Physik, XI. kiad.,
geknek. Az elbb említett tapasztalaton kívül Teubner (1910). Néhány anyag dielektromos áligen tanulságos ebböi a szempontból a szótszed- landója
het leydeni palackkal végezhet kísérlet. Ha az üveg (közöns.) „ 5—7
Ricinusolaj
iS
5
2'3
— elbb megtöltött — palackot szétszedjük, a fegy- Csillám
Terpentinolaj ...
1-8— 2-3
ParafTin
Petroleum
_. 2-0
verzeteken csak igen csekély elektromos töltése- Ebonit
2—3
Leveg
1.000,590
ket találunk, azonban elbb ezeket is levezetve Víz
„
_ 81 Széndioxid
J. 900,690
26
Hidrogén
...
1.000,264
s a palaokot újra összerakva, belle még mindig Alkohol
ers szikrát nyerhetünk. Eszerint a palack megDielektromos együttható, 1. Dielektromos
töltésekor belójuttatott energia nem a fegyver- állandó.
zeteken, azok szabad elektromosságának (ami
Dielektromos ersség, hiszterézis, polározás
igen csekély) energiájában, hanem a köztük lév 1. Dielektrikum.
D.-ban, az üvegben raktározódik fel. Errl az
Diels, Hermann, német filológus, a berlini akaüvegrl ilyenkor s általában valamely elektro- démia állandó titkára, 1897 óta a császári archeomos test közelében (elektromos térben) lev D.-ról, lógiai intézet igazgatósági tagja, szül. Biebrichmelynek állapota egészen hasonló a mágneses ben 1848 máj. 18. 1882 óta berlini egyetemi tanár.
térbe helyezett vas mágneses állapotához, azt Munkái Doxographi Graeci (Berlin 1879) Simmondjuk, hogy dielektromosan polározva van. A plicii in Aristotelis physica commentarium (2. köt.dielektromos polározás egészen hasonló folya- 1882—95); Theophrastea (1888); Sibyllinische
mat a mágneses indukcióhoz (1. 0.): a D. minden Blátter (1890); Farmenides Lehrgedicht (1897);
részecskéjében a -|- és
elektromosság szétvá- Herakleitos von Bphesos (1901) ; Poetarum philolik, amaz az elektromos er irányában,' emez el- sophorum fraginenta (1902) ; Die Fragmente der
lentett irányban tolódik el (dielektromos eltoló- Vorsokratiker (görögül és németül, 1903). Szerdás). Egyúttal a D. sajátságos feszültségi álla- keszti a berlini akadémia Commentaria in Arispotba jut, úgy, hogy az ervonalak irányában totelem graeea c. gyjteményét s társszerkesztje
húzásnak, arra merlegesen nyomásnak van alá- az Archív für Geschidite der Philosophie c. folyóvetve. Megjegyezhetjük, hogy Maxwell szerint iratnak.
;

;

;

:

—

—

;

—

—

;

:

—

....

:

—

;
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Dielsdorf
Dielsdorf, falu és az ugyanily

km^

ter., (1910) 15,01-ilak.)

nev

járás (158

székhelye Zürich svájci

kantonban, vasút mellett,

(1910)

773

lakossal,

mészkbányával.

Díelytra

(növ.), a. m. Dicentra (1. c).
Diemel, 80 km. hosszú mellékfolyója a Wesernek; Waldeckben a Pönön ered és a Twisté,
Esse és Hoppke fölvétele után Jíarlshafennéí

torkollik.

keletindiai hoUandus
fkormányzója, szül. Kuylenburgban
1593., megh. Bataviában 1645 ápr. 19. 1631-ben
mint tengernagy vezérelte az indiai flottát Hollandiába, ahonnan mint fkormányzó tért vissza Indiába (1636.).Legfontosabb diadalait azonban a portugálok rovására aratta.kiktl Ceylont és Maiakkát
elhódította. Az
érdeme, hogy a hollandiak Tongking-, Japán- és Kínában is alapítottak kereskedelmi fiókokat és D. indította útnak azt az expedíciót, mely Tasmania szigetét felfedezte, melyet nevérl Van Diemensland-nak neveztek el.

Diemen, Anthany van, a

birtokok

—

Dtenes

nem tudott szabadulni káros befolyása
kisérte Bertalan pécsi püspökkel Aragóniába II. Endre leányát, Jolántát, midn I. Jakab
aragoniai király ezt nül vette. Endre halálával
D. szereplése is véget ért; IV. Béla nemcsak
a nádori méltóságtól, hanem javaitól és szemevilágától is megfosztotta. Azzal is vádolták, hogy
bnös viszonyban élt Beatrixszal, Endre 3-ik feleségével. Régebben Hédervári Vialka D.-nek nevezték, de hibásan. Okleveles emlékek szerint
Ompud fia volt s így vagy a Gutkeled, vagy ami
n. Endre
alól.

Ó

még

valószínbb, a Tomaj -nemzetségbl szármaApja hihetóleg azonos azzal az Ompuddal, ki
a Xn. sz. vége felé szolnokvármegyei fispán volt.
3. D., nádor, D. fia a Tomaj nemzetségbl, a
Losonczi és Bánffy-család se. H. Endre uralkodásának második felében kezd szerepelni, elébb
(1222 24) flovászmester, majd tárnokmester és
szolnoki fispán volt s mint ilyen kapta 1228.
II. Endrétl a Gertrúd meggyilkolásában részes
Kachich-nembeli Simon bán széplaki s aztán loDiemermeer, elbb önálló falu Németalföldön, sonczi birtokát, továbbá a szolnoki várhoz tartozó
msterdamtól 1 km.-re, kertészeti tanintézettel, Kozár-földet. II. Endre halála után nádor s egy00) 3266 lak. Hajdan a falu helyén hatalmas tó szersmind szolnoki és 1236. bihari fispán lett.
állott, melynek vizét 1629. lecsapolták és kiszárí- Midn 1240 vége felé hire jött, hogy a tatárok
az ország határa felé közelednek, Béla egy csapat
tották. Jelenleg Amsterdam egyik külvárosa.
Diemitz, porosz falu a merseburgi kerület saali élén D. nádort küldte eléjük, a kis csapat azonban
járásában, szép kat. templommal, malommal, cu- nem tudta a tatárokat feltartóztatni a vereczkei
kor-, gép- és mbútorgyártással. Itt van a tarto- szorosnál vívott ütközetben D. csapatának legmánji mintagyümölcsfaiskola és gyümölcsker- nagyobb részét levágták s maga D. is alig tudott
néhányad magával megmenekülni. Ezentúl nyoma
tészeti tanintézet, (1910) 2832 lak.
Dieiu perdidi (lat.) a. m. elvesztettem a na- veszett
4. D., nádor, a Türje-nemzetségböl, a Szentpot Suetonius szerint (Titus élete, Cap. VIH.) Titus császár fölkiáltása, midn egy este eszébe ju- girolti család se, IV. Béla gyermekkori játszótársa, majd e^k leghívebb embere. Már kora
tott, hogy aznap még senkivel sem tett jót.
Diener, Kari geológus és paleontológus, szül. ifjúságában kitnt Viddinnél, midn megszabadí1862. Bécsben. 1906 óta a paleontológia rendes totta a bolgár fogságba esett Bogomér székely istanára a bécsi egyetemen. Fmunkája a Himalája pánt. A következ években az osztrákokkal s a
perm- és triaszkori lerakodások fosszil maradvá- halicsi Misztiszláwal és Dániellel viselt hadjáranyaittárgyalja (Palaeontologicaindic3,XV.series, tok alatt szerzett újabb érdemeket Jaroszláv osKalkutta), ühlig és Arthaber bécsi geológusokkal trománál súlyos sebeket is kapott. H. Endre halála
egyetemben kiadja Beitrage zar Palaeontologie után flovászmester és temesi fispán lett s mint
und Geologie Österreich-üngams unddes Orientes ilyen részt vett a szerencsétlen sajói ütközetben,
(Wien)..
hol ö is azok közé tartozott, kik IV. Bélát mogDienes, név, 1. Magyar személynevek.
védehneztók a rátör tatárok ellen. ElMsérte Bélát
Dienes, 1. nádor, továbbá bán és bácsi fispán Dalmáciába s csakhamar Kálmán herceg halála
ni. István és lU. Béla korában, aki különösen a bi- után hercegi cínmiel tótországi bán lett (1241—46);
zánciak elleni háborúk alatt tüntette ki magát. 1244. a magyaroktól elszakadni készül Spalatót
Midn IV. István félévi királyság után 1162. Má- ostromolta meg s kibékítette a Bélához maradt
nuel császárhoz fotett, D. nádor volt a fegyverre Trauval. 1245— 46-ig nádor és somogyi fispán
kelt magyarság vezére. 1 165-ben az elbbi évben el- volt; 1247. tárnokmester ós pozsonyi fispán.
foglalt Szerémség visszavételére küldte III. István
Utoljára 1252. találjuk a nádorok közt,
D. nádor a görög vezéreket megverte, a görögö5. D., nádor, a Pécz-nemzetségbl, 1257— 59-ig
ket a Száván visszazte s Zimonyon kívül az egész Béla tótországi herceg udvarbirája és zalavárSzerémáéget visszahódította. 1167-ben azonban megyei ispán, nádor 1273— 74-ig és 1278., tótegy újabb görög sereg Andronikus vezérlete alatt országi bán 1274., országbíró 1275. és 1277., utolzott.

—

;

!

;

:

h

gyzelmet

aratott D. fölött, 1181— aS-ig tenger- jára (1283) Erzsébet királyné nádora. Részt vett
melléki bán volt. Utoljára 1186. találjuk a nevét, az 1270— 71-iki és 1273-iki cseh háborúban.
mint bácsi fispánét.
6. D., Bodon fia az J^öa-nemzetségbl, ki test2. D.,nádor, II. Endre egyik hírhedt tanácsadója, véreivel 8 rokonaival az Omodo- és Csobánkatárnokmester, aki Endrét a Szentföldre is el- flakkal Róbert Károly ellen Csák Mátéhoz csatlakísérte. Mint nádor az izmaeliták és zsidók pár- kozott s e miatt 1323. birtokaitól megfosztották.
tolása s az ország javainak bnös elidegenítése
7. D., ispán, a To>na/-nemzetségbl. Kun László
miatt rossz hírt hagyott maga után a közvéle- és III. Endre korában szerepelt s fleg ez utóbbimény öt vádolta az ország sülyedéseért. De bár nak Albert osztrák hg. elleni hadjárata alkalmával
Róbert esztergomi érsek 1232. átokkal sújtotta, 1291. tüntette ki magát, amiért is Endre a szol;
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Dienes
nokvmegyei Lápos helységet adta

neki. Utoljára
1297. említtetik. Fiai közül István a Losonczi,. Tamaga
más a losonczi Bánöy-családot alapította
Régeni D. néven fordul elö.
8. D., Miklós.fla, a 5a/o)7-nemzetségböl. Királyi
étekfogómester és szörényi bán volt Róbert Károly
idejében. A Márk-féle krónika szerint Tamás erdélyi vajdával együtt fleg D. ösztönözte Róbert
Károlyt a szerencsétlen kimenetel 1330-iki havasalíoldi hadjáratra Bazarád ellen. A magyar
csapatok 1330 szén foglalták vissza Szörényvárát, mely a késbbi vereség után is magyar kézben maradt. D. 1330— 38-ig volt szörényi bán.
Meghalt 1342 eltt. Ö alapította a Széchy-család
rimaszécsi ágát.
Dienes, 1. Lajos, ifjúsági író, szül. Bars vm.-ben
1816., megh. Budapesten 1874 ápr. 4. Jogi tanulmányai végeztével nevelsködött, majd a szabadságharcban vett részt, a bukás után fogságot szenvedett, de 1852. amnesztiát kapott s azután mint
hírlapíró s az ifjúsági irodalom szorgalmas munkása élt Pesten. A gyermekirodalom körébe vágó
munkái közül a jobbak Kandi Klára, Bandi
koma,
kis gazda báránya,
jó Lajoslffl és a
rossz Gyurica stb. Egy darabig Kis Üstökös
címmel gyermeklapot is szerkesztett a Néptanítók Lapjának is munkatársa volt.
;

:

A

A

;

-

Dieppe

Normálé- ban. Le probléme de rinduction c. fllozóflai
tanulmánya a bergsonizmus hívének tünteti fel.
Dienesmonostor (Boros-Jen mellett, a mai
Arad vmegyében) a Becse-Gregorok által a Szt. Lélek imádására rendelt Ágostonrendi prépostsággal,
melyet az oklevelek 1199 1390 közt említnek.
Úgy látszik, II. Géza idejében keletkezett.

—

Dienkefalon a. m, összeköt vel, 1. Agyvel.
Díeníitgratiale (ném.), 1. Szolgálati kegydíj.
l>ienstreg:lemeiit (ném.), 1. Szolgálati szabályzat.

Diepenbeeck, AbraJiam van, flamand fest,
Hertogenboschban 1596 máj. 9., megh.
1675. Antwerpenben élt. Eleinte üvegfestéssel és
graflkai munkákkal foglalkozott, azután Rubensnek volt tanítványa. Üvegfestményei közül antwerpeni templomokban több fennmaradt többszül.

;

nyire bibliai és

mitológiai tárgyii festményei,
melyek Rubens ers befolyását mutatják, a kor
jobb termékei közé tartoznak. Kiemelendk Premontrei apát fölszentelése (Deurne falu templomában, Antwerpen mellett); Krisztus sírbatétele
(Braunschweig, képtár) ; Szt. Katalin eljegyzése,
Cloelia menekülése (Berlin, Kaiser FriedrichMuseum) Szerelmes pár (Paris, Louvre) Krisztus
siratása (Bécs, Hofmuseum)
Lautschot Cornelis
:

;

;

;

képmása (Antwerpen,

Szt. Jakab-templom) stb,
Diepenbeek, belga falu Limbourg tartomány
Hasselt megyéjében a Demer folyó mellett, (1910)
4391 lak. Vasúti csomópont.
Diepenbrock, Melchior,hár6, boroszlói hercegpüspök és bíbornok, szül. Vesztfáliában Bocholt
helységben 1798 jan. 6., megh. 1853 jan. 20. Az
napilapot. Közbon (1900) kép- 1815-iki háborúban mint a 13-ik porosz honvéd-

Pesten 1866
okt. 4-én. Még egyetemi tanulmányai közben dolgozott a fvárosi lapokba, késbb egészen az újságírásra adta magát. 1893-ban az Egyetértés
munkatársa, 1899. felels szerkesztje lett, 1902.
lapjától megválva, megalapította a Független
2.

D. Márton,

Magyarország

c.

hírlapíró,

sztQ.

megválasztották s a függetlenségi ezred tisztje vett részt. A háború után az állampárt tagja lett. Hírhedt szerepet játszott 1903. a tudományokat, majd a teológiát tanulta. 1823 doc.
Szápáry-féle vesztegetésekben, amennyiben volt 27. pappá szentelték. Titkár, majd kanonok és
a közvetít az obstruáló képviselk megvesztege- vikárius volt Saller regensburgi püspök oldalán.
tésében. A botrányt Pap Zoltán júl. 29. leleplezte 1845-ben boroszlói herceg-püspök. Mint ilyen a
a képviselházban, mire D. Amerikába menekült. meglazult papi fegyelem helyreállításában és az
3. D. Pál, matematikus, szül. 1882. Tokajban, egyházias szellem megújításában buzgólkodott,
Zemplén vm. Egyetemi tanulmányait Budapesten 1849-ben ideiglenes tábori vikárius, 1850. bíboros,
és Parisban végezte. Matematikai dolgozatai, me- írod. munkássága: Heinrich Susó's Lében und
lyeket a párisi és részben a budapesti MagyarTudo- Schrifton, mit einer Einleitung von J. v. Görres
mányos Akadémián mutatott be,francia és magyar (Regensburgl829, 4. kiad. 1884) Geistlicher Blunyelven jelentek meg, részint szaklapokban és menstrauss aus spanischen u. deutschen Dichterfolyóiratokban, részint önállóan. Ilyenek a neje garton (Sulzbach, 1826, 4. kiad. 1862) FlammiD. Valériával együtt írt tanulmányai Az anali- sches Stillleben nach Conscience (Regensburg
tikai függvények algebrai és logaritmikus szin- 1845) Gesammelte Predigten (u. 0. 1841, 3. kiad.
gularitásairól ; Le^ons sur les singolarités des 1849) Sammtliche Hirtenbriefe (Münster 1853)
íonctions analytiques (Paris). Az Urániában s a Briefe von Saller, Diepenbrock und Passavaút
Huszadik Században pedagógiai és fllozóflai dol- (Frankfurt 1860). V. ö. H. Förster, Melchior, Cardinal und Fürstbischoí von D. (Breslau 1859.
gozatai is jelentek meg.
4. D. Valéria, elbbinek neje, szül. 1879. Szek- kiad. Regensburg 1878) Finke (1898).
Diepenveen, németalföldi falu az oberysseli
szárdon,Tolna vm. A budapesti Erzsébet niskolában tanítóni, a budapesti egyetemen pedig dok- tartomány Deventer kerületében, (1910) 4639 lak.,
tori oklevelet nyert. Pszichológiai és fllozóflai kik fként állattenyésztéssel, tejtermeléssel ó^téren dolgozatokat írt a Huszadik Század, Nyu- sajtkészítéssel foglalkoznak.
Diepholz, az ugyanily nev járásnak székhelye
gat s egyéb folyóiratokba. A Filozófiai írók Tárába lefordította s életrajzzal ellátta Berkeley Hannover porosz kerületben Osnabrücktöl 52 km.Három párbeszéd Hylas és Philonous -között és nyire a Hunte és vasút mellett, (1910) 3268 lak.,
Értekezés a látáselméletrl c. munkáit. Matema- szivar-, brgyártással, lúd- és sertéstenyésztéssel
tikai tóteleket is mutatott be a párisi és a magyar és marha-, különösen sertéskereskedéssel.
Dieppe (ejtsd: djepp), járásí székhely és kikötAkadémián s ezeket férje eredményeivel összefoglalva közölte a Mathematikai és Physikai La- város Seine-Inférieure francia dópartementban, a
pokban (1911) s az Annales Scientiflques de l'Bcole La Manche partján, ahol a Dieppette torkol ós

viselvé

is

;

;

:

:

;

;

:'->.

;
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Dierauer

vasút mellett, (i306) 23,629 lak,, csipke-, pamutszövéssel, kötél veréssel, dohány-, hajógyártással,
hli-es elefántcsontfaragással, nagyon látogatott
tengeri fürdvel, igen jelentékeny oszt rigatenyész-

Kikötje, amely a tranzitoforgalmat tekintve, Franciaországban az 5. helyet foglalja el,
igen jó és egyszen-e 200 hajó befogadására alkalmas ; a tulajdonképeni kikötbl és két úszómedencébl (bassin h flot) áll a Bérignybl és
Duquesneböl. A bevitel ftárgyai szén, angol vas-

téssel.

:

:

árúk, norvég és svéd fa meg nyers gyapot, kender
és len a kivitelé italok, gabona, pái'isi fényiüzési
cikkek, selyem- és gj'apjuszövetek, földolgozott
brök, csipkék, elefántcsonttárgyak stb. Rendes
hajójáratok visznek át Angliába Newhavenbe és
Tiimsbybe. 1908-ban 1632 hajó érkezett kikötbe 475,424 tonna árúval, eltávozott 1642 hajó
9,474 t. árúval. Legjelentékenyebb épületek a
Szt. Jakabról elnevezett gót templom, a SaintRemy-templom (1522—1640), az 1433. épült komor erd és a fürdépület. Egj'etlen szobor, a város szülöttének, Duquesne-nek szobra (id. Dantantól) ékesíti a legnagyobb terét. Közép- és népiskolákon kívül van egy hidrográfiai iskolája,
nyilvános könyvtára (20,000 köt.) és kis régiségtára. A kiköt választja el a várost Pollet nev
külvárosától, amelyben kizárólag halászok és tengerészek laknak ezek állítólag velencei származásnak. A XII. sz.-ban D. helyén Bertheville
nev kis falu állott emelkedni akkor kezdett, mi:

:

•

;

;

dón a normannok Angliát meghódították.

A XIV.

sz.-ban D.-i hajósok (1364) a guineai partokig jutottak el. ahol Petit D.-t alapították. Jean de Béthencourt 1402. a Kanári-szigeteken alapított
gyarmatot. A XVI. sz.-ban J. Parmentier, J. Ribaud stb. az Antillákat hajtották hatalmuk alá és

mindenütt üldözték II. Fülöp hajóit. A XVII. sz.ban a város aláhanyatlott a pestis, a nantesi ediktum visszavonása elnéptelenítette, az 1694riki
bombázás az angolok és hollandok részérl pedig
elpusztította. Ujabb folvirágzását jórészben Berry
hercegasszonynak köszönheti, aki (1820) elször
használta itt a tengeri fürdket. V.ö. Vitet, Hist. de
D. (1838) Estancelin, Recherches sur les voyages
et décoúvertes des navigateiu-s normands Joanne,
D., la Tréport stb. (1889).
Dierauer, Johannes, svájci történetíró, szül.
Bemeckben 1842 márc. 20. 1868. St. Gallenban elbb tanár, majd a magj'ar történetre is fontos városi könyvtár (Vadiana) könyvtámoka lett.
Munkái: Untersuchungen zur röm. Kaisergeschichte (1 köt., kiadta Büdinger, Leipzig 1868)
Müller-Friedberg (1884) Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft (3 köt., Gotha 1887—
1891) Polit. Gesch. des Kantons St. Gallen (1904)
Chronik der Stadt Zürich (1900).
Dierb., természettudományi neveknél Dierich Johann Heinrich nevének rövidítése, aki
ízül. 1788 márc. 23., mogh. Heidelborgben 1845
máj. 9., ahol a botanika tanára volt. Fbb munkái
;

;

;

;

;

Flóra Heidelbergensis (Heidelberg 1819—20); Beitrage zu Deutschlands Flóra (u. o. 1825—33);
Gnmdriss der alig. ökon.-techn. Botanik (u. o.
1H36-39, 2k.).
Diercks, Ghistav, német mveldéstörténetíró,
szül. Königsbergben 1832 jan. 13. Több izben

—

Dlervillea

beutazta Dél-Európát és Észak-Afrikát és egészségi okokból függetlenül élt, leginkább tanulmányaival foglalkozva, 1877 óta többnyire Spanyolországban, Portugáliában s Marokkóban, jelenleg
Steglitzben, Berlin mellett. Müvei: Litteratur-

Synchronistische Darstellung der WeltEntwickelungsgeschichte des
Geistes der Menschheit (1881, 2 köt); Die Araber im Mittelalter und ihr Einflnss aúf die Kultur Europas (2. kiad. 1882) Das moderné Geistesleben Spaniens (1883) Nordafrika im Lichte d.
Kulturgeschichte (1886); Kulturbilder aus den
Vereinigten Staaten (1893); Ein Jahrhundert
nordamerikanischer Kultur (1893); Marokkó
(1884); Geschichte Spaniens (1895, 2 köt.);
Deutsch-spanisches Wörterbuch (1897).
tafeln.

litteratur (1878);

;

;

Dierézis (gör. diairesis) a. m. elválasztás a
nyelvtanban olyan magánhangzó-csoportok elkülönített kiejtése, melyeket rendszerint együtt ejtenek. Jele az ú. n. purwta diaereseos (görög szóval trema), vagyis két pont a második magánhangzó fölött, pl. lat. aer, leveg, poé'to, költ (mert
különben így olvasnák ér, péta v. pöta). A retorikában a. m. yartitio.
A versben D.-nek nevezik a hosszabb sornak
két félre való oszlását oly módon, hogy a sor
metszete két versláb közé esik s a vers második
fele, magában tekintve is, olyan ritmusú, mint az
els. D. van a pentameterben vagy pl. e hatos
;

:

jambusban
Minden vonásomért egy-egy ország a bér.
D. tiüajdonkcp ott lehetséges, ahol két ritmusi
rend van összetéve egy sorba.
Dieringer, Franz, német kat. teológus, szül.
1811., megh. 1876 szept. 8. Elbb a speieri papnöveldében, késbb a bonni egyetemen (1843) teol.
tanár. 1848-ban képvisel. A vatikáni zsinaton
az ellenzék oldalán volt, de a csalatkozhatatlansági dogmának a kihirdetés után magát alávetette. 1871-ben lemondott tanári állásáról és plébános lett Veringendorfban. Irodalmi mvei:
Lehrbuch der kath. Dogmatik (1857) Kanzelvori|

;

tráge

(2

köt, 1844)

stb.

Diersheim, falu Offenburg badeni kerületben,
1 km.-nyire a Rajnától, vasút mellett, kb. 790
lak. 1703., 1705., 1799. itt keltek át a franciák

a Rajnán; 1797 ápr. 20. pedig itt gyzte le Moreau az osztrákokat.
Diervillea L. (növ., Weigelia Thunb.), a Caprifoliaceae (Bodzafafélék) család géuusza
8 faja
közül 3 északamerikai, 5 pedig keletázsiai cserje.
Sok, egyszer szárat hajt, levele mindig átellenes, hosszas vagy elliptikus ós fürészes. Termése sokmagvú, 2 kopáocsal nyíló tok. A D. trifida Mnch. {D. canadensis Willd.) 0-3—1 m. magas, tojásdad, kihegyezett levelekkel, fürtös, sárga,
csöves, tölcséres, mélymetszetü virágokkal. Gya;

kori kerti díszcserje; cserjecsoportok szélére ültetik. É.-Amerikából ered. Ágait régen húgj'indító
és vértisztító orvosságnak ^ználták. Legisraeretesebb a D. florida (Bge.) S. Z. (Weigelia rosea Lindl.), mely hosszú, rózsaszín, de fehér v.
sávos pártával is, igen gyakran látható kertjeinkben. Kínából származik. A többi faj is kedvelt
díszcserje.

—
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Dierx, Léon, francia költd, szül. a Bourbonszigeten (Ile de la Réunion) 1838. Parisban telepedett meg 8 mint Leconte de Lisle egyik legbizalmasabb barátja, a parnasszisták költi csoportjához szegdött. Formailag tökéletes költeményei a természet ós a szépség kultuszáról tanúskodnak, de a nagy tömeget nem képesek magukkal ragadni. Versei teljes gyjteményét (Poésies complétes, 1889—90, 2 köt.) az akadémia

—

Diessenhofen

Dies atri (lat. a. m. fekete napok), a régi rómaiaknál azok a szerencsétlen napok, melyeken
áldozatot bemutatni, állami vagy magánéletben
fontosabb dologba belefogni nem volt szabad.
Ilyen D.-nek tartották fleg a Calendao (a hónap
elseje),

Nonae

(5. v. 7.)

és Idus

(13.

15.

v.

nap)

után következ napokat (dies postridiuini), továbbá azokat, melyeken a római államot valami
csapás érte, pl. a febr. 13.-át, mikor a Fabiusok a

megkoszorúzta. Az ifjú költi nemzedék Mal- Cremera folyó mellett elpusztultak.
larmé halála után (1898) t kiáltotta ki a költök
Dies cedens, 1. Dies.
fejedelmének, V. ö. Bnsson, Portraits intimes
Dies diem docet (lat, közmondás) a. m.
(IV. köt.. Paris 1899).
nap tanul a naptól (azaz mindennap okosabbak,
:

Dies

Az

ügyleti felek úgy egyezkedhetnek, hogy a jogügylet kezdetét (ex die),
vagy végét (in diem) idhatározással jelöljék ki.

Az id
certus),

(lat.),

nap.

1.

bekövetkezése vagy bizonyos (dies
vagy bizonytalan (dies incertus), mely fel-

(dies)

tételnek tekintetik (dies incertus habetur pro
conditione). Az idhatározás a kötelezett fél
könnyebbségére jön a jogügyletbe. Idszámítás
a) természetes (computatio naturális), az id folyamát úgy számítjuk, amint jelentkezik, a me-

mentó ad momentum, a napnál rövidebb idt is
számba vesszük, mert különben b) számítási egységül a nap (dies) szolgál. Ez a polgári számítás
(computatio civilis). B szerint, ha a napnak utolsó
percében teljesítjük a szolgáltatást, olyan, mintha
a napnak kezdetén teljesítették volna (ultimum
momentum pro totó die habetur), és ha bizonyos
nap valamely jog megszerzéséhez szükséges, eme
napnak megkezdése elegend a jog megszerzéséhez (dies coeptus habetur pro completo), ha ellenben idmúlás okozta jogvesztés forog kérdésben,
ez bevégzett ténnyé csak akkor válik, ha az utolsó
nap utolsó perce is letelt. Szabály az, hogy a folyó
idt félbeszakítás nélkül számítjuk (tempus continuum). Kivétel az a számítás, melynél az aka^
dályos napokat nem vették számba (tempus utile).
A hagyomány megszerzésének kérdésénél tekintetbe jön az az idpont (dies), amelyben a hagyományra való igény keletkezik (dies cedens;, továbbá az az idpont, melynek beálltával a jog
bíróilag gyakorolható (dies veniens). Amaz a megnyílás, emez a kifizetés napja. Ünnepnapok. Némely nap tilos volt a tárgyalás (dies nefasti), némely nap a magánügyekben lehetett tárgyalni

tapasztaltabbak leszünk).
Diesdorf, porosz falu a magdeburgi kerület
Wanzleben j.-ban, szép templommal és cukorgyárral, (1910) 3002 lak.
Diése (ejtsd: djez), a kereszt (||) francia neve. A
följebbített hang neve mellé teszik, pl. TJt-D.
ci9, re-D.
dis. Az olaszban ugyanez a diesi.
Diesel és Weise-féle cserzés, 1. Gyorscserzés.

=

=

1,

Diesel-motor, 1. Tzgépek.
Dies fasti, 1. Dies és Fasti.
Diesi (zene), 1. Diése.
Diesing, Kari Moritz, osztrák természettudós,
Dies.

Dies interpellat pro homine

(lat.).

Ha

a teljesítés ideje ki van jelölve, s ezt az idt az
adós elmulasztja, azonnal terheli a késedelem
(mora ex re). Ha a határnapra vállalt tartozás léjárt, az adós ne várja az intést, mert itt a hitelez helyett int a határnap D.
Dies irae (lat.) a. m. a harag napja a magy.
«Napja Isten haragjának* kezdet egyházi ének,
melynek szerzje legvalószínbben Celano városában (Abruzzok) született Tamás nevezet fe:

;

rencr. szerzetes (Thomas Celanus, megh. 1255
költeménynek egész irodalma van ; lekörül).
fordítását a legkülönbözbb nyelvekre igen sokan
mogkisérlették, anélkül, hogy annak egyszerségét, mélységét, kenetteljességét, erejét visszaadni
bárkinek is sikerült vohia. Magyarra is többen
lefordították, legsikerültebb Czuezor Gergelyé.

A

A

mise-könyvben, a megholtakért való misében
(Requiem) mint Sequentia már itt-ott a XIV. sz.ban elfordul, 1570. annak hivatalos kiadásába
felvétetvén, az egész kat. egyházban általános lett.
(dies f asti), v. közgylést is tartani (dies comitiales). Polifon-kompozíciók is vannak róla A. de Bruck
2. Az egyházban: D. absolutionis, zöldcsütörtök, (1536), Mozarttól és Haydntól.
Diésis (gör.). így nevezte el Pythagoras azt a
mert akkor oldották föl az egyházi büntetések alól
az embereket D. adoratus, nagypéntek D. cine- féUiangnyi többletet, amellyel a quart nagyobb
rum, hamvazószerda D. consecrati, az Istennek két egész hangüál. Ezt a pythagorasi félhangot
szentelt napok, különösen a karácsonyi ünne- (256:243) késbb limma-nak. hívták. D. alatt
pek; D. depositionis, valamely szent temetésé- utóbb a Pykna néven is szerepl legszkebb innek napja; D. felicüsimus, húsvét napja; D. tervallumokat (negyedhangokat) értették az eufiorum, virágvasárnap; D. spiritus, Szentlélek harmonikában. Ezeket a negyedhangokat új életre
ünnepe: pünkösd. D. fasti, nefasti, interdsi a. támasztotta a renaissance, amely minden görög
m. köznapok, ünnepnapok, félüimepnapok, 3. D. jelenséget utánozni igyekezett, és D. névvel megnon juridkus, Angliában oly nap, melyen a bí- jelölték a mai gyakorlati zenében használt fokokróság tárgyalást nem tart ellentéte a Dies juri- nál flnomabb, apróbb árnyalatokat. (Pl. dis— es
dicus.
125 128, mint önálló, egymással föl nem cserélDies., latin állatnevek mellett Diesing Kari het hangokat). Készítettek is hangszereket külön
Moritz, osztrák természettud ós nevének rövidítése, billentykkel az ilyen negyedhangok számára.
Diespiter (lat.), 1. Juppiter.
aki különösen helmintológiával foglalkozott. Tle
való Systema Helminthum (Wien 1850—51, 2
Diessenhofen, járási székhely Thurgau svájci
köt,).
kantonban, aRajna partján, (1910) 2224 lak., kártya-,
:

;

;

;

=

;

:

:

j

j

i

—
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dohány- és brgyártással, esztergályosiparral,
nagy marhavásárokkal. 1176-ban a Kybnrg grófok
alapították; 12W. a Habsburgokra száUt 1460—
1798-ig félig önálló köztársaság volt a svájci szövetség védelme alatt. 1799-ben franciák és oro;

meg osztrákok több ízben harcoltak itt egymással. 1800-ban Moreau és Leconrbe itt keltek
át a Rajnán Hohenlinden felé vezet útjokban.
Diest, járási székhely Brabant belga tartományban, 28 km.-nyire Louvaintól, a Zwart Water
és Demer összefolyásánál, vasút mellett, (i9io)
8079 lak., posztószövéssel, rézolvasztókkal, börés sörgyártással. St.-Snlpice nev gót plébániatemplomában van Nassau-Orániai Fülöp (megh.
1618) síremléke.
szok,

Diesterweg, Friedrich Adolf Wilhelm, német
pedagógus, szül. Siegenben 1790 okt. 29., megh.
Berlinben 1866 júl. 7. Mörsben 1820— 32-ig, Berlinben 1832— 47-ig tanítóképzintézeti igazgató
volt mindkét helyen nagy jelentség szervez
;

munkát

végzett.

A

fllantropizmus, Pestalozzi és

Rousseau hatása érzik nagy terjedelm irodalmi
mködésén, amely közben ugyan nem alkotott
önáUó pedagógiai rendszert, de kora minden ilyen
iránjná, értékes eredményét érvényesíteni igyekezett. A népiskola fejlesztése, mechanikus módszerének nevel hatásúvá tétele, a tanítóképzés

-

Dieterlcl

bajok orvoslásában a D. a legfontosabb. Gyomorés bélbajoknál a D. arra törekszik, hogy a beteg
szervek legnagyobb kímélése meUett a szervezetet a legtökéletesebben táplálja. Alig van betegség, melyben a D. ne volna fontos, pl. minden
lázzal járó baj D.-t kivan. A D. megszabásának
tudománya a diaetetika. Tudományos tételei az
élettan, az élet-és kórvegytan, valamint az ételek
kémiai ismeretének adatain nyugszanak, s az
orvostudomány legexaktabb részei közé tartoznak.
2. D., Régente nemcsak nálimk, hanem
Olasz-, Spanyol- és Franciaországban is a. m.
országgylés.
Diétás gyógymódok azok, amelyeknél a betegségeket az ételek megválogatásával, az étkezés módjával óhajtjuk leküzdeni. Lényegében
véve minden betegségben tartunk diétát, amivel
azt akarjuk elérni, hogy a beteg szervezetének
lehet kímélésével azt jó erben tudjuk megtartani, de az igazi D. fleg az anyagforgalom rendellenességeinél és az emészt csatorna betegségeinél jutnak szerephez. A D.-at legjobban szanatóriumokban lehet keresztülvinni, ahol a betegkonyhát teljesen a beteg igényeihez alkalmazzák.
L. még Diéta. Cukorbetegség : az egyes betegségekben alkalmazandó D.-kat 1, az illet betegségekrl szóló cikkekben.
Dieterich, Albrecht, német klassz, filológus,
szül. 1866 máj. 2. Hersfeldben, megh. 1908 máj.
6. Heidelbergben. Elbb marburgi, majd giesseni
és heidelbergi egyet, tanár volt. Fleg a régiek

—

szervezése, a tanítok mveltségének fokozása, az
iskolának az egyházi befolyás alól való felszabadítása, a nevelésben a tisztán pedagógiai elvek
uralomra juttatása, általában a szabadelv iskolai
politika érdekében sok és eredményes küzdelmet vallástörténelmével foglalkozott. Ide tartozó
fol5Í;atott. Ezek miatt küldte a kormány nyuga- vei
Abraxas, Studien zur Religionsgeschichte
lomba. -1858-ban Berlin egyik képviseljeként az des spatem Altertums (Leipzig 1891); Nekyia
országgylésen kezdte hirdetni elveit. Iskolai és (u. 0. 1893) Pulcinella, Pompeianische Wandközéleti mködésén kívül nagy hatású volt iro- bilder und röm. Satyrspiele (1897) ; Eine Mithrasdalmi tevékenysége. így a Rheinische Blátter fúr Uturgie (1903) Mutter Erde (1905) ; Kleine SchrifErz. und Unterr. c. folyóirata 1827-tl fogva, ten (1911). Szerkesztette az Archív für Religionsmelyben fként a népoktatás ügyét fejtegette wissenschaftot s Wünsch társaságában kiadta a
Wegweiser für deutsche Lehrer (2 köt.. Essen Religionsgeschichtliche Versuche imd Vorarbeiten
1834, több kiadásban), mely elméleti és gyakor- c. sorozatot (ölessen 1903 s. k.).
lati tekintetben kimerít útmutatással szolgált
DieteTicifFriedrichHeinnchjjelesiiémetonenBeitráge zior Lösung der Lebensfrage der Zivüi- taUsta, sziU. Berlinben 1821 júl. 6., megh. Charlotsation (Essen 1836
38), mely az egész nép neve- tenburgban 1903 aug. 18., berlini egyetemi tanár
lésének jelentségét fejtegette s a társadalmi volt. Ismételve bejárta a keletet, fleg Egyiptomot,
kérdés megoldása érdekében követelte a népmü- Arábiát és Palesztinát. Rendkívül sokat írt, legveldés akadályainak megszüntetését. Fontosak nagyobbrészt kiváló érték, részben az arab filovoltak a tanítás javítását célzó, módszeres kézi- lógia terén korszakos munkákat s tanulmányokönyvei és vezérkönyvei. 1866-ban létesült a kat.
Reisebilder aus dem Morgenland
D.-Stiftung, D. szellemét valósító irodalom támo- (1853); Alfljjah, carmen didacticum (1851, német
gatására. V. ö. Sallwürk, A. D., Darstellung sei- fordítása 1853); Carmina Mutanabbii (1858); Chresnos Lebons und seiner Lehre und Auswahl aus tomathie ottomane (1854) Thier u. Mensch, arab
seinenSchriften (Langensalza 1899-1900, 3 köt.)
népmese (fordította 1858., eredeti 1879); AraBarth Ad., A. D. (Leipzig 1910). Magyarul D. A. bisch-deutsches Handwörterbuch znm Korán und
válogatott mvel I., ford.
J. és Rédl F. Thier und Mensch (1881)
Naturanschauung und

m-

:

;

;

—

Fmvei:

;

:

B^al

;

(Nagybecskerek 1900).
Naturphilosophie der Araber (1861, 1876); Die
Diéta (lat. diaeta). 1. A szó általános értelmé- Propádeutik der Araber (1868) Die Logik und
ben életrend, különösen az egészségtan szempont- Psychologie der Araber (1868) Die Anthropolojából szabályozott életmód. Speciálisan a táplálko- gie der Araber (1871) Die Lehre von der Weltzásnak orvos által céltudatosan megszabott rend- seele (1873) Die Philosophie der Araber ím X.
jót értjük D. alatt. Minden betegségnél, melynek Jahrhundert (1876—79, 2 köt.)
Der Darwinislényege az anyagforgalom hibás volta,v. amelynél musim X. und XIX. Jahrhundert (1878) Die soaz anyagforgalom dólogesen meg változott,v.vógül genannte Theologie des Aristoteles aus arabischen
ahol a táplálék földolgozása, megem^ztése hibás, Handschriften (1882, ford. 1883) Das álteste Beelsrend gyógyító tényez a D. így a cukor- kentnis der Christenheit (1895) Alfárabis Musbetegség, köszvény, elhízottság, soványság, vese- terstaat (1895). Regényt is írt: Mirjam (1886).
;

;

;

;

;

;

i

;

;

—
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—
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két évi idö.

Dietrich

Dietleib, rendesen Dietleib

Dietétika (diaetetíka, gör .-lat.), a helyes élet
rendtan. A higiénében az egészséges embert illet
legcélszerbb magatartás, az orvostanban pedig
az egyes betegségeknek leginkább megfelel életmód. Minthogy az egészséges ember a diétának nem
igen szeret hódolni, fleg az étrend bizonyos irányú megszorítását értjük alatta, st egyesek a
.teljes diétát azonosnak mondják a koplalással. A
D. ffeladata meghatározni, hogy az egyes betegségekben milyen táplálék a legcélszerbb így a
cukorbetegeknek fleg húst, a lázasoknak tejet
adunk, a húgysavas hajlandóságnál inkább növényi táplálék van javalva. Viszont megszorítjuk a
táplálékot gyomorbajoknál, míg némely betegségeknél lehetleg sok táplálékot adunk. Egynéhány
gyógyítómód is van a D.-ra alapítva, ilyenek az
elhájasodás ellen való kúrák, a Schroth-féle száraz
kúra, a vegetarianizmus, a szöll, savó, tej és
Kumisz gyógyító módok. A D. körébe tartozik
még a testi és szellemi mködések szabályozása
is; szellemi diéta a tartózkodás a szellemi munkától. V. ö. Bauer, Cber die Ernahrimg d. Kranken,
und diatetische Heilmethoden Dujardin-Beaumetz, L'hygiéne alimentaire (1889). D. nevelési
;

;

szempontból, 1. Testi nevelés.
..Diether, a német hsmonda két alakja: 1.
Öreg Diether, Amelung király legidsebb íia, Ermanarich és Dietmar testvére, aki atyja birtokaiból Breisachot s a bajor földet kapja. Három fla
volt, a Harlungok (1. o.), kiknek tragikus halálát
a költk sokszor földolgozták.
2. Ifjú Diether,
Dietmar király fla. Berni Detre testvéröcscse,
Hildebrand neveltje. Midn Ermanarich Detrét
elzi, D. is a hunokhoz megy vele, hol Etzel nejének, Helche királynnek kiváló kedveltje lesz.
Etzel fiait (Erp és Ortwin) magával viszi a ravennai ütközetbe, miután megígérte anyjuknak, hogy

—

v-

Steiermark, a

német hsmondában Berni Detre tizenkét leventéjének egyike a Biterolf und Dietleib cím XIIL
sz.-i német költemény szerint Biterolf teleti (to;

Midn íQuvá felntt,
titokban elhagyja anyját, hogy atyját fölkeresse,
aki már évek eltt Etzel
király udvarába
ment. Útközben Gunther király Hagentöl nevét
kérdezteti, de D. megtagadja a választ, mire harc
támad, melyben Gunthert, Gernotot s Hagent megsebesíti késbb, egy lengyelországi hadjárat alkalmával, Etzel emberei közé kerül s a csata zajában akkor még fol nem ismert atyjával tz össze.
Iszonyú harc után fölismerik egymást, mire Gunther ellen indulnak, kit D. Worms alatt legj'öz.
Ekkor kapja Etzel királytól Stájerországot. A
Dietrichs Plucht c. költeményben is nagy szerepet
játszik D. E szerint résztvett a ravennai ütközetben
és a Ravenna alá küldött sereg fvezére volt, midn
ledoi) király és Dietlinde fia.

hn

;

Detre másodízben indult országának elfoglalására. V. ö. Heinrich Gusztáv, Etzelbm-g és a magyar húnmonda (1871). L. még Biterolf és Dietleib.
Dietmar von Aist, német minnedalos, egy osztrák nemes család (Ágast, Agist, Aist) sarja. Ried.
és Wartberg közt Fels-Ausztriában még ma is
van egy Altaist nev hegy; talán ezen állt
család vára. Ausztriai és salzbm-gi oklevelekben
1143 és 1170 közt szerepel. Fennmaradt költemé
nyel részben népies alakúak és szellemek, bens
és mély érzés kifej ezései, s magukon hordják a frau^
cia lira s a lovagi szellem hatását. Kiadta LacM
:

mann, Minnesangs Frühling (4. kiad. 1890).
Dietramszell, srégi kolostor Bajorországba!
Tölz és Holzkirchen közt, melynek alapját llOU
Dietram nev pap vetette meg. A kolostor fi
része, valamint temploma, mely Bajororsza
egyik legszebb temploma, a XVIII. sz.-ból ered
1803-ban a kolostor egy részét világiasítottákí
ebben a szaleziánus apácák 1830. egy most ig

vagy élve hozza vissza ket, vagy maga is elesik.
A német hagyomány szerint Dotre a D. rizetére meglev leánynevel intézetet alapítottak.
Dietrich férfinév, 1. Detre és Diezmann.
bízott fiúknak megtiltotta, hogy a várost elhagyDietrich Ignác, ügyvéd, orsz. képvisel, szül
ják s a csatában részt vegyenek. Az ifjak azonban
mégis kilovagolnak, eltévednek s Ravenna alá Pécsett 1830 körül, megh. u. 0. 1892 ápr. 15*
kerülnek, hol Wittich ket agyonüti. Etzel fiai- Már fiatal korában igen tekintélyes ügyvéd volt*
nak halála a Rabenschlacht cím XIII. sz.-i né- 1867-ben a pécsváradi kerületben ellenzéki pro-a
met költeménynek legszebb epizódja. A Dietrichs grammal képviselvé választották s az országgy-|
Plucht c. XIII. sz.-i német költemény szerint D. lésen figyelmet keltett, de a képviselházból ki-l
nem ment Ravenna alá, hanem visszamaradt Etzel maradván, végképeizüllött és Pécsett a szegényebi
házában végezte be életét. Nevezetesebb munkái ^
udvarában.
Diether, Isenburgi, mainzi érsek és választó- Vitás kérdések a végrendeletrl (Pécs 1864) Áttai
fejedelem, szül. 14:12., megh. 1482 máj. 7. Aschaf- lános magánjogi törvénykönyv tervezete (Bpos'
f enburgban.Brszakos, becsvágyó férflú,ki nagyra- 1871); lörvényjavaslat az Í868.LIV. t.-c.-ben
;

tör terveinek

kivitelében az eszközökbon

nem

volt válogatós és mindenkivel, a pápával és III. Frigyes császárral is meghasonlott. Az érseki szék-

rl 1461. elmozdították, de

1475. újra megválasztották. Mainzban 1477. egyetemet alapított. V. ö.
Scliwarz, D. von Isenburg (2 köt., Mainz 1789—
19>'dO); K. Menzel, D. von Isenburg (Eriangen
1867) Glaser, D. von I. (1898).
Dietikon, község Zürich svájci kantonban, a
Limmat és vasút mellett, (1910) 4507 lak.,- szöv-,
fonó- és malomiparral. 1799 szept. 27. itt gyzte
le Massena az oroszokat
;

Dietil,

1.

Bután.

Dietilacetál,

1.

Acetál.

törvénykezési rendtartás módosításán
1873); Politikai pártok Magyarországom
(u. o. 1874)
Miképenkell megalkohii a ynagyarí
büntet törvénykönyvet ? (u. o. 1876).
J
Dietrich, 1. Albert Hermann, német zeneköltöJ
szül. Meissenben 1829 aug. 28., megh. Berlinbeill
1908 nov. 19. A lipcsei konzervatórium és Schutl
mann tanítványa 1855— 59-ig Bonnban karnagyJ
azóta 1890-ig oldenburgi udv. karnagy, majdj
berlini mv. akadémiai tag. Robin Hood (Frank-|
foglalt
(u. 0.

;

;

1879), Das Sonntagskind (Bremen 1886):|
operái, D.moU szimfóniája, számtalan zene- és
fúrt

énekkari skamai'azeoemvei mesteriek. Könyve

Brinnerungen an Brahms

(1898).

-
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2. D., Anton, német fesW, szül. Meissenben
1833 máj. 26., megh. Lipcsében 1904 aug. 3.
vészeti tanulmányait Schnorr von Carolsfeld
termében kezdte s azután Düsseldorfban és Olaszországban folytatta. Mködésének színhelye fleg
Drezda volt, míg 1895. a lipcsei mvészeti akadémia tanára nem lett. A monumentális történeti
festészetet mvelte. Nevezetesebb képei Habsburgi Rudolf a cseh Ottokái" holtteste mellett
Faust Gretchennél a börtönben Jelenetek Nagy
Ottó életébl Pál prédikálása az athéni Areopagban (freskó a zíttaui Johanneumban) történeti
falfestmények a drezdai Kreutzschule aulájában.
Készített még számos oltárképet és üvegfestmény-tervet és közremködött a drezdai megj'e-

Mm-

:

;

;

;

tem

kifestósénél

is.

D.

(Dietricy, Dietericij), Christian Wilhehn i?rn5í, német fest és grafikus, szül.Weimar3.

ban 1712 okt. 30., megh. 1774 ápr. 23. Mind feetr
menyeiben, mind rézkarcaiban teljesen a németalföldi nagj- mesterek, kivált Rembrandt, Ostade,
Everdingen hatása alatt áll és azokat ügyesen,
de szolgai módon utánozza, úgy hogy régebben
egyes mveit az általa utánzott mestereknek
is tulajdoníthatták. Annak idején nagy hírnévnek
örvendett, a meisseni porcellángj'ár igazgatója
és a drezdai mvészeti akadémia tanára volt.

Mveinek

hosszú sora látható a drezdai képtára budapesti Szépmvészeti Múzeum vízesést
ábrázoló képét (1754) rzi.
4. D.yVeit, a reformáció terjesztje, szül. Nümbei^ben 1506 dec. 8., megh. 1549 márc, 25.

Iwm

;

Szülvárosában prédikátor

volt, s

mint ilyen

alá-

schmalkaldeni cikkelyeket. Sokat vitázott és
több helyen keresztülvitte a reformációt. Melanchtonnal élénk levelezést folytatott és ennek több
mmikáját kiadta németül. Az
saját müve:
Agendbüchlein für die Pfarrherren auf dem Land.
Dietrichit (ásv.), piszkosfehér v. bamássárga
rostos halmazokból álló és ki virágzás gyanánt
elforduló timsószer ásvány; képlete (Zn.Fe,Mn)
S04.Al,(S04),-f 22H,O.Felsóbánya egyik elhagyott
bányájában, mint jelenkori kí\-irágzás található.
Dietrichsdori, falu a schleswigi porosz kerüírta a

let kiéli

járásában, hajógj-árakkal,

fi905)

5136

la-

kossal.

Dietrielis Flnelit (v. Dietrichs Ahnen und
német költemény a Detremonda kM^böl, Madarász Henrik osztrák vándordabioknak 1290 körül írt mve. Tárgya Ermanarich római király, aki legbizalmasabb emberéFlucht), középkori

:

nek, Sibichnek gaz tanácsára, egyik testvérének,
Diethemek fiait már megölte, most, ugjancsak
Sibich unszolására, másik testvérének, Dietmarnak fiát, Detrét is el akarja fogni, de nem ér célt.

Detre mindenét odahagyva Hunországba megy
számzetésbe. Innen nagy sereggel indul nagybátyja ellen, kit Maiiand alatt legyz s országából
kiz. Most \isszatér Etzel udvarába s nül veszi
Etzel nejének, Helche királj-nénak Herrat nev
nvérét. De Rabén (Ravenna) városa Wittich árulása következtében ismét Ermanarich hatalmába
kerül, miért is Detre új sereggel indul nagybátj^a
ellen s legyzi
a ravennai ütközetben, mire
BT.'óztesen bevonul Mailandba. A költemény rövid
mpárokban van írva s csekély érték.

t
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Dietrichson, Loreiüs Henrik Segelcke, norvég
mtörténész, irodalomtörténész és költ, szüL
1834 jan. 1. 1875 óta a christianiai egyetemen a
mtörténelem tanára, a Nemzeti Képtár, a metszetgyüjtemény és az Iparmvészeti Múzeum igazgatója. Mvei közül nevezetesebbek : Indledning i
Studiet af sveriges Literatur i vort Aarhundrede
(1862); Omrids af den norske Poesies História
(1866-69;t; Fra Kunsten's verden(1884);De norske

Stavkirker (1892); német nyelven jelent meg:
Die Holzbaukunst Norwegens in Versrangenheit und Gegenwart (H. Munthevel 1893). Irt
monográfiákat Runebergröl (1864) és Sidemand-

(1878—79), több színdarabot és költeményt.
Dietiichsteiii, régi bárói, késbb grófi és a
XVII. sz.-tól fogva fágában hercegi (salád. Karinthiából származik s neve egy 1003 jan. 7. kelt
oklevélben fordul el elször. A Xll. sz.-ban mint
a bambergi püspökség hbérese szerepel s AlsóAusztriában, Morva- és Csehországban is voltak
birtokai. E család a XV. sz. végén két ágra szakadt, t i. a weichselstátt-rubinsteini és a hollenburg-finkensteini ágra. Az els megint ids és
íQabb ágra oszlott s 1859., illetleg 1861. kihalt.
hoUenburg-finkensteini ág szintén több mellékágra
oszlott : az ifjabb, vagy nikolsburgi ág 1769. nyert
hercegi címet, míg az idósebbik ág örökség utján
elbb a Proskau, 1802. pedig a Leslie gróf címet
kapta, úgy hogy ez az ág azóta a D.-Proskau-Leslie
címet viseli. Midn 1864. a nikolsburgi ág is kihalt, a D.-Nikolsburg hercegi cím a császár engedelmével 1869. Mensdortf-Foüiüy grófra, D.
József herceg vejére szállott V. ö. Rerum gestarum gentis Dietrichsteinianae (Olmütz 1621);
Benedikt, Die Fürsten von D. (Schriften d. Historischen Vereins für Innerösterreieh, Graz 1848)
ról

A

íeyfar, Die erlauchten Herren auf Nikolsburg
1879). L. továbbá a Karinthiáról szóló mun-

(Wien
kákat

Nevezetesebb tagjai a családnak
1. i)., Adam, szül. Grácban 1527 okt. 9., megh.
1590 jan. 5. NikoLsburgban. Kora íQuságában jutott I. Ferdinánd császár udvarába és közremködött a passaui és ágostai béke megkötésében.
Mint II. Miksa követe, minden lehett megtett,
hogy a pápát, V. Piust, arra bírja, engedné meg
az úrvacsorának mindkét szín alatt való kiszolgáltatását. Sikeresebben mködött 1563 óta II.
Fülöp spanyol királynál, ki az osztrák rendeknek
engedélyezett szabad vallásgyakorlat miatt neheztelt Miksa császárra. D. nem nyugodott míg a
rokonokat ki nem békíté egymással. Don Carlosra
(L Carlos) vonatkozó fóljegjzósei történeti fontosságnak. 1572-ben megvette a nikolsburgi uradalmat, melyet a Liechtenstein-csálM 1560. hatvanezer cseh tallérért Kerecsényi Lászlónak adott
volt el. Ugyanabban az évben mint császári biztos
a pozsonyi országgj-lésen azon fáradozott, hogy
a rendek II. Rudolfot megkoronázzák.
2. D., Franz, herceg, olmützi érsek-bíboros,
született Madridban 1570 augusztus 22., megh.
Brünnben 1636 szeptember 19. 1591-ben olmützi
kanonok, 1599. pedig bíboros és a kanonokok
ellenszegülése dacára, olmützi érsek lett Mint
a katolikus párt s az ellenreformáció lelke, különösen a morvaországi protestánsokkal éreztette

—
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varába (kit a hagyomány atyjának is nevez), aki
rendkívül megkedvelte. Harcolt Velence (1514) és
leit háborgatta,D. lovashad élén Szakolcza magyar a lázongó stíriai pórok ellen, akik azonban 1525.
határszéli várost kerítette hatalmába. II. Kudolf Schladming mellett elfogták és Werfenbe vitték,
annyira megkedvelte, hogy Morvaország kapitá- honnan csak
zsoldosai szabadították ki. Fiainyává és a titkos tanács elnökévé nevezte ki ban a hoUenbm'gi család két ágra szakadt: a)
(1607). Mátyás császár eltt is kegyben állott. Siegmund Georg megalapítá az osztrák ágat,
1618-ban az alkotmányos és protestáns párt által mely 1651. birodalmi grófságra, 1684. pedig birogylölt bíborosnak Bécsbe kellett menekülnie, dalmi hercegségre emeltetett, s melynek férflága
de a császári hadaknak a Fehérhegyen (1620 1826. halt ki b) Adam pedig megalapítá a nikolsnov. 8.) kivívott gyzedelmével D. nemcsak bir- burgi hercegi ágat.
tokait kapta vissza, hanem Morvaország kormányDietrichstein-Mensdorff grófi család, 1. Menszójává, illetleg helytartójává és csász. fbiztossá dorff-Pouilly.
is kinevezték. Morvaországban vasszigorral vitte
Uletricbi and seine Oesellen (e címekkeresztül a protestánsok erszakos megtérítését. kel is Dietrichs Drachenkampfe, Dietriclis erste
Részt vett még a Nikolsburgban a császár és Ausfahrt, Virginal), a német hsmonda körébl
Bethlen Gábor között folytatott békealkudozások- vett történeteknek költi földolgozása, mely a
ban. 1624-ben a császár birodahni herceggé tette, fiatal Berni Detre els kalandjait beszéli el, fleg
1635. Protector Germaniae címmel ruházta fel, Virginal, a tiroli királyn kiszabadítását. Kiadta
1636. pedig osztrák helytartójává nevezte ki. Zupitza (Deutsches Heldenbuch V., 1870).
V, ö. Voigt, Lebon des Pürsten und Kardinals von
Dietricy, német fest, 1. Dietrich, 3.
D. (Leipzig 1792) Korrespondenz mit dem HofDietsch, Rudúlf, német filológus és történetíró,
kriegsrathspraesidenten Collalto 1623—30-ból (ki- szül. Mylauban 1814 márc. 16., megh. Stötterítzadta Trampler, Wien 1873).
ben 1875 dec. 29. Grimmában 1840-tl tanár,
3. D., Franz Josef, herceg, szül. 1767 ápr. 28., 1886-tól igazgató volt. Kiadta Butropiust, Heromegh. 1854 júl. 10. Az osztrák hadseregben szol- dotost, Cicero leveleit, Nepost. Legjobb Sallusgált s 1800. Moreauval a parsdorfl fegyverszüne- tíus-kiadása (1843—46, 2 köt., 1859); történeti
tet kötötte. 1809-ben Ferenc fherceg, a késbbi mvei közül kiválik a Lehrbuch der Geschichte
modenai hercegnek fudvarmestere volt s azután, (1847—51, 3 köt., a források idézésével, 3. kiad.
a bécsi békéig, mint udvari biztos mködött Galí- 1869). Társszerkesztje volt a Jahrbücher für Phiciában.
lologie und Padagogik-nak.
4. D.-Nikolshurg, Hugó, herceg, MensdorffDietz, porosz város, 1. Diez.
Dietz Sándor, botanikus, 1. Mágocsy-Dietz.
Pouilly gróf, cs. ós kir. szolg. kiv. vezérrnagy,
felségének volt szárnysegédje, Mensdorff-Pouilly
Dietz, Feodor, német fest, szül. NeunstettenSándor gróf külügyminiszter (1. o.) fia, szül. Prá- ben 1813 máj. 31., megh. 1870 dec. 18. A müngában 1858 dec. 19. Mint önkéntes lépett a had- cheni akadémián tanult. Nagyobbára csataképeseregbe s a hadiiskola elvégzése után a vezérkar- ket festett, melyek tárgyát részben a történetbl,
hoz osztották be. 1889-ben százados, 1895. rnagy, részben korának eseményeibl merítette. Részt
1897. alezredes, 1900. ezredes ltt, 1906. nyuga- vett 1848. a schleswig-holsteini háborúban s 1870.
lomba lépett s ekkor megkapta a titkos tanácsosi a francia hadjáratban is, miközben meghalt. Csatacímet. 1881 óta cs. és kir. kamarás, 1907. az arany- képei közül, melyek a XIX. sz.-ban a legkedveltebb
gyapjasrend lovagja lett. 1892 júl. 27. nül vette ilynem mvek közé tartoztak, említendk: I,
Dolgoruky Olga Alexandi'ovna orosz hercegnt. Napóleon éjjeli csapatszemléje (1853),, melyet III.
Nvére Mensdorff-Pouilly Klotild grófn, Apponyi Napóleon vásárolt meg; Heidelberg pusztulása
Albert gróf felesége.
(Karlsruhe 1856, Kunsthalle) Belgrád bevétele
5. D., Moritz Josef Johann gróf, szül. Bécs- Max Emmanuel bajor választófej edelem által (Münben 1775 február 19., megh. 1864 augusztus 27. chen, Maximilianeura) Blücher útban Paris felé
Osztrák szolgálatba lépett ós Nápolyban 1798. (Berlin, Nationalgalerie) stb.
Dietzeit (növ.), kálciumjodát és kálciumkromát
francia fogságba került. 1815— 31-ig a reichstadti
herceg nevelje, azután pedig a bécsi udvari szín- ketts sója 7Ca(I08)2.8CaCr04, sötét aranysárga
ház ésa császári könyvtárigazgatója volt.l848-ban párhuzamos rostos halmazok a rostok monoklin
nyugalomba vonult. Fia, Josef Moritz, aki 1801 szimmetriát mutatnak. Elfordul: Oficina Laujúl. 4. szül., még apja életében, 1852. meghalt. taronál az Atacama-sivatagban.
Dietzel, 1. Heinrich, német nemzetgazdasági
ó volt az srégi nemzetség utolsó fói-flsarja.
1837—48-ig mint osztrák követ mködött a karls- író, szül. Lipcsében 1857 jan. 19. Miután agrárpolimheí, brüsszeli és londoni udvarnál. V. ö. Weid- tikai kutatások céljából beutazta Olaszországot,
mann, Moritz Gráf v. D., sein Lében imd Wirken, 1885. a dorpati egyetemre tanárrá nevezték ki,
aus seinen hinterlassenen Papieren dargestellt mely állását 1890. a bonni egyetem államtudoWien 1867).
mányi tanszékével cserélte föl. Ueber das Verhalt6. D., Pankraz von, ki 1483. hsiesen védel- niss der Volkswirtschaftslehre zur Socialwírtmezte si karintiai várát Hunyadi Mátyás hadse- schaftslehre (1882); Theoretische Socialökonorege ellen, de végre kénytelen volt a várat a ma- mik (1895) és Das Producenteninterosse der Argyaroknak átadni, kik azt lerombolták, Megh. 1508 beiter und die Handelsfreiheit (1903) c. mvein
szept. 4.
kívül a Zeitschrift f. Staatswiss. és a Jahrbuch
7. D., Siegmund, szül. 1484., megh. Finken- für Nationalökonomie etc. c. folyóiratokban jelent
steinban 1533 maj. 20. Korán került I. Miksa ud- meg több tanulmánya.
ellenszenvét. Mint hadvezér is szerencsét próbált.

Midn

Bocskay elöhada (1605) Morvaország

szé-

h

;

,

:

;

:

;

;

;

Dieu
2.
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D., Kari August, német nemzetgazdasági író,

tartalmú ásványvízforrással, jelentékeny selyem-

Hanauban Í829 jan. 7., megh. 1884 aug. 3. fonókkal, cserépedény-, sárgabrkészítéssel és
Marbm-gban, amelynek egyetemén 1867 óta mint szarvasgombatermeléssel.
rendes tanár mködött. Képvisel is volt, s mint
Dieu le veat (franc, ^tsd: gyö 16 v6) a. m. Isten
politikus a nemzeti szabadelvek pártjához tar- akarja.
tozott. Mvei
Das System der Staatsanleihen
Dieoze (ejtsd: dióz), város Lotharingia német biszül.

:

(1855) Die Besteuerung der Aktiengesellschaften
(1859); Die Volkswirtschaft und ihr Verhaltniss
zur Grésellschafl und Staat (1864) stb. Az államadósságokról fölállított nézeteit ma is igen méltányolják a pénzügyi írók.
Dieu (franc, ejtsd: gyö) a. m. Isten.
;

a.

a.

Dieu V. lle d' Yeu, sziget, 1. Yeu.
I>íea et mon droit (fr., ejtsd: gy6 é mon droá)
m. Isten és jogom az angol korona jelszava.
Oiea et son acte (franc, ejtsd: gyö é szoS akt)
m. Isten és az ö müve, az angol törvényekben
;

gj^akran elforduló kifejezés az elkeriüheteüen véletlennek megjelölésére erre vonatkozik e jogi
példabeszéd: actus Dei nemini facit Lnjuriam, az Isten
senkin sem tesz igazságtalanságot.
;

mve

Dieulaíoy (ejtsd: gyöiafoá), 1. Auguste Marcd,
francia archeológus és utazó, szül. Toulouseban
1844 aug. 3. 1881-ben kiküldték Perzsiába s ezt az
útját L'art antique de la Perse (Paris 1884—89)
c munkájában írta le. 1885-ben Susaba utazott felesége kíséretében s ott I. Dárius és 11. Artaxerxes
palotáit kutatta át, honnan egész sor mázas téglából való reliefeket hozott haza, melyeket a Louvre

gyjteményében helyeztek el. Munkájamég: L'Acropole de Suse (1890—93). Felesége, szül. Magre
szül. Toulouseban 1851 jún. 29., elkísérte
férjét Perzsiába s errl a La tour du Monde folyóiratban írt cikkeket (1883), majd a La Perse, la

Jane,

Chaldée et

la

Regényeket

is írt

démiai

Susiane

e.

díszmunkában

(1886).

Parysatis (1890), melyet akatüntettek ki a Temps tárcájában

díjjal

:

;

Rose d'Hatra (1891) Prére Pélage
;

(1894).

D., Georges, francia orvos, szül. 1839 nov.
Toulouseban, megh. 1911 aug. 16. Parisban. 1886. a kórtan tanárává nevezték ki a párisi egyetemre, egy nevérl elnevezett aspirátort
konstruált (1869), melynek segélyével a mell- és
hasiirben összegyúlt folyadék eltávolítható. A készülék eszméje áUitólag nem az övé, amennyiben
eltte 13 évvel Van der Corput hasonló eljárást
írt le. Munkái
Du diagnostic et du traitement
des cystcs hyadatiques et des abscés du foie par
aspiration (1872)
Du diagn. et du traitm. des
épanchementsaigusetchroniquesde la pleure par
aspiration (1872); Traité de l'aspiration des liquldes morbides (1873) De la thoracocentése par
aspir. dans la pleureusie aigue (1878)
Manuel de
la pathol. interné (1880—83, 2 köt.); CUnique
médicále de l'Htel Diou (1896—1902, -4 köt.).
Dieolaíoy-féle fecskend, Dieulafoy francia
orvos által szerkesztett ketts csöv fecskend,
mely igen alkalmas arra, hogy vele a különböz
testüregekben felgylt folyadékokat lebocsássuk,
y. hogy nagyobb raennyiségii folyadékot fecskendjünk a br alá. Egy csap forgatása által lehetvé
van téve, hogy a fecskend az egyik csövön át
szívja, a másikon pedig kinyomja a folyadékot
Dieu-Le-Fit (ejtsd: gyóiöfi), gyárváros DrOme
francia départementban, a kopár Dieu-Qráce lábánál, a Jabron mellett, (i9oi) 3193 lak., két vas2.

18.

:

;

;

;

rodalmi kerületben, a Seille folyó és vasút mellett,
(1910) 5850 lak., sóbányával, amelyet már a XI.
sz.-ban ismertek (évi termelés: 25,000 t), kémiai iparral. About Bdmont születéshelye. D.-tól
DNy.-ra fekv félszigeten lev Tarquimpol város
helyén az ókorban Decem Pagi név alatt ismert
város állott.
Dievenow, 1. az OíZero-torkolat legkeletibb,
35 km. hosszú, elhomokosodott ága.
2.3 halászfalu Stettin porosz kerületben, amelyek közül különösen Ost-D.-nak látogatott tengeri fürdje van.
Diez (Dietz), járási székhely Wiesbaden porosz
kerületben a Lahn mindkét partján, vasút mellett,
(1910) 4Í-43 lak., márványcsiszolással, mészégetéssel, malmokkal és gyümölcstermeléssel, többféle
iskolával. Közelében van az 1676. épített Oranien-

—

nev

stein (1. 0.)
kastély,
és több várrom.

Diez,

1.

amely most kadetiskola,

román

Friedrich, a

filológia

meg-

Giessenben 1794 márc. 15., megh.
Bonnban 1876 máj. 29., hol 1822 óta egyetemi
magán-, 1830 óta rendes tanár volt. Eredetileg
klassz.-fllologus volt; 1813. résztvett mint önkéntes a Franciaország elleni szabadságharcokban.
Tanári és frodalmi munkássága egyaránt kitn
volt
alapította meg a román filológiát mint tudományt s nevelt e szaknak számos kitn német és francia munkást. Mveit legnagyobbrészt
alapítója, szül.

;

lefordították franciára

Romanzen

nische

Fbb munkái

is.

(1821);

Über

:

Altspa-

die Minnehöfe

(1825); Die Poesie der Troubadours (1826, 1883)
és Lében undWerke der Troubadom-s (1829, 1882),

a proven^al-frodalom történetének els tudományos, alapvetó tárgj'alása Grammatik der romanischen Sprachen (1836—38, 3 köt., 4. kiad. 1876,
angolul 1862, franc. 1872) Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen (1853, 2 köt.,
4. kiad. 1878), melyhez Jamik indexet készített
(1878); Alfromanische Sprachdenkmale (1846);
Die ersto portugiesische Kunst- und HoQ)oesie
(1863) Alfromanische Glossare (1865) ; Romanische Wortschöpfimg(1875) ; Kleinere Arbeiten (halála után kiadta Breymann, 1883). Tanítványai
;

;

;

Diez-alapHványt létesítettek a román filológia
számára. Róla írtak: Sachs (1878); Breymann
(1894); Steagel (1894); Behrens (1894); WerdFörster (1894).
2. D., Wilhelm, német fest, szül. Bayreuthban

1839 jan. 17., megh. 1907 febr. 25. Tanulmányait
a müncheni mvészeti akadémián végezte, melynek 1870. tanára lett. A harmincéves háborúnak
Schiller-féle történetéhez készített illusztrációival
aratta els nagy sikerét és azóta is fleg a XVI.
és XVII. sz. katonai, lovagi és csavargói életébl
merítette képeinek tárgj'át. Mveldéstörténeti
irányú, ersen kolorisztikus mvészetével nagy
befolyást gyakorolt a müncheni festészetre. Festményei közül kiemelendök Lesben A fosztogatók;
:

A markotányosnnél Két

;

lovag a csapszékben
Utazó tái'saság a XVII. sz.-ban (München, Neue
;

Dieze
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Pinakothek) Lóvásár; Piknik az erdben (Berlin,
;

Nationalgalerie) stb.
3. D., Johann, l. Tezel.
Dieze, folyó Németalföldön,

Diezeí,

1.

Differenciál-egyenlet

Könnyebben oldható a díszulfósavjának a nátriumsója (bajor kék), amely a selyem festésére szolgál. A szintén könnyen oldható
triszulfósavnátriumsója (bajorkék) selyem és pafestésére használják.

1. Dommel.
Kari Emil, német vadászati író, szül. mut

festésére szolgál.

Irmelshausenben 1779 dec. 8., megh. SchwebDifeniléndiketon a. m. antrakinon (1. 0.).
heimban 1860 aug. 23. Erdész volt KleinwallDifenilketon, 1. Benzofenon.
stadtban. Fömunkája Erfahrungen aus dem GeDifenilmetán, benzil-benzol, CgHi.CíL.CgHj.
biete der Niederjagd (Ofifenbach 1849, 6. kiad. Benzilklorid v. pedig metilenklorid aluminiumBerlin 1887). Magyar fordításban 3£ika Károlytól, klorid jelenlétében úgy hat a benzolra, hogy D.
Az apróvad vadászata címmel (Budapest 1889).
keletkezik. Elállítható benzol és benzilalkohol
egymásra hatása útján tömény kénsav segítségé2. D., Johann, 1. Jezel.
Diezeagmenon (gör.) a. m. «szójjelválasztott», vel. Színtelen, narancsra emlékeztet szagú kris:

retorikai alakzat, amikor egymásra következ és tályok, op. 260, fp, 261°.
egymásnak megfelel mondatok alanyai mindegyiDiíenilnaftilmetánfestékek, substituált nafkének megvan a maga igeállítmánya, pl. Lobog a tilaminok és tetrametil diamidobenzofenonnak v.
láng, bg a katlan, Száll a szikra, fojt a füst,
a belle elállított klorid vagy benzhidrolnak az
a fürd, forr az üst (Arany).
egymásra hatásakor keletkezik, vízelvonó anyaDiezmann (ifj. III. Dietrich), tliüilngiai gróf, gok jelenlétében. Fenil és naftilamin viktória-

F

elkorcsosodott Albrechtnek 11a, szül. 1260 körül,
megh. Lipcsében 1307. Frigyes bátyjával együtt
nagybátyja, landsbergi Detre udvarában nevelkedett, ahová édes anyja, két gyermekével együtt
1270. visszavonult. Ez idtájt villongásban élt atyjával, mivel ez eisenbergi Kunigundától született
fiát, Apitzot, elnyökben
részesítette. Nassaui
Adolf király ugyan Thüringiát D.-tól elhódította,

kéket ad, paratoluil és naftilamin pedig éjjelikéket. Mindkett nagyon szép kék festék, vízben
oldhatók és a tanninnal pácolt pamutot kék színre
festik, de kevéssé állják a fényt. A Viktóriák ók
egy szulfósója a pamutkék.
Difeniltolilmetán. Adefenilmetánból úgy származtatható, hogy a metán még meglev két hidrogén atomja közül az egyiket tolil gyökkel helyetde D. azt visszafoglalta és midn I. Albrecht tesítjük. Képlete (C8Hj).,:CH.C6H4.CH,. Színtelen,
királlyal háborúba szállt, D., Frigyes testvérétl 590-on olvadó kristályok. E vegyület annyiban
támogatva, a király hadát Lucka mellett csúfosan bír fontossággal, mert rozanilint készíthetni bemegverte (1307 máj. 31.).D. emlékszobra Rietschel- lle a rozanilin sósav sója az ismeretes fukszin.
tl a lipcsei Szt. Pál templomban áll.
Vörös füstölg salétromsav hatására ugyanis
Diianit (diphanit, ásv.), nem egyéb mint marga- a D. trinitro származéka keletkezik, ebbl fejrit az uráli smaragd-bányákból.
hidrogénnel való redukció folytán a triamido
Difenil (diphenyl), hifenil, fenilbenzol :
D. V. leukanilin. Ez utóbbit arzénsavval oxidálva,
rozanilin lesz belle.
CeHí CgHj.
Található a kszén kátrányban. Képzdik benzolDifénsav, diphensav, di-orfo-difenüdikarboiigznek vörösen izzó csövön való átvezetésekor. sav, kétbázisú sav képlete
Elállítható jódbenzolból, ha azt finomul eloszlott
CeH^.COOH
rézzel 220*'-on melegítjük. Színtelen, alkohol és
CgH^-COOH
éterben könnyen olclodó kristályos test. Op. 70"5",
Fenantrenkinon, káliumbikromát és kénsa v elegyével oxidálva D.-vá alakul. E reakció a fenanfp. 254". Ózonnal tetraozoniddá egyesül. Nagyszámú származékai közül technikai szempontból tren szerkezetének megállapítása szempontjából
legfontosabb a benzidin (1. o.).
fontos. Színtelen kristályok, vízben, bórszeszben,
Difenilamin (diphenylamin), (CgHj)gNH. El- éterben könnyen oldható, 2290-nál olvad. Erélyeállítására sósavas anilin és anilin elegyét autok- sebb oxidációnál ftalsavvá változik.
Diítalco (ol.), oly levonás, melyet a számla
lávban 230— 240o-ra hevítik. Tiszta állapotban
elállítva nem kellemetlen szagú, színtelen kris- végösszegébl engedélyeznek akkor, mikor már a
tályokból áll. Op. 540 fp. 3100. Vízben úgyszólván számla kifizetésre kerül.
Diflautare v. defamare, valami felett kedoldliatatlan, borszeszben és éterben oldódik. Igen
gyenge bázis. Ers savakkal sószerü vegyületeket veztlenül nyilatkozni, rágalmazni, más jóhírét
alkot, de ezek már víztl elbomlanak. Oxidáló vétkesen kisebbíteni. Diffamatio v. defamatio,
szerek könnyen megtámadják és a keletkez oxi- megszólás, rágalmazás.
dációstermék
tetrafenilhidrazin
Diftarreatio (lat), a confarreatíóval szerzett
tömény kénsavban intenzív kék színnel oldódik. Ez alapon férji hatalmat D.-val, vagyis a coníarreatioval
használják a qualitativ analízisben salétromsav ellentétes sacralis áldozati cselekvénnyel lehetett
felismerésére ugyanis ha tömény kénsavban fel- felbontani. A férji hatalommal járó házasság Tít
oldott D.-t legcsekélyebb mennyiség nitrát oldat- berius alatt gyérül, végül Theodosius eltörlé a
tal hozunk össze, intenzív kék színezdés áll el. manus melletti házasság utolsó emlékét is. A maDifenilaminkék (baj orké k), CsjE,j^NgCL Dife- nus nélküli házasságot könny volt felbontani a
nilamin és oxálsav hevítésekor keletkezik, mely nnek is.
valószínleg trifenilrozanilinnel azonos. Barna
Differencia (lat.) a. m. különbség. D. a tzsszín, difenilamínra emlékeztet szagú por, mely dén, 1. Különbözet. D.-számítás, 1. Különbségek
alkoholban kissé oldható, vízben oldhatatlan. Mo- elmélete.
noszulfósavának a nátriumsója (alkalikék) sötétDifferenciál-egyenlet az olyan egyenlet, amelykék por, mely forró vízben jól oldható 6s a pamut ben egészen tetszleges értékek, ú. n. független
:

;

ld

—

;

;

—
;

—
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—
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változók, ismeretlen értékek, ú. n. függ változók, amelyeket a független változók függvényei
gyanánt tekintünk, és végül a függ változóknak
a független változók szerint vett differenciál-M-

Differenciális tarifák

Difierenciális

hmér. Hmérsékletek különb-

ségének meghatározására szolgáló eszköz. A Rumford eszméjén alapuló úgynevezett Leslie-féle D.
áll egy ü alakra hajtott és két egyforma nagyságú

gömbben végzd üvegcsbl. A gömbökben leveg, a csben pedig festett folyadék-kénsav
van a gömbök egyike esetleg be van kormozva.
Ha a két gömb különböz hmérsékletnek tétetik
ciális, mert a benne elforduló differenciál-háinya- ki, pl. a kormozott gömbre hsugarak esnek, akkor
dosok is parciálisak. Több D. együttvéve D.-rewá- a gömbökben lev leveg különbözképpen kitérj ed
szert alkot. Ha az egyenletben az x változó diffe- és a folyadékot az egyik csben leszorítja. A cs
renciál-hányadosai közül az n-ed rendek a leg- mellé alkalmazott fokozaton a hmérsékek diffeelö. Ha csak egy független
változó fordul elö az egyenletben, a differenciálhányados is totális és így az egyenletet totális
D.-nek nevezzük, több változó esetében a D. par-

nyadosai fordulnak

;

magasabbak, akkor a D.-et x-re nézve w-ed- ren- renciája leolvasható.
Differenciális lámpa, 1. ívfénylámpa.
mondjuk. A D.-ek elméletének az a felDifferenciális megfigyelés, az asztronómiában
adata, hogy a D.-eket és a D. -rendszereket megoldja, integrálja, azaz olyan függvények megha- kis bolygók, üstökösök helymeghatározásában v.
tározására vezessen, amelyek a D.-et v. D.-rend- csillaghalmazok s hasonló objektumok kimérésészert kielégítik. A D.-ek elmélete igen terjedelmes ben használt megfigyelési módszer, mely abban
és fontos része a differenciál és integrálszámítás- áll, hogy nagy távcsövet mikrométerrel kötvén
ból kiinduló felsbb mennyiségtannak. A geome- össze, nem határozzuk meg közvetlenül a csillag
ti-ia, mechanika, asztronómia és matematikád fizika
helyét, hanem deklináeió és rektaszcenzió-különbfeladatai nagyrészt D.-re vezetnek. A D.-eknek ségét egj' másik, már pontosan ismert helyzet
rendszerint végtelen sok megoldásuk van. Hogy csillaghoz képest. Ketts csillagoknál különösen
egyes, különös megoldásra jussunk, bizonyos mel- fontosak e mérések; ezeknél a szögtávolságot

dnek

lékkörülményeket, kezdeti feltételeket kell még
megadnunk. A D.-ek elméletében Euler és követi bizonyos fogásokkal igyekeztek a D.-eket integrálni. Ezen az úton azonban a D.-eknek csak
bizonyos osztályait lehetett integrálni, v. nehezebb D.-eket egyszerbbekre visszavezetni. A
függ vént/tani eljárás szerint azon függvények természetét határozzák meg, amelyek a D.-nek eleget tesznek, vagy megfordítva azokat a D.-eket
keresik, amelyeket a függvények bizonyos ismert
osztálya kielégít. Ebben az irányban Cauchy vizsgálatai nyomán Riemann, Weierstraas, Fuchs és
Poincaré kiváló eredményeket értek el. Az ide
tartozó vizsgálatok egy részének összefoglalását
találhatjuk ScMesinger Lajos Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen (Leipzig
1898, 2 köt.) c. müvében. A csoportelméleti irány,
amelynek Lie a megalapítója, bizonyos rendszert
iparkodik megállapítani a D.-ek megfejtésére
szolgáló fogásokban és arra tanít, mikor lehet egy
adott D.-et egy másikra visszavezetni és hogy
melyek a legegyszerbb D.-ek, amelyeket integrálni kell, hogy egy ismert tulajdonságokkal biró
D.-et megoldhassunk. A külföldi matematikusok
mellett hazai matematikusaink közül is sokan
foglalkoztak és foglalkoznak a D.-ek elméletével.

(disztancia) és a pozíció- szöget (a két csillagon át-

men legnagyobb kör és a deklináció-kör alkotta
szokás megadni, melyek segítségével a
ketts csillagok viszonylagos pályái kiszámíthaszög)
tók.

Diííerenciális szivattyn, Carret és Marshalltól

ered szerkezet, meljTiek egyszeren szívó és kettsen nyomó hatása van. Hengerében egy hosszabb
tömör dugattjni jár föl és le, mely nem érintkezik
a henger falaival, hanem közt hagy, melyben víz
van. A tömör hengerrel szilárd összeköttetésben
van egy szelepes dugattj'ú, melynek keresztmetszete kétszer akkora, mint a tömör du-

ez a szelepes dugattyú már szorogattyúé
san jár a hengerben. Midn a dugattyú fölfelé
megy, a keresztmetszetek különbsége miatt a víz
a gyrs térbl részben az oldalcsbe kénjrtelen
nyomulni, miközben a legalsó szelepen át kétszer
annyi víz szívódik föl a hengerbe, a szélesebb dugattyú alá. Ha a dugattyú lefelé megy, a szelepes
dugattyú alatti víz fele a henger gyrs terébe,
fele a fels oldalcsbe nyomul. Ebbe tehát a víz
a nyomás által behatol, akár lefelé, akár fölfelé
jár a dugattyú, mig a víztartóból való fölszívás
csak a dugattyúnak fölfelé való járásánál eszkö;

zöltetik.

Gyulának A másodrend és két független
Diííerenciális tarifák (vasút) az oly tarifák,
változót tartalmazó parciális D.-ek elmélete c. melyek alapjául nem minden távolságra egyazon
munkáját a M. Tud. Akadémia ISS*. a Bésán- alapegységtétel képezi a díjszabási alapot, hanem
dfjjal tüntette ki.
amelyeknél az alapegységtételek a növeked táDiiierenciál-galvanométer, két áram erssé- volság szerint csökkennek. Pl. az els 100 km.-nyi
gének összehasonlítására szolgál; két teljesen övben az egységtétel 0*4 f a második 100 km.-nyi
egyenl tekercse van, amelyeken az összehason- övben az els övet meghaladó kra.-ek után 035
lítandó két áram két ellenkez irányban halad át. f a harmadik 100 km. -nél a 200 km.-t meghaladó
Ha a két áram egyenl intenzitású, a D. nem ad km.-ek után 0*30 és a negyedik övben a 300 km.-t
kiütést, egyébként kitérése a két intenzitás kü- meghaladó km.-ek után
25 í. km. és kg.-kint.
lönbségével arányos. Ellenállás, feszültség stb. Eszerint 350 km.-re a díjtétel 40-|-35-|-30-|-12-5
méréseknél használják.
117-5 f. 100 kg.-klnt. A verseny v. egyéb köDiHerenciál-hányados, 1. Infinitezimális szá- rülmények figyelembevételével megállapított ta-

Kmig

:

,

,

=

mítás.
Difierenciális csigasor, 1. Csigasoi',
Diííerenciális diagnózis, 1. IHagiiózis.

valamint a zónatarifákat szintén D.-nak
nevezik, mert képzési alapjuk nem rendes, hanem
különböz. L. még Díjszabás.

rifákat,

Differenciális

—

vám
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Diftali)

Düferenciális vám, amikor valamely ország rácsozott levelek zöldnek, a legsrbben rácsozott
kiköti forgalmának emelése érdekében kétféle váza ibolyának fog látszani természetesen ott,
vámot alkalmaznak, külön a vasúton és külön a ahol a tárgy színe nem egyike az alapszíneknek,
hanem összetett szín, ott a rácsozások is egymásra
tengeren jött árúra. Az utóbbi alacsonyabb.
rakódnak. A színezés csak megfelel berendezésDifíerenciálódás, 1. Elkülönülödés.
Differenciál-számítás, 1. Infinitezimális szá- sel, a D.-ban látható, egyébként a (chrorazselatinra késztilt) képek egész színtelenek, átlátszók.
mítás.
Diffúzió (átömlés, szétömlés), 1. egymással
Differencia-üzlet, 1. Különbözeti üzlet.
érintkez két anyag, fleg gázok és folyadékok
Differens (lat.) a. m. különböz.
Diftessio (lat.), a korábbi közönséges német keveredésének folyamata. Vízre óvatosan reá;

perjogban az okirattal bizonyító fél ellenfelének
az a kötelessége, hogy az okirat valódiságára
nézve nyilatkozzék ha az ellenfél az okirat valódiságát megtagadta, a bizonyító fél esküvel kínálta
meg (juramentum diflessorium). L. Okirat való;

disága.
a.

Diillcile est satiram non soribere (lat.)
m. nehéz szatírát nem írni (a sok ferdeség és

balgaság láttára), Juvenális I. szatírájából.
Difíicilis (lat.) a. m. nehéz (megtenni).
Difficultas (lat.) a. m. nehézség.
Diítidatio (lat.) a. m. hadüzenet, kihívás.

:

Diffluens (lat.) a. m. szétfolyó.
Difílngia Led. (áiiat), a gyökérlábú véglények
(RMzopoda) osztályába, a Foraminiferák renda Monothalamía alrendbe tartozó véglénynem. Fajai igen változatos alakúak; jellemz
reájuk idegen testecskékbl épített ballonalakú
0-040—
tokjuk. Nagyságuk 40—500 mikron
0500 mm. Hazánkban 8 fajuk él.
Difiormitas (lat.) a. m. alaktalanság, rútság.
jébe,

=

Diffrakció (lat.), 1. Fényelhajlás.
Diffrakciós chromoszkop, készülék a
féle eljárással készült

Wood-

háromszínfényképek szemlélésére ill. vetítésben
való elállítására.
Wood-féle eljárás a

A

rácsszínképek felhasználásán al apszik.
Ha optikai rácson (I.
o.,\fíw. Fényelhajlás)
keresztül vm. fényforrásba nézünk, a
fényforrás képétl
jobbra-balra (az elhajlított fényben)
színképeket látunk,
melyeknek a fényforrásfelli, legkevésbbé
elhajlított részén van
az ibolya szín. Ha a
szemünket ide az ibolya szín helyére tesz^?^^ ^ ^ rácsro, uéWood-féle színes fénykép
zuuk, a racsot ibolyaváziatosan.
A három alapszínt három kUlön- színben látjuk, ha a
bözö sürü rácsozással hozzák létre, v,j
a képek szemlélésére a diffrakciós ^"^i^

±
•'

,'^

öntött alkohol eleinte kisebb fajsúlyának megfelelen elkülönítve fennmarad, idmultán azonban a víz és az alkohol egymásba diffundálnak s
egyenletes keveréket alkotnak ; hasonlóképen két
g&z, pl. hidrogén és oxigén, amelyek két, csappal
összeköttetésbe hozható edényben foglaltatnak,,
még ha a 16-szor kisebb fajsúlyú hidrogén van
is a fels edényben, összekeverednek. D.-val találkozunk valamely szilárd test oldásánál az oldódó anyag a nagyobb koncentrációjú helyrl íh,
kisebb koncentrációjú felé diffundál, a gázok abszorpciójánál stb. Történhetik a D. likacsos válaszfalakon keresztül is, gázok pl. gipszlemezen át
nagy könnységgel diffundálnak és pedig vékony
válaszfal, azaz közelítésben szabad D. esetén súi*ségük négyzetgyökével fordított arányban áI16
sebességgel (Graham, 1834), úgy hogy az oxigénnél 16-szor kisebb srség hidrogén 4-szer gyorsabban diffundál. A D.-sebességek e különbözségét szépen lehet mutatni egy készülékkel, amely
U alakú, vizet tartalmazó üvegesbl áll, amelynek egyik végét likacsos agyaghenger zárja el.
Ha a hengert világitógáz-atmoszférába juttatjuk,
a bediffundáló gáz bent a nyomást annyira megnöveli, hogy a cs másik nyitott végébl a víz kifecskendezik. A D. sebességét, ami különböz
anyagokra igen különböz, a D.-együttható-ya,\
szokás megadni, azaz avval az anyagmennyiség-

R7fiTni1nlrbp
It,
JtTTÍv:
stb. Burubb

gel, amely 1 cm* felületen pl. 1 nap alatt átdiffundál, ha 1 cm. hosszúságon egy bizonyos, egységül választott koncentrációkülönbség van. A
kolloid anyagokra igen jellemz, hogy D.-együtthatójuk igen kicsiny.
A D.-t a kinetikai gázelmélet (1. o.) a molekulák

mozgásával magyarázza. Ebbl érthetvé váük a
Graham törvénye is, a gázmolekulák sebessége
srségük négyzetgyökével fordított arányban
lévén hogy pedig a D. a molekulák igen nagy
;

sebességéhez képest aránylag lassan történik,
arról a molekulák folytonos ütközése, azaz a gázok bels súrlódása ad számot. L. még Oszmózis.
2. D., optikai értelemben a fény szétszóródása

valamely finoman érdes, nem csiszolt felületen,
avagy igen finom részecskéket tartalmazó, ú. n.
zavaros közegben. Ezeket 1. Szétszórt fény.
Difiodont,

1.

Fogak.

Diftalil (diphtaíil), diláktonja a hipotetikus

zoldnek
7'7*-dioxístilbendikarbonsavnak
rács esetén a színkéc
c
pek messzebb esnek egymástól és szélesebbek,
három
olyan
rácsozást
ennélfogva lehetséges
CeH,
készíteni, hogy ugyanegy helyrl nézve az egyik
co
oc
vörösnek, a másik zöldnek, a harmadik ibolyának lássék. Ilyen rácsozással készülnek a Wood- Elállítására ftalsavanhidritet lOO'-on cinkpor és
féle fényképek, a mellékelt (vázlatos) ábrán leg- jégecet keverékével redukálnak. A forró oldatot
ritkábban rácsozott rózsa vörösnek, a srbben a redukció befejezése után a fölöslegben lev cinkchromoszkop szolgál.
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porról leszrve, az oldatból lehléskor talakú
334 33«-on olvadó kristályok alakjában válik
ki a D. Alkáliak hatására leveg kizárása mellett
felhasad és diftaltakionaz egyik lakton
sav keletkezik. Leveg jelenlétében oxidáció folytán D.-sav keletkezik.
Diftalilsav, benzildikarbonsav (2,2')

—

gyr

co

/
\

co

COOH HOOC

\
/

Keletkezik a krisokinon vagy krisoketon, krómsav v. káliumhipermanganáttal történ oxidációjakor. 270
2720-on olvadó mikroszkópos lapokat

—

V.

tket

Diftéria v. difteritisz fgör. diphthera v. diphm. bSr), kórbonctanilag a nyálkahártyák
gytüadásának igen súlyos alakját értjük alatta. A
gynladás következtében sárgásszürke, ersen tapadó, hártyaszei-ü izzadmány képzdik, amely a
gyógyulás folyamán kilökdik. Általában azonban
a D. alatt a Lööler-bacillns okozta gyuladást értjük, amely leggyakrabban a torok nyálkahártyáját, azonkívül az orr, a gége és ritkább esetekben
a légcs és hörgk nyálkahártyáját támadja meg,
de keletkezhetik a szem és a nemi szervek nyálkahártyáján is, a fülben is, st a br sebein is. Okozója kétségtelenül a Löffler-féle bacillus. E bacilln>'jk akárhányszor egészséges felntt v. gyermek
jirában is megtalálhatók^ akik lertzképesek,
anélkül, hogy maguk betegek volnának. D.-ból
meggyógyult egyének orrgaratürében is sokáig
megéihet a bacillus. Igen nagy mennyiségben megtalMható a D. bacilinsa a betegek álhártyáiban,
de sohasem törnek be a véráramba és nem árasztják el a szervezetet. E bacillus igen ers mérget
termel, amely helybelUeg a nyálkahártya elhalását okozza, ha a méreg felszívódik és a véráramba
kerül, az idegrendszerre hat károsan és a késbb
ismertetend bénulásokat okozza. A D. fleg a
fiatal gyermekkor betegsége, a leggyakoribb a
2— 7-ik életévig. Nem hagy hátra mentességet,
úgy hogy többször meg lehet kapni. A kórkép
igen változó. Enyhe esetekben, lappangva, úgyszólván belopódzva kezddik, sem hidegrázás, sem
magas láz, sem torokfájfe nem vezeti be, a gyermekek kissé rosszabb kedvek, nem esznek,
kissé bágyadtak, ilyenkor megnézve a toiiot,
az egyik vagy mindkét mandulán fehéres, élesen
határolt összefügg lepedéket látunk. E lepedék a
következ napokon nagyobbodik, és kiterjedhet
a garat\vekre, a nyelvcsapra v. a garathátfelra is.
A nyaki mirigyek ilyenkor kissé duzzadtak. 1—2
nap alatt megállhat a folyamat, vagy le is terjedhet a gégére és az oly súlyos croupot (1. o.) okozhatja. Más esetekben magas lázzal, hányással kezddik a megbetegedés, a torokban igen kiterjedt
álhártyák látjiatók, a torok mintegy kibélelt. A
nyaki mirigyek igen ersen megduzzadtak. A
beteg lehellete bzös, az erbeli állapot gyorsan
romlik. Az arc halvány, kékes, a beteg aluszékony, a pulzus gyenge, igen szapora, a vizeletben
fehérje van. Igen rossz jel a brön szétszórtan
feUép vérzési foltok. A szérum eltti idben az
theris a.

•

alkot.

-

Diftérla

nap alatt szívbénulás tünetei kömanapság, elég korán és magas
dózisu szérummal kezelve, az ilyen esetek egy
része is megmentheti. Vannak esetek, különösen
a csecsemókorban, ahol a D. az orrban kezddik
st akárhányszor ide lokaUzáldik, a véres genyes náthák mindig gyanúsak D.-ra.
A D. komplikációi között els helyen állanak
ilyen beteg pár

zött pusztult el, de

veszélyesség szempontjából a bénulások. A D.méregnek megvan az a tulajdonsága, hogy igen
ersen kötdik az idegrendszerhez, és ott elfajulásokat okoz, aminek múló bénulások a következményei. Elssorban a torokban, a lágy szájpadon keletkezhetnek ilyen bénulások, aminek
orrhangú beszéd a következménye, azonfelül az
ívásnál a folyadék az orron ömlik vissza. A szemidegbénnlásnak múló kancsalság a következménye, de bénultak lehetnek a fej, a kar, a törzs,
az alsó végtagok izmai is. E bénulások általában
idvel teljesen visszafejldnek. A bénulásnak a
legsúlyosabb alakja a szlvbénulás, amely a betegség 3 4-ik hetében keletkezhetik és pár perc
alatt megöli a beteget. A szérum eltti idben
gyakoriabbak voltak ezek, de az els 24 órában
oltott betegeknél bénulások úgyszólván sohasem
fordulnak el.
A D. gyógykezelése igen hálás és hatásos a
mostani idben. Behringnek^és Rouxnak köszönjük a D. -ellenes szérumot. Ók lovakat D.-toxinnal emelked dózisban addig oltottak, amíg ezek a
lovak a D.-méreg halálos dózisának befecskendósére is teljesen egészségesek maradtak. Eme
lovak vérsavója közömbösíti a D. mélyét. Ha
Uyen savóval D.-mérget keverünk, akkor azt beolthatjuk az állatba és az egészséges marad. A
D.-s beteg bre alá vagy a vérerébe fecskendjük
a szérumot, 24 óra múlva megáll a folyamat, aa
álhártyák élesen elhatárolódnak, majd lelökdnek.
A szérumot különböz ersségben hozzák foi^alomba. A szérum annál ersebb, mentl kisebb
mebnyiség mentl több mérget tud megkötni. Aa
ersséget inunnnitásos egységekben fejezik ki és
tengeri malacokon határozzák meg. Van 300
1000, 1500, 3000—6000 stb. egység szérum. Igen
jó a magyar szérum. Enyhe esetekben fecskendezzünk be 1500 egységet, súlyos esetekben 6000—
10,000 és még több egységet. Helyesebb rögtön
sokat befecskendezni, nehogy meg kelljen az oltást ismételni. Az els oltásnak egyáltalában
semmiféle veszélye nincs. Vannak esetek, amelyekben a befecskendezést az úgynevezett szérumbetegség követi, de ennek oka nem az, hogy a
szérumban antitoxin van, hanem az, hogy a lóvérsavó állati vérsavó, ez pedig némely embernél az oltást követ 3—11 napon lázat, kiütéseket, esetleg izületi fájdalmakat okoz. A szérumbetegségnek sincs semmiféle veszélye, ha az els
oltást követi, de már súlyosabb beszámítás alá
esik, ha valaki már egyszer kapott szérumot, és
a második oltás az elst 7 nap múlva, vagy még
késbb követi ekkor már igen súlyos, ha nem is
halálos a szérumbetegség. Ezért legyen elvünk,
mindjárt nagy adaggal oltani, hogy az oltást ne
kelljen megismételni. A 7-ik napon túl pedig nem
is szabad oltanunk. Mivel a D. nem ád mentességet, valaki kétszer vagy még többször is meg-
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kaphatja, és ilyenkor kénytelenek vagyunk 1—2
oltani, ha nem is keletkezik ez
esetekben életveszélyes szérumbetegség, de súlyos betegségre mindig el lehetünk készülve.
A szérumoltáson kívül öblögesse a beteg torkát
valami dezinfleiens oldattal. Bzös D. esetén
pyocyanase befúvásokkal,elektrargol injekciókkal
ersíthetjük a szérum hatását. Fektessük sokáig
a beteget. Még enyhe esetekben is legalább 2
hétig kell a betegnek az ágyban maradnia, súlyos

év múlva újra

esetekben 5

-

6 hétig. A betegség megelzése szem-

—

Digrestiva

dik házasság

mia

(1.

;

ettl megkülönböztetend a bigá-

0.).

Digamma

(gör.,

digammum

lat.

is),

vagyis

ketts gamma, mivel alakjára nézve (P) a görög
g hang, azaz gamma (F) megkétszerezdésének
látszik, voltakép azonban semmi köze a g hanghoz, mert hangzása a mi t; hangunkkal volt rokon s azért helyesebb neve vau. A régi görög
:

alfabétumnak

jegye

de az egyes nyelvjárásokból lassanként kiveszett. Feliratokon ilyon
6.

volt,

V

y

[**
, A homéroszi kölpontjából fontos a beteg izolálása, és ha lehetsé- alakban is találjuk
ges, kontroláljuk bakteriológiai vizsgálattal a gyó- teményeknek aeoliai és ión elemekbl sztt nyelgyult beteg torkának bacillustartalmát. A beteg- vében nincs meg a digamma, de Bentley (1713) a
verselés némely szabályai alapján kimutatta,
ség kiállása után fontos a lakás dezinflciálása.
D. a háziállatok közül leggyakrabban barom- hogy valamikor megvolt.
flakon, ritkábban borjukon észlelhet, elvétve
Digarcse, tibeti város, 1. Sigatsze.
Dig^astricus (lat.) a. m. kéthasú. Musculus
azonban más állatok garatjában és gégéjében is
keletkezik. Elidézje legtöbbször karcsú pálcika- digastricus v. biventer, a kéthasú izom a nyakon,
alakú baktérium (bacillm necroseos), de más bak- az állkapocs alatt van kétoldalt elhelyezve. Hátsó
tériumok (streptococcusok) is okozhatják. Juhok, hasa a csecsbevágásból ered, s a nyelvcsont kis
sertések, néha idsebb szarvasmarhák között jár- szarva fölött hengeres közópinba megy át, ebbl
ványosán is elfordul. Tünetei nyálzás, orrfolyás, ered az elüls kas, mely az állkapcson tapad. Összenyelési és lélekzési nehézség, a toroktáj duzza- húzódásakor az állkapcsot lehúzza s ezáltal a
dása és fájdalmassága. Azonkívül a szájpadláson, szájat nyitja.
garatban, gégében ersebben tapadó, hártyás iz]>igenea (áUat), azon mételyfórgek (Tremazadmány borítja a
ós duzzadt nyálkahár- toda) neve, melyek nemzedékváltással fejldnek.
tyát. Elvétve a lélekzö utakban, az emésztcsaDigén fejldés a. m. ivaros szaporodás (1. o.)
torna egyéb helyein ós a körmök között is tá- tudományos neve amphigonia.
madnak széteséssel járó gyuladásos folyamatok.
Digenis Akritas a címe egy D.-röl, mint a kölEgy pár esetben lovon is észleltek D.-s termé- temény hsérl elnevezett bizánci nemzeti eposzszet garatgyuladást. De elfordul húsevkön, nak, melynek magva aX. századba nyúlik vissza,
kutyán és macskán is, ami azért is figyelmet ér- de fenraaradt feldolgozásai nem igen nyúlnak
demel, mert okozójául 1
2 esetben az emberi messzebbre a XII. sz.-nál. D.-nak költi alakja
D.-t okozó Löffle)'-fé\e bacillussal megegyez átment a szláv irodalomba is. V. ö. Krtimbacher,
baktériumokat találtak a betegekben. Kimenetele öeschichte der byzantinischen Litteratur (Müntöbbnyire halálos. Orvoslás céljából a könnyebben chen 1890). Kiadta Legrand 1892 (Bibliothéque
leváló álhártyák eltávolítása, az alattuk maradó grecque vulgaire. 6. k.).
fekélyeknek és a leválaszthatatlan álhártyáknak
Digenit (ásv.), nem egyéb, mint kalkozin és cojódtinkturával vagy híg hipermangánsavas ká- rellin keveréke.
Digesta (lat.), 1. Gorpus juris civilis.
liumoldattal naponta 1— 2-szer való beecsetelóse,
Digestio (lat.) a. m. emésztés (1. o.); valamely
a szájnak langyos vízzel való gyakori kimosása,
belsleg pedig szalicilsav beadása célszer. Igye- anyagnak 50<* TO^-u folyadékban való hosszabb
kezni kell azonkívül a betegeket jól táplálni. A ideig tartó áztatása (pállltás). Digestor a. m. a Fapinterjedése ellen való óvóintézkedések az egészsé- féle fazék.
ges állatok elkülönítésében, az istálló többszöri
Digestiós mirigyek a. m. emészt mirigyek,
szellztetésében, alapos kitisztogatásában és fer- a húsev növények (l. o.) levelein fejld szrszálttelenítésében álljanak. (L. még Baromfidiftéria képletek, A hízóka (Pinguicula) leveleinek színén
kétféle mirigy fejldik
és Borjudiftéria.)
az egyik hosszúnyel
Difteritisz, 1. Diftéria.
mirigyszrszál, amelynek korongszer hegyén ragadós nyálka válik ki, ami által rovarfogásra kéDiftongus (gör.) a. m. ketts hangzó (1. o).
IHgalen, Cloetta által ajánlott pótszere a di- pes, a másik ül mirigy, amelynek alacsony
gitálisnak, melynek hatóanyaga a digitoxin, mi- korongszer nyélsejtje be van mélyedve. Ezak az
nek vízben oldódását, könny felszívódását a le- emésztmirigyek nyugvó állapotban nem válaszvelekben és a D.-ban is jelenlev saponinanyag tanak ki váladékot, de ingerelve, pl. a megfogott
(digitonin) segíti el. Alapanyaga hígított glice- rovar érintésére emészt ejízimet választanak ki.
rin. Megbízhatóbbnak és erélyesebb hatásúnak Bámulatra méltók a harmatfü (Drosera) emészt
tartják a levelekbl készült forrázatnál, s nagy mirigyei, amelyek nemcsak emésztöenzimet váelnye, hogy hirtelen veszély esetén a kar gyjt- lasztanak le, hanem az ingerlés folytán a rovar
erébe vagy izmok közé is fecskendezhetó.
megfogását szolgáló mozgást is végeznek, végül
Digallnszsav, 1. Tannin.
még az oldott anyagot fel is szívják. Minden ilyen
Digambara, 1. Dzsaina.
szemölcsszer mirigynek van több sejtbl álló
'Diga.migk,kétnejiiség,a.z állatországban az,mikor nyele és bunkószer feje. Tapogatóknak, tentaegy hím mellett két különböz formájú nstény kulumoknak is nevezik.
van, amilyen esetet találunk pl. a Papilio podaDígestiva (lat.) a. m. emészt szerek, olyanok
iirius pillangónál. Digámia jogilag a. m. máso- melyek az általános táplálkozást növelik azáltal.
:

;
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hogy vagy a gyomor- és bélmozgásokat fokozzák,
az emésztnedvek elválasztását elsegítik (fszerek, keser anyagok, sók), vagy a kiváló szerepet játszó emészt nedveket direkte pótolják
(pepszin sósavval, pankreatin, marhaepe). A D.-k
ott jönnek alkalmazásba, ahol renyhe vagy tökéletlen a gyomor vagy bélemésztés, ahol szükségesnél kevesebb, vagy rendellenes minségek
az emésztnedvek s ennek folytán a testnek álta-

Mg, Pb és

Dihídrit

Ag

sói.

Az

alkáli

fémek

diglikolátjai

közül a szabályos sók vízben igen könnyen

ol-

dódnak és ennek megfelelen nehezen kristályosíthatok. A savanyú sók vízben kevéssé oldódó,
szépen kristályosodó vegyületek.
Diglikolsav,

0<p5'QQQg. A glikolsav éter-

szer

anhidridja. Elállítására monoklorecetsavat mésztejjel fznek. Keletkezik továbbá a dietüénalkohol oxidációjakor. Ers kétbázisú sav.
lános tápláltsága is hanyatlott.
Digeszták fiat.), valamely tárgynak több osz- 14S°-on olvadó rombos prizmákban kristályosotáljTa felosztása. Különösen Justinianus Pandek- dik. Vízben és alkoholban jól oldódik.
Dignano (ejtad: dinyáno), szlávul Vodnjan, a rótóinak ötven könyvre felosztása, 1. Corpus juris
maiak Attinianüm-a, város Pola isztriai kerületi
civ'úis.
Digesztor v. autokláv (1. o.) néven is nevezik kapitányságban, a tenger (Pasana-csatoma) és
vasút mellett, (1910) 10,627 lak., gyümölcs-, szU-,
a Papin-féle páütíót (1. o. és Gzöl}.
Digger (az angol to dig a. m. ásni igébl) olajfa- és gabonatermesztéssel, fakereskedéssel
a. m. aranykeresö Kaliforniában, Ausztráliában, és selyemhemyótenyésztéssel. A régi erd helyén most a fpiac van. Szent Balázsról elneveDél-Afrikában.
Dighton Rock, si sziklavésetetröl nevezetes zett ftemploma a velencei S. Pietro di Castello
kö Dighton közelében (Massachusetts). Az elmo- utánzata ; egyéb nagyobb épületei a városháza, a
sódott feljegyzések valószínleg tndiánus erede- régi Fondaco és a tengerészeti kórház.
Digne (ejtsd: diny, az ókorban Dinia), fvárosa
tek. V. ö. Tenth Annual Report of the Bureau
Basses-Alpes ö-ancia départementnak, részben erof Ethnology (1888-89).
hegyek közt, a Bléonne folyó mellett, vasúti
Di Giacomo (ejtsd: dzsákómo), Salvotore, olasz
író, szül. Nápolyban 1862., a nápolyi nemzeti állomás és püspöki székhely, (i9o6) 7456 lak. Kénkönyvtár öre. Mesterien, aranyos humorral festi tartalmú ásványvízforrásokkal ; szárított és cukrozott gyümölcs-, méz-, viasz-, posztó- és márínúveiben a nápolyi nép jellemét és életét.
vei Poesie (Napoli 1907) ; Mattinate napoletane, ványfaragvány kereskedéssel,
tésztagyártással.
Rosa Bellavita és Nella vita novellagyüjtemé- Középületei jelentéktelenek; a Notre-Dame és a
nyek, továbbá La prostituzione in Napoli nei se- gót stíl Saint-Jeróme templom az egyedüU emcoli XV. XVI e XVII (u. o. 1890) és a más irók lítésre méltók. Gassendi filozófus szobra a róla
társaságában kiadott Napoli d'oggi c. kötet (1900). ehievezett boulevardon áll. V. ö. Guichard, SouDigitaün, CgjHjgOi^, a diffitalis purpurea v. venirs hist. sur la viUe de D. et ses environs.
Dignitas (lat.), méltóság. A méltóság alanya,
gyszvirág leveleinek amorf gUkozidája, amely
hígított sósav hatására digitaligeninre C„H.oOs viselje dignitarius.
Digoin (ejtsd: digoen), város Saóne-et-Loire franés két cukorféleségre glukózára CgH^jOg és\diffitalozára C^H^^Oj hasad. A digitális egy másik, cia départementban, 221 m. magasban, a Loire
kristályosítható gUkozidája adi^'íoxin Cg^Hg^Ojj, partján, ahol az Arroux torkollik belé és a canal
amelj" 145— löO'-on olvad és hígított ^sav ha- du Centre ágazik ki belle, vasút mellett, (i9oi)
tására digitoxigeninre C„H3,04 és egy cukorféle- 5672 lak., akik meszet, gipszet bányásznak ; seííégie áigüoxozára CgH^jO^ hasad. A növénybl lyem- és kenderszövéssel, meg agj-agiparral fogelkülönített glikozidák falkotórésze a hatásta- lalkoznak és élénk tranzito-kereskedést znek.
Dígononta (állat), 1. Rotatoria.
lan, kristályos digitonin ; ebbl sósav hatására
Digonopora (állat), mindazok az örvényférgek
digitogenÍ7i. glukóza és galaktoza keletkezik. A
D. bizonytalan, nem nagyon hatásos készítmény
(Turbellaria), melyeknek hitn és ni ivamyílása
az alkoholban oldható, színtelen, kristályos digi- egymástól teljesen elkülöntilt. Az ide tartozó fajok
TMxin azonban a digitális-levelek helyett gyógy- mind tengeriek és Polydadidae néven foglalják
-zerül bízvást és elnyösen alkalmazható.
össze.
Di};ítalis (lat.) a. m. az ujjakhoz tartozó.
Digresszió (lat.), az asztronómiában az a szög,
]>i^tali8 (növ.), 1. Gyszvirág.
melyet a zenittl északra delel áUó csiliagokiuU
I>igitaria Scop. (növ.), 1. MannoköUs.
a csillag magassági köre és a délkör bezárnak.
Digíti^rada v. u^onjárklmné értelmében D. a retorikában 1. Kitérés.
mindazok a ragadozó emlsök, amelyek járás
Digynla (növ.), Linné rendszerében a 12 els
közben a földet csupán ujjaikkal érintik. Ide tar- osztály ama rendjeinek a neve, amelyeknek vi'
znak a Macska-, Hiéna-, Kutya- és Menyét- rágában két különálló term vagy legalább két
'lék. Ezeknek ellentéte a talponjárók (Ilanti- külön bibeszál van. Digynus a. m. kétterms.
grada), melyek járás közben a földet egész talpukDihexaéder a. m. hatszöges piramis.
kal érintik, mint pl. a Medve-félék.
Dihexagonális prizma és piramis, 12, ill. 24
DIgitus (lat.), 1. ujj; 2. római mérték
lapú kristályalakok, amelyeknek a vízszintes
1"85 cm.
szimmetriasíkkal való átmetszet dihexagon,
,, római láb
Digitas hippocraticas (lat.), 1. Dohver vagyis olyan tizenkétszög, amelynek oldalai
íjak.
egyenl hosszúak, de szögei csak váltakozva
Diglat, a Tigris folyam ékírásos neve.
egyenlöek.
Diglikolátok, a diglikolsav fl. o.) sói. Jól isDihidrit (ásv.), egy hajlású vagy háromhajlású
'^rétesek az alkáli és alkáli földfémek, továbbá táblák vagy 'koncentrikus szerkezet veseszerú
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:

Réxai Nag^ Lenéhma. V. hüL

35

—

Dihidroxilbenzolok
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tömegek. Gyémántfény, sötét smaragdzöld. Kép2 Cu(OH),. Lelhelyei Ehl (Linz
lete &is(POJj
közelében) és Virneberg (Eheinbreitbach mellett),
a Rajna mentén Nischne Tagilsk.
Dihidroxilbenzolok, 1. Dioxibenzolok.
:

.

;

Dihli,

1.

Deli.

Dljkstra

értékes tárgyak voltak díjul kitzve, míg az
olimpiai játékok idején csupán egyszer babér- v.
borostyánkoszorú s pálmaág. Napjainkban arany-,
ezüst- s bronzérmek, plakettek szolgálnak a gyztes díjazására. A rendes díjazáson kívül szoktak
a versenyekre tiszteletdíjat is kitzni, melyet
egyes sportbarátok adományoznak. Amatr ver-

Dihong, a Brahmaputra neve fels folyásában,
senyziméi a dlj, tiszteletdíj, csak valami emlék1.
Brahmaputra.
Dil (lat., a deus többes számú alanyesete) a. m. tárgy lehet pénzdíj kizárja az amatrséget.
istenek dii maiorum gentium a. m. magasabb L. még Lovaglást díj és Biztosítás.
Dijambus (gör.) a. m. két jambusból összetett
rendbeli istenek, átvitten a. m. kiválóbbak, jelentékenyebbek dii minorum gentium a. m. kisebb versláb, vagyis a jambusi dipodia.
DijaneS, adók. Belovár-Körös vm. körösi járárendbeli istenek, átvitten a. m. másodrend, harmadrend csillagzatok Diis(Dis) Maníbus sac- sában, (1900) 615 horvát-szerb lakossal u. p. és
riim, 111. D. M. S. v. csak 1). M., római sírfel- u. t. Vrbovec.
Dijankovec, adók. Belovár-Körös vm. körösi
iratokon a. m. az elhunytak lelkeinek dii melius
j.-ban, (1900) 406 horvát-szerb lak.
u. p. Raven,
a. m. Isten mentsen
Diipolia V. Dipdia (gör.), Zeus polieus, vagyis u. t. Körös.
Díjátvitel, 1. Biztosítás.
a városvéd Zeus si athéni ünnepe, melyet a váDijbiztosítás, 1. Tzsde.
ros legszentebb helyén, az Akropolison rendeztek.
Az ünnep legfontosabb része az ú. n. Buphonia
Dy érmek, az egyes alkalmaknál (lövészet, ki(bika-ölés) volt, egy szimbolikus szertartás, mely- állítás, ünnepélyek) jutahnul vagy buzdításul kinek alkalmával a bikát leterít papnak tiszte vé- osztott érmek.
geztével menekülnie kellett s azután
helyette a
Díjjegyzék, 1. a bélyeg- és illetékügyi törvények
gyilkoló bárdja lakolt, amennyiben büntetésül ezt és szabályok hivatalos összeállításának melléka tengerbe vetették s átkot mondtak rá. B szer- lete, mely esetenkint betíírendben felsorolja, hogy
tartás nyilván annak az idnek emlékét rzi, mi- mely ügylet után milyen illeték jár s mely okkor a bika si istentiszteletben részesült még a iratok, beadványok, határozatok milyen bélyeg>
görögöknél s mikor ennélfogva ez állat-istent gel látandók el.
2. D. v. költségjegyzék, az
megölni nem volt szabad. V. ö. Hornyánszky, ügyvédek, közjegyzk v. más hasonló hivatású
Totemistikus nyomok a görög történelemben egyének számlái az ket munkájukért megillet

—

;

;

;

;

;

;

;

—

(Egyet. Phil. Közi. 1907.

Dils

díjakról.

évf.).

Manibas sacram,

1.

Díjkedvezmény, mindazon pénzértékkel

Dii.

biró

Díj, 1. általában olyan tevékenységért kapott
érték, amelynek teljesítésére nem voltunk köte-

engedmények,

A bértl abban különbözik, hogy a durva
kényszer fogalmát nem ismeri, a jutalomtól pedig abban, hogy a rendkívüU iránt való elismerés és a bkezség ismérveit nélkülözi. Díjak a
pénzügyi jogban azok a pénzbeli közszolgáltatások, amelyeket az állam bizonyos jogoknak (vásártartás, szabadalom, családi hitbizomány alapítása),
anyagi v. erkölcsi elnyöknek adományozásakor
kíván. Pénzügyi törvényeink ezeken kívül valójában illetékeket és egyes adónemeket is a díjak
közé sorolnak. A gyakrabban elforduló díjak a

közhírré tett díjtételekbl v. meUókilletékekböl
engedélyeznek s melyek alapján a feladott küldemények szállítási költségeit a rendes díjszabási
illetékekkel szemben, akár a fizetend fuvardíjak
V. mellékilletékek leszállítása, akár a díjszabási
határozmányok szerint a szállító közönség által
végzend teljesítmények elengedése,, ill. a közlekedési vállalatok terhére való elvállalása útján
mérséklik. A D. az erre nézve fennálló miniszteri
szabályrendelet szerint kihirdetend. Magyarországon e célra a Vasúti és Közlekedési Közlöny van
kijelölve. Az oly D.-eket, amelyeket csak a megtörtént száUítás V. a vonatkozó hirdetményben ki-

lezve.

következk : A szolgálati díj, mely állami hivatalra való kinevezés esetén jár és a tiszti fizetés
600 K-t meghaladó összegének Vs"^ magasabb
fizetésbe jutás esetében a többlet. Püspöki címért
jár 1260 K préposti v. apáti címért 840 K, kanonoki címért 210 K; hercegi címért 25,200 K grófi
rangért új családnak 10,500 K régmek 6300 K
bárói rangért új családnak 6300 K, réginek 4200
K nemességért 8150 K udvari tanácsosi címért
2520 K kir. tanácsosi címért 1050 K közjegyzi kinevezésért 50 K; udvari szállító címért
2000 K. Az ország címerének használatáért (az
engedélyt a miniszterelnök adja) 100 K, mindkét
(t. i. az egyesített és a külön) címer használatáért
200 K (1883 XVIII. t.-c. 35. §.). A díjak elengedése esetén díjmentes adományozásról szólunk.
Az adópénztárban rzött bírói letétek után is jár
rzési díj.
2. Díj. Az embersport-versenyekben a gyztesnek adott díj kitüntetés. A görögök hskorában
5

;

;

;

;

;

;

;

:

melyeket a közlekedési vállalatok vonalain mindenkor fennálló díjszabásokban

kötött feltótelek

(pl.

quantum elszállítása) betartá-

sának igazolása után visszatérítés útján utólag
érvényesítenek, refakciák-nak is nevezik.
Dykitzés, díj v. jutalom nyilvános megigérése annak részére, aki meghatározott munkát v.
cselekményt általában, v. legjobban teljesít. Ide
tartozó gyakoribb esetek
az elveszett tárgy beszolgáltatása, a bntettes nyomára vezetés fejé:

ben, V. a tudományos és mvészeti tervek, illetleg pályamunkákra kitzött díjak v. jutalmak. A
nyilvános ígérnek az a kötelezettsége, hogy a
teljesítmény végrehajtójának az igért díjat megfizesse, nem kétséges, tételes jogszabály azonban
erre hazai jogunkban még nincs.

Díjkstra (ejtsd: dájksztra), Woling, fríz költ,
Brouwen-Parochieban 1821 aug. 14. Könyvkeresked Holwerdben. Költeményeit számos
gyjteményben adta ki, azonkívül írt számos siszül.

-

díj le
kert aratott drámát és fordított
Moliére Tartuffe-jét.
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1. Dyle.
Dijlerovás, 1. luvardíj.
Díjlovaglás, olyan lovaglóverseny, amelyen a
versenyzk nem lovaik gyorsaságát, hanem mentl tökéletesebb belovaglását mutatják be. Hires
díjlovaglások vannak Budapesten és Bécsben.
Katonai egyletek vagy csapatok is rendeznek
D.-okat, melyeken a legjobban belovagolt lovak
tulajdonosai tiszteletdíj gyanánt jelentékeny pénz-

Dijle, folyó,

—

adományokat és nyereménytárgyakat kapnak.
1.

Dfjon

felét kapja özvegyi nyugdíjként.
Nevelési járulék címén minden gyermek után az
özvegyi nyugellátásnak Ve része, szülótlen árváknak ezen ös^eg másfélszerese jár. Temetési
járuléka 120 K; 5. ha állandó fizetéssel rendszeresített állami tisztviseli állásra kineveztetik,
D.-i minségben töltött két teljes év egy szolgálati évnek tekintetik; 6. elbocsátása 1 havi felmondási idhöz van kötve s csak alapos okból történhetik ; 7. minden minisztériumban bizottság alakíttatik, melyhez az elbocsátást sérelmesnek tartó D.
tlgyének megvizsgálása végett orvoslásért fordulhat. A D.-ok szolgálatára vonatkozó külön szabályzatokat az egyes minisztériumok az idézett törvény 4. §-ában nyert felhatalmazás alapján adták ki. Az országban körülbelül 5000 D. van állami alkalmazásban s ezek közül mintegy 3000
D., telekkönyvi, 1.
az igazságügyi szaknál.
Szakdíjnok.
Díj nyilatkozat, 1. Prémiumüzlel.

más nyelvekbl, illetményének

pl.

Dijlövés,

-

Lövészet.

Díjmentes adományozás, 1. Díj.
Díjmentesít számla (béttnentesitési számla),
a vasúti fuvarozásnál alkalmaztatík minden olyan
esetben, midn a feladónak a fuvarozandó árura
vonatkozó fuvarlevélben foglalt bérmentesít nyilatkozata szerint fizetend összeg az árú feladásánál nem számítható ki. A D. a feladási állomásnak a rendeltetési állomáshoz intézett és a
küldeményt kísér irata, amellyel utóbbi megke-

—

Díjódhidroxipropán, 1. Joíhion.
Dijodoíorm, tetrajódetüén, aethylerihyperjorestetik, hogy a küldeménj-t az átvevnek a díj- did, CjJ^, sárgaszín, szagtalan kristálytk. öp.
mentesltésnek megfelel illetékmentességgel szol- 187«. Vízben oldhatatlan, szesz, éter, kloroform
g^tassa ki és a felmerült illetékeket a feladási és benzol oldja. Antiszeptikum, a jodoíorm pótlóállomásra rovatolja vissza, hogy azok a feladóval szere.
leszámolhatok legyenek. A D. a vasutaknál a sziDijódparafenolsznlíosav vagy sozojodolsav,
gorúan elszámolandó nyomtatványok közé tarto- C.H^J.iOHjSOsH, 1. Sozojodol.
zik s felhasználása és kezelése iránt a vasutak
D^on (ejtsd: dizson), egykori fvárosa Burgundiáelszámolási utasítása intézkedik.
nak, ma székhelye Cte-d'Or francia départementDíjmentesség (postai), 1. Portomeniesség.
nak, az Ouche é& Suzon összefolyásánál, a BurDíjmérséklés, 1. Díjkedvezmény.
gundiái-csatorna és vasút mellett, püspöki és
Díjnok, általában az oly államf vagy magán- törvényszéki székhely, (i9og) 74,113 lak., vasalkalmazott, aki díjazását napok szerint meg- olvasztókkal, fonóiparral, kalap-, sör-, ecet-, gzszabva kapja, akinek állása rendszerint az írás- gép-, festett papir- és hordógyártással, cukorolvasáson kívül egyéb minsítéshez kötve nincs. és szeszflnomltókkal, meg kémiai iparral. A
Ez utóbbi körülmény különbözteti meg a D.-ot a Cte-d'Or lábánál, termékeny völgymedencében
tisztviseltl. A D.-ok munkaköre ennek megfe- fekv város szépen épült és 13 km. hosszú vízvezelelen másolás V. a kezelési szakhoz tartozó egy- tékébl jó ivóvízzel van ellátva és tisztán tartva.
szerbb tevékenység. Az állami hivataloknál al- Régi erdítményei helyén szép boulevardok vankalmazott D.-ok szolgálati és anyagi helyzetének nak. Legszebb sétahelyei a Parc, az Arquebnso, a
javításáról szóló 1897. XXIV. t.-c., továbbá az ál- botamkus kert, a Marronniers és a Cora^Pleury
lanü költségvetésrl szóló 1908: XXVI. t.-c. Számos memléke és kiválóbb épülete közt ajel^i9. §-á és az ennek alapján kiadott rendeletek a tékenyebbek
a Saint Bénigne székesegyház, a
D. szolgálati viszonyait a következkben szabá- Burgundia els apostolának sírja fölött 525. alapílyozzák 1. A D. egy évi kifogástalan szolgálat után tott ugyanily nev hatalmas apátság egykori tempÉrtesítést kap, vagyis véglegesíttetik. Ettl fogva loma alatta egy XI. sz.-beli, jó karban lev kripta
napidíj-minimuma a fvárosban 2 K 60 f., vidé- van a fels templomban, amelyet 92 m. magas token pedig 2 K 10 f., amely idöközönkint emel- rony díszít, nyugosznak Ulászló lengyel királjTiak
kedve, férfl-D.-nál a fvárosban 5, a vidéken 4 (megh. 1388), Bátor Fülöpnek és Félelenmélküli
K 50 f .-re, a nö-D.-nál a fvárosban é K 20 f.-re, Jánosnak hamvai (síremlékeiket a múzeumban
vidéken 3 K 70 f.-re emelkedhetik 2. állami tiszt- zik). A Notre-Dame (a XllI és XI V. sz.-ból mint épíviseli állások betöltésénél azokkal a pályázókkal tészeti emlék amannál is érdekesebb. A régi Palais
szemben, kik nem igényjogosult altisztek, elsbb- des Étaís ma városházául szolgál benne van a múséggel bir 3. igazolt betegs^ esetén a betegség zeum is. Az erdöt XI. és XII. Lajos építtette. A közhónapjára teljes napidíját kapja, a további kórházban egy XV. sz.-beli Mózes-kút, flamand alkét hónapban annak 50 százalékát ha a beteg- kotás, látható. A Répnblique-téren van a Camot*g három hónapnál tovább tart, napidíja beszün- szobor (Moreau és Gasq müve) a «Cinq-Rues» sartetend de csak akkor bocsátandó el, ha további kán a Garibaldi emlékm. Igen szép alkotás a Szt
három hónapon beltll szolgálattételre nem jelent- Bernát szobor, tov. az 1870. évi ostrom emlékmve
kezik; é. szolgálatképtelenség esetén 10 szolgá- (Cabet és Moreau alkotá&a). Közmveldési intézlati év után évi 400 K, a tizedik éven túl pedig ményei számosak van különböz közép- és népI
bezárólag a negyvenedik évig minden további iskolákon kívül egy académie universitaire-je
év után évi 20 K, negyven év után tehát 1000 jogi, irodalmi és természettudományi fakultása,
K állandó nyugdíjat kap. A D. özvegye, ha a férj orvosi- és gyógyszerész-elkészít iskolája, mú6—10 évet szolgált, évi 200 K, tíz éven túl a férj vésziskolája és zenekonzervatórinma, gazdag
:
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könyvtára (közel 90,000 kötet ós 900

6i8

kézirat),

régiség-, szobor- és képgyjteménye, természetrajzi múzeuma, botanikus kortje és 1725. alapított académie des árts, sciences ot belles lettres,
régészeti, orvosi és egyéb tudományos társulata.

1874 után a várost 45 km. kerületben új erdítményekkel látták el. D. lakosait (a rómaiak idejében Dibio, Divio vagy Castrum Divionense)
a III. sz.-ban Szt. Benignus térítette a keresztény

Díjszabás

különleges díj számítási elbánásban részesül árúszállítmányokra alkalmazandó egyöntet D.-i határozmányok, az árúosztályozás ós a szállítástól
független külön teljesítményekért járó mellékilletékek díjjegyzéke foglaltatnak.
Az Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi
szerzdés értelmében a magyar, az osztrák és a
bosznia-hercegovinai vasutakon a D. I. részben
felvett

határozmányoknak egyönteteknek kell
Ez az egyöntetség azonban az anyagi
azaz a D. -okban foglalt díjtételekre nem

vallásra. 525-ben alapították a Szt. Benignusról
nevezett hatalmas apátságot.
IX. sz.-ban Divio-

lenniök.

nensis pagusnak nevezett grófság szókhelye volt.
737. a szaracénok, 888. a normannok pusztították
el. 1179
1477-ig a burgundiai hercegeknek volt
székhelye. III. Hugótól 1183. kapta a városi jogokat, 1477. a fi-ancia koronához csatoltatott, 1513.
a svájciak ostrom alá fogták, de pénzért az ostrommal fölhagytak Condó 1647. belekeverte a fronde
háborúiba, 1814. a szövetségesek ostromának állott ellen. 1870— 71-ig ismételten a németek birtokába került. D. számos kiváló franciának szülvárosa Jó Fülöp, Bátor Károly, Bossuet, Claude
Bernard, Jaootot, Joanne stb. D. szülöttei. V. ö.
Jolimont, Descr. hist. et critique et vues pittoresques de D. (1830).
Dijonnais (ejtsd: dizsonnó), egykori kis tartománya Franciaországnak, Burgundia ék. részében
ma D. arrondissement középs és k. része fog-

terjed ki.

A

—

;

:

lalja el.

részre,

A

magyar-osztrák és bosznia-hercegovinai vasI. részben foglalt határozmányok csekély
kivétellel a monarchia valamennyi vasútjain érvényesek. Ezen ú. n. reform-DA 1876. léptették
életbe és egyöntet áruosztályozásában a vegyes-T>A rendszer jut kifejezésre, mely a kocsiür
ós az érték- v. árúosztályozási D.-i rendszer öszszeolvasztásából származik. A vegyes D.-i rendszer szerint az árúosztályok akképen vannak csoportosítva és az árúknak ezekbe való besorozásánál arra vannak figyelemmel, hogy a kocsik minél jobb kihasználását elmozdítsák, azaz a fizetv. haszonteher súlyát fokozzák és ennek a holtteherhez, azaz a használt járómüvek súlyához
való viszonyát minél kedvezbbé tegyék. Ezt a
nagyobb súlyban feladásra kerül árúk viszonylagosan kedvezbb D.-i elbánása útján érik el.
Viszont az árú értékviszonyait olykép veszik
figyelembe, hogy az értékesebb árúkat dxágább, a
csekélyebb értéküeket pedig olcsóbb díjosztályokba sorozzák.
A reform-D. árúosztályozási sémája szerint
megkülönböztetnek három gyorsárúosztályt, és
pedig közönséges, mérsékelt és különösen mérsékelt osztályt három darabárúosztályt ós pedig
három rendes kocsi
I., II. és terjedelmes osztályt
rakományi osztályt A, B és C jellel s végül három
külön D.-t 1., 2. és 3. számmal. A legdrágább
osztály a gyorsárúnál a közönséges gyorsárúoszúti

D.

Dijpótlék a. m. pótilleték. A vasúti fuvarozásnál a vasúti díjszabásokban van megállapítva s a
rendes fuvardíjon felül szedetik bizonyos ellenszolgáltatmány fejében. Pl. ha a nyitott kocsin
szállítható árú a feladó kívánságára fedett kocsiban szállíttatik, akkor a fuvardíj lO^/o-os pótilletékkel felemelve szedetik.
Díjszabás, a vasúti ós hajózási vállalatok vonalain szállítandó személyek és árúk fuvarozási
feltételeinek és a fizetend díjaknak rendszeres
összeállítása. A D.-ok ós a reájuk vonatkozó intézkedések csak akkor érvényesek, ha azokat a
felügyeleti hatóság jóváhagyta és ha azokat az tály, teherárúnál a terjedelmes osztályon kívül
erre vonatkozólag kiadott miniszteri szabályren- az I. osztály, A legolcsóbb osztály pedig a fenti
deletnek megfelelen a hivatalos közlönyben (Ma- sorrendben a különösen mérsékelt gyoi'sárúoszgyarországon a Vasúti és Közlekedési Közlöny) tály, ill. a 3. külön D.
elzetesen kihirdették.
Az árúknak az egyes árúosztályokba váló beA személyekre, valamint a személyszállítással sorozásával, azaz az árúk osztályozásával (klasszikapcsolatosan továbbítandó podgyászra, kutyákra flkálásával) a vasutak által külön e célra szerveés expresszárúkra vonatkozó fuvarozási és D.-i zett díjszabási bizottság (Tarifcomité) foglalkohatározmányok a 5^eméíí/-D. -okban, a hullákra, zik.
A D. II. részekben azok a részletes D.-i feltéteél állatokra és árukra vonatkozók pedig az árúlek és a díjszámítás alapjául szolgáló díjak (meD. -okban találhatók.
Valamely közlekedési vállalat saját vonalára netdíjak, illetleg díjtételek) foglaltatnak, ameérvényes D.-t Ae/t/i-D.-nak, több hasonnem köz- lyek az illet vasút vagy vasutak vonalain figyelekedési vállalat vonalára közös megegyezés alap- lembe veendk. Ugyanezekbe a D.-okba veszik
ján életbeléptetett D.-t A;öíeZeA;i-D.-nak, vasúti és fel az állomások egymásközti távolságát feltünhajózási vonalon való közvetlen szállításra érvé- tet kilométermutatót. Utóbbit a nagyobb vasutak
nyesített D.-t pedig kombinált v. átrakási D.-nak külön adják ki.
nevezik.
A személyszállításnál figyelembe veend díjaA vasúti D. rendszerint két részre oszlik. A kat, azaz menetdíjakat kocsiosztályok szerint és
személy-D. I. részben a személyekre, podgyászra, vonatnemenként csoportosítva, az árúszállításnál
kutyákra ós expresszárúkra vonatkozó fuvarozási fizetend díjakat, azaz díjtételeket pedig az elfoga(üzletszabályzati és végrehajtó) és általános D.-i, dott árúosztályozási séma szerint díj kiszámítási
az árú-D. I. részben pedig a hullákra, él álla- táblázatban a tekintetbe jöv minden távolságra
tokra és árukra vonatkozó fuvarozási(üzletszabály- (kilométerre, illetve zónára) kiszámítva tünte:

;

:

;

zati és végrehajtó) és az általános, valamint a

tik ki.

Ezenkívül megkülönböztethetk
1. állomási D.-ok, melyek a fontosabb állomások, mint Budapest, Bécs, Fiume és a többi állomások közt már kész díjtételeket tartalmaznak
2. csomóponti D.-ok, melyek két részbl állanak. AZ egyik részben a közös csomópont eltti,
a másikban a mögötte fekv állomások díjtételei
foglaltatnak össze, a közvetlen díjtétel pedig a
két részdlj tétel összeadása útján nyerhet
3. osztályárú D.-ok, amelyek csak a rendes
árúosztályozási sémára nézve tartalmaznak díjtételeket

—
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Díjtartalék

;

Dikaiopolitika

D.-t V. menetdíjat rendszerint az illet vállalatok
saját (helyi) forgalmában érvényes vonatkozó

menetdíjának összeadása útján képeD.-ek vagy menetdíjak
állandósága, valamint a közvetlen szállítás elmozdítása és olcsóbbítása érdekében a vállalatok
a beszámítandó díjrészleteket egynehány flllén-el
vagy a beszámított kezelés ülleték csökkentésével
D.-éuek
zik.

V.

Ezen

ú. n. köteléki

mérséklik.
Díjtöbblet, oly különbözet, amely a közlekedési vállalatok által tévesen beszedett magasabb
fuvardíj és a helyesen számítandó alacsonyabb
ftivardíj közt fennáll. A különbözet az üzletszabályzat értelmében az esetre, ha a közlekedési

mind oly árúcikkek részére,
amelyekre akár vasútgazdasági, akár ipar- v.
kereskedelempolitikai okokból, akár pedig a ren- vállalat kárára
4. kivételes D.-ok,

des osztályárú-dijak magas volta miatt mérsékeltebb díjtételek vannak megállapítva. Ilyenek a
gyüjtárúkra, a teljes kocsirakományokban szál-

él állatokra, egyes támogatást igényl
hazai ipartermékekre, valamint a tömegszállítás
tárgyát képez csekély érték cikkekre érvényesített kivételes D.-ok. Ily D.-okat oly esetben is
állítanak fel, ha más árúosztályozással bíró külföldi vasutakkal való forgalomban a két eltér
árúosztályozás összeegyeztetése útján külön köteléki árúosztályozást nem lehet összeállítani.
Az ily okból kimaradt fontosabb árúcikkekre részére V. külön kivételes, v. pedig külön sorozatos
lítandó

(series) D.-t állítanak fel
5. árücikk-'D. -ok, amelyek csak meghatározott
cikkekre, mint szén, só, gabona és rlemények,
él állatok, érc tartalmaznak díjtételeket

6. irany-D. -ok, amelyeknél a díjtételek csak
meghatározott irányban, pl. a kivitelben való szállítás esetén érvényesek
7. évad- V. idény-B.-ok, amelyek csak meghatározott idben, pl. a nyári hónapokban v. hajózási évadban szállított küldeményekre nyernek

alkalmazást.
A D.-ba felvett díjtételek v. menetdíjak megállapítási módját 1. Díjtétel és Differenciális
tarifák alatt.
Díjtartalék, 1. Biztosítás.
Díjtétel, az az ellenérték, amelyet a közlekedési vállalatok valamely szállítási egységnek (pl.
személy, darab, kocsi, m*) v. súlyegységnek (pl.
q V. t.) bizonyos távolságokra (km) való szállításáért szednek. Személyeknél ezt az ellenértéket
menetdíjnak, árúknál pedig D.-nek nevezik. A
vasutak saját vonalain a D. v. menetdíj megállapításának alapjául rendszerint az egy szállítási
v. súlyegység és egy útegység (km) után meg-

vagy bareme

áll fenn, utánfizetendö, ellenkez
esetben általa visszatérítend. Ily irányú követelések, ha egy éven belül nem érvényesíttetnek,
elévülnek. A beszedett D. átvételére és a díjvisszatérítés iránti igények érvényesítésére az
van jogosítva, aki a túlfizetést teljesítette. Ez a
jog azonban a jogosult által szabályszeren kiállított igazolvány (cessio) alapján másra is átruházható.
Dijudicatio (lat.) a. m. megítélés, döntés.
Díjugratás, rendesen díjlovaglással és jeu-debarre-ral (1. o.) egjütt rendezett lovaglóverseny,
melyen az elírt feladat az, hogy a lovas egyenletes
folyékony vadászvágtában vigye körül lovát a
pályán és simán, hibátlan ugrással ugrassa át az
akadályokat. A díjugratás nem tévesztend össze
az ugratóversennyel, ahol nem a tökéletesség,
hanem a magasság számít.
Díj ügylet, 1. Prétniumiigylet.
Díjváltók, a biztosítás-ügy keretében fordulnak el és arra szolgálnak, hogy a biztosító társaság fedezze magát oly biztosított felekkel szemben, akik több évre kötött biztosításaik után a
díjakat csak évi részletekben fizetik le. Ily esetben a biztosított fél a biztosító társaságnak az évi
díj összegérl szóló váltót ad, amelyet csak akkor
kap vissza, ha a megfelel részleteket pontosan
befizette. A D. csak küls formában hasonlítanak
a valóságos váltóhoz, lényegileg csak díjkötelez-

vények.
Dika, 1. Adó (története),
Dikaiarchia, 1. Dikaiokratia.

Dikaiarchos (lat. Dicaeardim), görög

filozófus

és hisztérikus. Aristoteles tanítványa volt. Cicerótól említett filozofikus-politikus dialógusaiból
(Tripoliticus, Corinthiacus, Lesbiarus)nem maradt semmi, de Biosz Helladosz c. 3 könyvben

megirt mveltség-történelmi munkájából, mely-

mely ben görög viszonyokról értekezik, két töredék maannyiféle, ahányféle az osztályozási séma. Ha radt reánk. Ezen kívül bevezetéseket írt a sophokaz egységtétel minden km után egy magasságú, lesi és euripidesi mítoszokhoz, a dionysosi vera dljképzés egységes alapú, ha azonban a távol- senyekrl, s egyes irodalomtörténeti monográfiá-

állapított egységtétel

szolgál,

ság növekedésével változik, rendszerint csökken, kat. Töredékeit kiadta Fuhr (Darmstadt 1841) s
akkor a dljképzés különböz alapú. (L. Differen- Müller (Fragmenta histor. Graec. n. és Geographi
ciális tarifák alatt is.) Pl. ha 1 km. és 100 kg-ként Qraeci Minores I. kötetében, Paris).
O'i {., akkor az egjsóges s így 60 km-re a D. 24 f.
Dikaiokratia v. dikaiarchia (gör.) a. m. jogAz esetre, ha ehhez még 100 kg-kónt 10 f. keze- uralom, az igazság uralma, az a kormányzás, mely
lési illeték és 5% szállítási adó hozzászámítandó, igazságon, nem önkényen, despotismuson alapszik.
a tényleges D. 24 -|- 10
1? 35-7, azaz kikeDikaiologia (gör.) a. m. jogtudomány.
rekítve 36 f. A vasutak egymásközti (kötelék),
Dikaiopolis, 1. Segesta.
valamint a vasúti és hajózási vállalatok közvetlen
Dikaiopolitika (gör.) a. m. igazságkormányzás,
(kombinált v. átrakási) forgalomban a közvetlen az igazságra, a jogra alapított állambölcseleti tan.

+

=
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DIktys

Dika-kenyér (növ.), 1. Dika-zsír.
Dikrómsav a. m. pirokrmsav (l. 0.).
Dikaledonok, 1. Pikték.
Dikrómsavas ammónium, 1. AmmonivmkroDikarbonsavak, kétbázisú organikus savak. mátok.
Dikasztérium (gör.-lat.), a régi görögöknél álDikroszkópikus lupa v. nagyító. Haidingertöl
talában a társasbiróságok neve. A középkorban ered készülék a dikroizmus megfigyelésére. EgyD.-nak nevezték a jogtudósok olyan testületét,
ameljTiek hatásköre nem terjedt ki bizonyos területre, hanem amely csak más biróság v. magánfelek megbízásából ítélt. Ilyenek voltak pl. Németországban az egyetemek jogi fakultásai. Magyarországban a felels minisztérium felállításáig
D. -oknak nevezték a politikai, igazságügyi, pénzügyi és hadügyi országos központi hatóságokat,
Így az udvari kancelláriát, a helytartó tanácsot,
a kir. udvari kamarát és a hadi fparancsnokságokat.

Dikatopter, 1. Világos kamra.
Dikator, 1. Rovó.
Dika-zsír v. dika-vaj (i>öv.), a tropikus NyugatAfrikában term Irvingia gabonensis magvaiból
nyert zsír, mely a kakaovaj srségével bir s
ennek pótlására, valamint szappan- és gyertya
készítésére való.

talmaznak

A magvak 60— 660/0

olajat tar-

szer

nagyító, eltte hosszúkás mészpáthasáb s
az eltt négyszögletes nyílással ellátott lemez (pl.
kartonpapiros). A nagyítón a mészpát ketts törése folytán e nyílásnak egymásmellett két képe
látszik, a megvizsgálás céljából a nyílás elé tartott kristály dikroizmusa a két kép színének különböz voltában nyilvánul.
Dikrota vagy dikopia, a régi görögöknél egy
kis, kétevezs csónak.
Dikrotizmus, az érverésgörbén látható másodlagos kiemelkedés, néha tapintani is lehet az érverés kettzöttségét, ilyenkor dikrot érverésrl
beszélünk, 1. Érverés.
Diktál (lat.), aki azért mond valamit, hogy azt
más betüszerint leírja ós olyan lassan mondja,
hogy beszéde pontosan leírható legyen. DiktáÜis
magyarul tollba mondás. A tanítás kezd fokán a
helyesírás gyakorlására szolgál. Diktátum, amit
valaki tollba mondás után írt le.
Diktátor, a római köztársaságnak legfelsbb,
de rendkívüli magisztraturája, korlátlan jogkörrel, mintha veszély idején helyreállították vohia
a királyi hatalmat. Veszély idején a konzul korlátlanul rendelkezik, de legfölebb 6 hónapig.- A
Tanács határozatából az egyik konzul szokta

azonkívül egy csokoládé-féle anyag
(dika-kenyér, oba, «chocolat du Gabon, chocolat
des pauvres») elállítására szolgálnak.
Dikció (lat. didio) a. m. mondás, eladás, beszéd, forma szerint eladott beszéd, lendületes felszólalás (olykor ironikus értelemben) költi D.
a. m. költi nyelv v. eladás.
Diké, a régi görögöknél a jogosság fogalmának kapni a jogot, hogy a következ éjszakán nevezze
megszemélyesítése, ellentéte a szintén perszoni- ki a D.-t. Sulla óta véres emlék, gylöletes Aufikált Adikiának (jogtalanságnak). Perszoniflká- gustusfelsem vette a címei közé. A modem államcióját belevittók Astraiának (1. 0.), a Szz csil- életben is használják a D. kifejezést rendkívül
lagképe egyik megszemélyesítésének mítoszába. hatalmas vagy kivételes hatalommal felruházott
Dikerion (gör.), a g. kat. egyházban a két gyer- államférfiakra vagy hadvezérekre.
tyája gyertyatartó, melyet a püspök, teljes omáDiktatörius a. m. diktátori. D, kormányzat az,
tusában a szent mise eltt a ketts ós hármas amely korlátokat nem ismer.
Diktatúra, egy egyénre, a diktátorra bízott
gyertyatartóval áldást adván, a balkezében tart.
Jelenti Krisztus ketts, isteni és emberi termé- teljhatalmú kormányzás az állam válságos idejében. Az intézmény a római köztársaságból ered.
szetét.
Dikilitas (((fölállított k»), köemlék, mely Tir- Az újabb korban a forradalmak vezeti, másrésznovo (Bulgária) közelében látható. Ez egy 4 m.-es rl pedig leküzdi gyakran nyúltak ehhez az esztalapzaton emelked 10 m. magas kpillér, mely közhöz, hogy a forradalom küzdelmeit és hadmellett több más felirásos
és oszloptöredék vezetését vagy leküzdését sikeressé tegyék. A
magyar történelemben a D.-nak példája az, mihever.
Diklenica, adók. Belovár -Körös vm. belovári dn Kossuth 1849 aug. 11. két miniszter ellenu. p. Kapela, jegyzésével a maga és a minisztérium nevében a
j.-ban, (1900) 475 horvát-szerb lak.
kormánytól visszalépett és a katonai és polgári
u. t. Belovár.
kormáují^zatot Görgei tábornokra niházta. L. még
Diklinia, 1. Didinia.
Diklin-kristályrendszer a. m. kéthajlásü kris- Ahszolntizmus.
Dikté, Didaeonx. Dictaea, hegység Kréta szitályrendszer, amelyet régebben lehetségesnek
get k.-i részén, mely a görög tradíció szerint D.
tartottak.
nimfától vette nevét s amelyen Jupiter született,
Diklórmetán, 1. MetilénkloHd.
Dikoa, Nómet-Bomu fvárosa Afrikában, a neveltetett; mai neve Lazithi v. Lazithiotika
Csád-tótól délre, katonai állomás és fontos keres- Buna (2155 m.).
kedelmi hely, termékeny síkságon, 50,000 lak.
Dikterion, 1. Prostitúció.
Diktynna, 1. Britomartis.
Dikólon (gör.) a. m. ((kéttagú», kétféle versbl
DiktjB(I>ictys Cretensis), Kréta szigetérl való
alkotott strófa, mely a sorok száma szerint lehet
D. disztrofon, azaz kétsorú, min a hexameter a mesés szerz, állítólag a krétai Idomeneus kísépentameterrel együtt, vagy D. tetrasztrofon, azaa rje a trójai háborúban, aki naplószerüleg leírta
négysorú, min a sapphói strófa, mely három a trójai háború eseményeit föniciai nyelven pálaz sírmint mondják
sapphói és egy adónisi sorból áll. A retorikában malevelekre. Ezeket
jából Nero idejében egy földrengés hozta napD. kéttagú körmondat.
fényre. A császár parancsára görögre fordították
Dikopia, 1. Dikrota.
8 ebbl dolgozta át latinra a IV. sz.-ban Quiatus
Dikroizmus, 1. Pleochroizmiis.
s

;

;

k

;

—
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Septimius Ephemeridos belli Troiani libri sex (ki- maga is tágul a hevítés alkalmával, a folyadékadta Meister, Leipzig 1872) címen. Eladja benne nak csak látszólagos kitágulását lehet a D.-en
a trójai háború eseményeit Heléna elrablásától leolvasni. Az igazi kitágulást úgy kapjuk meg,
Odysseus haláláig. Fö forrása a trójai háborúról ha a látszólagos kitágulást kifejez számhoz hozszóló középkori históriáknak és versezeteknek. záadjuk az edény kitágulását kifejez számot. D.
V. ö. Körting. D. u. Dares, ein Beitrag zur Ge- né\'vel láttak el egy Silbermanntól ered, alkoholtartalom-mérésre szolgáló, a gyakorlatban alig
schichte der Troja-Sage (Halle 1874).
használt készüléket is.
Dilaceratio (lat) a. m. szétszaggatás.
:

Dilapidatio

(lat.) a.

m.

elpazarlás.

Dilatábilis a. m. nyújtható.
Dilatatio (lat.), általában a. m. tágulás, nevezetesen 1. a rugalmasságtanban lineáris v. hossz-

Dilatorinm (lat.), rendelet az elhalasztásra,
Dilatoriiis kifogások, oly
düatorius, halogató.
perbeli kifogások, melyek nem az ngy érdemét
érintik, hanem a keresetnek ezúttali elutasítását

—

D. valamely test (pl. a pálca) rugalmas célozzák. Düatorius határid, amelynek meg nem
hosszváltozásának viszonya az eredeti hosszúsá- tartása nem okoz gybell hátrányt. L. Kifogás,
gához, térfogati D. a térfogatváltozás viszonya Határid.
Düatorius (lat.), 1. Dilatorium.
az eredeti térfogathoz 2. jelenti a hmérséklet
Dilatura (lat.), 1. Aestirructio capitis.
okozta hossz-, illetve térfogatváltozásokat.
D. orvosi értelemben 1. a test valamely üreges
Dilbat. ókori babilóniai város.
szervének kitágulása, rendszerint betegség követDilectio (lat.), szeretet, vonzalonL
keztében. Pl. vérerek (ver és gyüjterek) táguDilem, óriási erdségekkel borított hegyvidék
lása
függóértágulat
görcserek
szlvtagulás, a perzsa Gilan tartományban, az Elbrusz hegység
szlvkamrák tágulása gyomortágulás.— 2. Vala- ó.-i lejtin, tart egész a Kaspi-tóig.
mely testüregnek, nyílásnak vagy csatornának
Dilemma (gör.), dupla vagy kétoldali feltevés
mesterséges tágítása megfelel eszköz (dilatato- a logikában, a követiceztetésnek egyik módja,
rium) segélyével. A méhszáj tágítása duzzadó melynek sémája ez Ha J. van, akkor az v.
v. C,
anyagok (spongia pressa, laminaria, tupelo), méh- de nem lehet se B, se G, ennélfogva
sem lehetdilatatorium, aszeptikus gazé bevezetése által v. séges. Szarvas okoskodásnak (syUogismus comuvéres úton bemetszéssel történik. A húgycs lobos tus) is nevezik, mert az ellenfél, akit meg akabetegsége (kankó) után támadt hegesedés, szkü- runk vele cáfolni, a fels tételnek két gyilkos
let szintén tágítással gyógyul. A nyelcs mérge- lehetsége, szarva közé kerül. Ha több mint két
zés utáni szkülete (lúgmórgezés) különböz e lehetség van, pl. három, akkor ez trilemma, ha
célra szerkesztett tágítóval szüntethet meg. Ép négy van, tetralemma stb. Az életben is élünk e
így szükséges a megfelel bajoknál a könycsa- szóval, ha oly helyzetrl van szó, melyben két
torna; fülkürt (Eustach-k.), orrjáratok, hüvely, eshetség közül egyet kell választanunk, de mind
végbél tágítása.
a kett egyaránt bajos, kellemetlen, v. vészes.
Dilatatio cordis (lat.), 1. Szívtúgulás.
Dilettáns, 1. Mkedvel.
Dilatator (lat.) a. m. tágító az izomtanban
Diligence (franc, etjtsd: díiixsánsz) a. m. szorolyan izom megnevezésére használják, mely va- galom, gyorsaság; továbbá a postakocsik egy
lamely testi nyílás v. rés, csatorna megnyitását v. fajtája.
tágítását eszközli. Ilyen értelemben ellentett
Diligentia (lat), gondosság. A polgár köteködés (antagonista) a szkít, záró izmokkal lessége nemcsak nemleges, hogy szándékosan
(coustrictor, sphineter).
(dolose) ne sértse más jogát, hanem igenleges is
Dilat^toriam (lat). Olyan sebészeti mszer, hogy azt a gondosságot (D.) tanúsítsa, amellyel a
mellyel tágítást végeznek. Ilyenek a szondák, jognak szándéktalan sértése is elkerülhet. Áltaszálacsok, tamponok, húrok, a préselt szivacs, a lában (in abstracta) mértéke a gondosságnak a jó
laminaria digitata, tupelo stb., melyek mindarra családapa gondossága (D. boni patris familias).
szolgálnak, hogy szkült csatornákba illesztetvén, Ennek elmulasztása culpa levis, ellentétben a
azokat szétfeszítsék és tágítsák vagy a vastag- közönséges ember gondosságával, ha még azt se
.ságuk által, vagy az által, hogy nedvességet szí- érti, amit általában minden ember ért (non intelliván magokba, feldagadnak. Elssorban a méh- gere id, quod omnes intelligunt). Legkevesebb,
tnenti

;

:

;

;

;

;

:

A

5

;

m-

nyak kitágítására használják, hogy ekkép a méh hogy mindenki tanúsítson mások iránt annyi
üregét mtétek számára hozzáférhetvé tegyék. gondosságot, mint tanúsít saját ügyében (D.
Erre való a Bossi-féle tágító is.
quam in rebus suis adhibere
DUatio Oat.) a. m. félbeszakítás és elhalasz- lasztása culpa in ooncreto.
tás.

A

fizikában kitágulás

(1.

o.).

Dilatométer, oly készülék, mely a folyadékok
hokozta kitágulásának meghatározására szolgál.
Ismert köbtartalmú üveglombik s ehhez forrasztott
cs, melyen térfogatskála van a cs fölül tölcsérszerüleg kitágul s itt jól beleül üvegdugóval
zárható. Az üveglombikot termométer módjára
megtöltik a megvizsgálandó folyadékkal és pedig
a csó zérus-pontjáig. Vízfürdbe helyeztetvén, biíonyos számú fokkal emelkedni fog a folyadék
hmérséklete, minek következtében a folyadék a
csben magasabbra száll, mivel azonban az edény
;

sólet).

Ennek elmu-

Diligiatus (lat., de lege ejedus) a. m. számzött, földönfutó, törvényén kívül helyezett, aki
mint ilyen megsznt jogok alanya lenni s így
bárki által szal»don s büntetienül megölhet volt.
(Vogelfrei).

Dilke

Charles Wentwarth, angol
1789 dec. 8., megh. Famham mellett 1864 jún. 10. A Retrospective Reviewben és a
Westminster Review-ben közölt irodalom-történeti tanulmányaival ismertté tette nevét. Kiadott
egy gyjteményt a régibb angol színmvekbl és
(eütad: diik), 1.

publicista, szül.

szerkesztette az

Athenaeom

c.

irodalmi közlönyt.

—
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1846— 48-ig a Daily News-nál mködött. Iratait
unokája adta ki.
2. D., CharlesWentworth, sir, az elbbinek fia,
szül. Londonban 1810 febr. 18., megh. Szt.-Pótervárott 1869 máj. 10. A Daily News egyik alapíNagy

része volt az els angol iparkiállítás
( l&i?) létrehozásában, valamint az 1851. és 1862.
rendezett világkiállításokéban is. 1862-ben báróságot kapott. 1862— 68-ig képvisel volt.
3. D., Charles Wentworth, sir, angol író és
államférfiú, az elbbinek fla, szül. Chelseaben 1843
szept 4., megh. Londonban 1911 jan. 26. Bejárta
földkörüli útján az összes angol gyarmatokat és
tett tapasztalatait meg is irta a Greater Britain,
a reeord of travel in Englishspeaking countries
tója.

—

DlUingren

maláji szigeteken és Ausztráliában. Fák, egyesek
cserjók (15 faj), igen nagy, párhuzamosan szárnyas erezet,
levelekkel és sárga vagy
fehér, nagy s többnyire magános virágokkal s

bmemü

ehet bogyónem tokterméssel. A D. indica L.
(a. m. D. speciosa Thbg.)
12—16 m. magas,

ben mint

pompás fa az egész indomaláji területen; gyümölcse gömbölyded, átmérje 10 cm., igen savanyú, azért mint a citromot a meghúsosodott
csészével együtt különféle ételhez és hsít italnak használják. Gyökerének csíps íz kérge ofiPcinális. Kérge cserz tartalmú, cserzenek vele.
Nálunk üvegházi dísz, pompás fehér vagy sárgásfehér, 2 dm. átmérj virágai igen ritkán nyílnak. Egyike a világ legszebb növényeinek. Az
indiai szigeteken a D. serrata Thuhb. narancshoz hasonló gyümölcsét hasonló módon értékesítik. A magas törzs D.-fajok fája igen értékes,
mind épít-, mind masztalosi fának alkalmas,
színe többnyire vörös, igen könnyen munkálható.
Dilleniaceae (növ), a kétszikek szabadszirmú családja; 310 faja az egész trópusi övben
elterjedt, legnagyobb számmal és a legváltozatosabban Ausztráliában, ahol jellemz növényei á
sciTib-vegetációnak a szubtropikus vidékekon is.
Fák, cserjék, liánok, ritkán félcserjék v. füvek.
Viráguk rendesen kétivarú, csészéjük maradó,
szirmuk többnyire 5, porzójuk igen sok, termjük
is rendesen, számos, teljesen szabadok, v. csak
alsó részükön, v. pedig teljesen összenttek. Termésük tok. Levelük többnyire osztatlan, majdnem
mindig váltakozó,
Virágzatuk mindig
bogas és nagy, szép sárga v. fehér virágokból áll.
Hasznos génuszok Dillenia, Actinidia, Curafella
stb. Számos faj úgy termetére, mint virágára nézve
a növényország legszebb növényei közé tartozik.
DillemuSjJohann Jákob, német botanikus, szül.
Darmstadtban 1687., megh. Oxfordban 1747 ápr.
2. Elbb giesseni akadémiai tanár, 1721. Elthamban a Sherard-testvérek növénykertjének igazgatója, 1728. pedig Oxfordban a botanika tanára lett.
Munkái közül legnevezetesebbek Catalogus plantarum circa Gissam nascentium etc. (M.-Prankfart 1719, képekkel) Hortus Elthamensis (London

tért

1732, 2 köt.,

—

during 1866 67 c. nagy munkában (London,
1868, 2 köt., új átdolgozott kiadás Problem of
Greater Britain c. alatt 1890), melyben igen éles
elmével mutatja ki a népfajok befolyását a kormányzatra és az éghajlat befolyását a népfajokra.
Szülvárosa 1868. képviselnek választotta. Mint
parlamenti tag a radikálisokhoz csatlakozott és
bár köztársasági nézeteket vallott, 1880. a Gladstone-miniszteriumban mint külügyi helyettesállamtitkár helyet kapott. 1882-ben a helyi közigazgatási hivatal elnöke lett az új Gladstonekabinetben és sokat tett a munkásosztály viszo:

nyainak javítása terén. Egy házasságtörési pör,
melyben a közvélemény és végre a törvényszék
is bnösnek ítélte, egy idre leszorította a politikai
pályáról. 1892 óta újra tagja volt az alsóháznak.

Munkái a már említetten kívül The present position of European politics (London 1877); The
British army (u. o. 1888). Nagyatyja, D. 1. irodalmi
hagyatékából kiadta a The papers of a critic e.
munkát (London 1875. 2 köt.) és megírta annak
életrajzát. D. volt továbbá az Athenaeum folyó:

iratnak, úgyszintén a Notes and Queries
iratnak kiadó- tulajdonosa.

c.

folyó-

Dili, 68 km. hosszú mellékfolyója a Lahnnak
a Westerwaldban ered és Wetzlamál torkollik.

;

Dili, Ijiidiing, német fest, szül. Gemsbachban
(Baden) 1848 febr. 2. PUoty tanítványa. Kezdet-

illusztrátor mködött, de csakhamar áta tájképfestészetre. Mveinek motívumait
eleinte a velencei vidékrl, késbb Németalföldrl, a kilencvenes évek óta pedig Dachau környékérl meríti. Nevezetesebb képei: Velencei
csatorna (a württembergi áll. képtárban) Lagunafalu; Chioggiai kiköt; Kikötömunka Ostendeban Este Hollandban Hollandi csatorna. A müncheni Secession-nak megalakulása óta egyik vezetembere. 1899-ben a karlsruhei mvészeti akadémia tanára lett.
Dili., növénynevek mellett, Dülenius J. J.
;

;

;

bmem.

:

:

;

díszm 324 rézmetszet

tábl.)
His1741, 85 rézmetszés
tábl., Edinburgh 1811). Ezzel szerzett D. legszebb
érdemet, mert a lombos mohokat ez a munka
kezdi pontosabban ismertetni. Életét Schilling
(Hamburg 1889) írta le.
Dillens, Juliaan, belga szobrász, szül Antwer-

tória

;

muscorum (Oxford

penben 1850., megh. Brüsszelben 1904 dec. 24.
Atyja, Henri D. tanítványa. Különösen dekoratív
szobormveivel tnt ki. Szobrai közül megemlí-

tendk: La

Justice inspirée par le Droit et la

Clémence (szobor-csoport a brüsszeli igazságügyi
Dillenburg, járási székhely Wiesbaden porosz palotán) Metdepenningen (Gentben) Monument
kerületben, a Dili és vasút mellett, (i9io) 5370 lak., d'Anspach (Brüsszelben) Le Silence de la tömbe.
vasérc-, bamaszénbányákkal, dohánygyártással, A brüsszeli városháza részére megrendelt Munka
brcserzéssel és fürészmalmokkal. Klimatikus és Jog befejezetlen maradt. D. alapította meg az
gyógyító hely. Van több temploma, gimnáziuma, Essor nev belga mvészeti egyesületet és tanára
tanítóképzje, iparos- és bányász-iskolája, bíró- volt a brüsszeli mvészeti akadémiának.
sága, kereskedelmi kamarája, erdészeti hatósága
Dilli, város, 1. Deh.
(1.

0.)

nevének

rövidítése.

;

;

;

8 több pénzintézete.

Dillenia L. (növ.), a

Dilleniaceae család génusza;25 fajjal tropikus Ázsiában, meg az indo-

Diliingen, j árási székhely Schwaben bajor kerüDuna közelében, vasút mellett, (i9io) 6291
lak., marhatenyésztéssel és gyümölcstermeléssel.
letben, a

—
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amely egykor az augsburgi püspököknek szolgált lakóhelyül. A szépen fejld
városnak gimnáziuma, püspöki szemináriuma, süketnémaintézete, múzeuma, bírósága és számos
közmveldési és jótékonysági intézménye van.
Dillmann, Angust, német protestáns teológus
és orientalista, szül. Illingenben fWürttemberg)
1823 ápr. 25., megh. 1894 júl. 4. Berlinben, hol
1869 óta 3 teológia tanára volt. Kiadta a követkastéllyal,

kez mveket

Liber Henoch, aethiopice (1851)
Octatenchus aethiopicus (1853 55, 2 köt.) Grammatik der áthiopischen Sprache (1857); Lexicon linguae aethiopicae (1865); Chrestomathia
sethiopica (1866) Buch der Jnbilaen (etióp nyel:

—

;

;

ven,
I— IV. (1871) és
1859); Libri regum
Ac<5ensio Isaiae (etióp nyelven és latinul, 1877)

Die Genesis (1892. 6. kiad.). Azonkívül Az Izlám
bukásáról (1876). Résztvett a British Museumban
lév keleti kéziratok jegyzékének összeállításá:

ban (London 1847).

Dülnberger

JEhnil Pál, orvos és szakbeli író,
Beszterczebányán 1832 dec. 28., megh. u. o.
1882 márc. 30. Részt vett a szabadságharcban.
1858-ban Bécsben orvosi oklevelet nyert. 1860-ban
az egyetem ors'osi kara tagjai közé felvette. 1861.
Beszterczebánya szabad királyi város forvosává,
1868. vármegyei forvossá nevezték ki. Ez idtl kezdve nyolc évig mint honvédezredorvos a
tettleges állományban is mködött. 1872. törvényszéki orvos lett, 1873. a kolerajárvány alkalmával kifejtett orvosi tevékenységeért a kormány elismer köszönetét érdemelte ki. Nevezetesebb müvei Gyógyászati vényzsebkönyv (Bécs
1859, 7 kiadást ért) Gyógyszerisme (u. o. 1861)
Gyógyászati vényzsebkönyv a n- és gyermekbetegségekre nézve (u. o. 1869, 4 kiadást ért) Gyógyszertani venyzsebkönyv (u. o. 1879, 2. kiad.).
Dillnit (ásv.) a. m. Bélabányit (1. o.) Az elnevezés Bélabánya német nevétl, Dilln-tí származik.
Dillon (ejtad: dilin), 1. John Blake, ir politikus,
szül. Mayrban 1816., megh. 1860 szept. 5. 1842 óta
élénk részt vett a Repeal mozgalomban, amelynek
elmozdítására a The Nation c. lapot alapította.
1846-ban egyike volt az ifjú irek pártja megalapítóinak részt vett az 1848-iki felkelésben és annak
dngába dlte után New Yorkba menekült, honnan
csak az 1855. kibocsátott amnesztia értelmében
térhetett vissza Dublinbe. 1856-ban beválasztották a képviselházba.
2. D., John, ir politikus, az elbbinek fia, szül.
1851. 1880-banképviselvé választatván, Írországszül.

:

;

;

:

—

Diluvianizmus

Dilman, Aszerbeidzsán perzsa provincia Salanev vidékének fhelye, kb. 6000 lak.

mas

Diloba coeruleocepbala, 1. Bagolylepkék.
Dilogia

kétértelmség.
tó Közép- Afrikában a d.
k, h. 22° 30' közt, 1440—45 m. magasban a Kongó és Zambézi közti vízválasztón.
1854 febr. Livingstone fedezte föl szerinte folyóhoz hasonlít 8—13 km. hosszú és legíolebb 4—5
km. széles. Nagy kiterjedés mocsarak környezik.
Di Lorenzo, Tina, olasz színészn, szül. 1872
dec. 4.Torinóban az Ando által igazgatott, Európa
sok nagyobb városában vendégszerepelt olasz
színtársulat hsnje. Budapesten is vendégszerepelt. 1901. Falcone olasz színészhez ment nül.
Dilthey, TFiZA€Ím,német filozófus, szül. a rajnamenti Biebrichben 1834 nov. 19., megh. 1911 okt.
1. Seisben (Bozen m.) 1866-ban a filozófia rendes
tanára Baselben, 1868. Kiéiben, 1871. Boroszlóba
és 1882. Berlinbe helyezték át, ahol a tudományos akadémiának is tagja lett. Aus Schleiermachers Lében in Briefen (4 köt., Berlin 1860—63)
cím kiadványa után Lében Schleiermachers
(gör.),

Dilolo (ejtsd
sz. 110 30* és a

:

dasiioio),

;

:

;

cím

munkájának 1. kötete jelent meg (u. o.
mely egyike a legszebb filozófiatört. monográfiáknak. Egjéb mvei: Einleitung in die
Geisteswissenschaften (I. k. Leipzig 1883) Das
1870),

;

Schafifen des Dichters, Bausteine

zu einer Poetik
(u. 0. 1887, a Zellernek ajánlott Phílosophischo
Aufsatze cím mben) Über die Möglichkeit einer
allgemein giltigen piádagogíschen Wissenschaft
;

tudományos akadémia értesítjében,
Beitrage zur Lösung der Frage vom Ursprung des Glaubens an die Realitát der Aussenwelt und seinem Recht(u. o. 1890) Erlebniss und
Dichtung (1906). D. egj'ike a legkiválóbb német
filozófiai íróknak a XIX. sz. második felében. Nem
jutott el egy összefügg filozófiai rendszer megalkotásához, maga is panaszkodott, hogy csupa
rom (els kötetek) hever körülötte, de még így
is jelentékeny tényez az újabb német idealisztikus mozgalom kialakulásában. V. ö. Weltanschauung, Philosophie und Religion in den Darstellungen D.'s (Leipzig 1910).
Diluál (lat.), felold, higít.
Dilucida intervalla (lat.) a. m. az rült
(a berlini

1888)

;

;

világos pillanatai.

Dilueidatio

(lat.) a.

m. magyarázat,

fólví-

lágosítás.

Dilndiam (lat), eredetileg a gladiátorok szün-

azután közjáték, különösen az orgonán, a
karének egyes verssorai közt.
társasággá való átalakítására törekedett. Az ir
Díluendo (ol.), zenei mszó, a. m. elhalóan.
ligának is egyik vezére volt s ezért ismételten
Dilaentia (í&t.) a. m. elvezet szerek. L. Elfogságot szenvedett 1883-ban kivándorolt Ameri- vezet kúra.
kÖa, de 1885. visszatért s 1886. ismét a pariament
Dilntio (lat.) a. m. hígítás.
tegj'a lett. Agitálásai miatt fogságot is szenvedett
Dilnvianizmos, az a tan, mely szerint a föld1888. és 1890.; kiszabadulása után a Pamell- rétegeket az özönvíz (esetleg nemcsak egy, haellenes csoporthoz állott 1896—98. az alsóházban nem nagyobb idközökben következ több) rakta
az ir párt vezére volt, de 1899. lemondott a vezér- le és a bennök található kövült növények s állatok
ségröl.
az akkor elpusztult növényeknek s állatoknak
3. D., Elisa, Guizot (1. o.) második neje.
maradványai. A XV. sz. Alexander ab Alexandro
Dili- und Weissenstein, Dillstein és Weissen- volt e tannak legels hirdetje, do cí^akis a XVII.
steinból egyesített város Baden nagyhercegség sz., valamint a XVIII. sz. els felében talált sok
karlsrnhoi járásában, papírgyárral, játókárúk és hivöre és követre. A legkiválóbb düuvianúták
dísztárgyak készítésével, (i9oo) 3252 lak.
voltak Woodward, Bayer, Scheuchzer, Bmet,

nak Angliától való

teljes elszakítására és köz-

;

ideje,

—

Diluvlum
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Whiston, kik az elmélettel kapcsolatban a Föld
keletkezésére vonatkoi ólag a legábrándosabb történeteket s magyarázatokat találták ki a kövületek keletkezését azonban már elég helyes alapon
magj'-arázták. L. e tárgyról még a Geológia és a
Kövületek cikkeket.
;

Diluvium, 1. Pleisztocén.
Dim, folyó, 1. Djoma.
Dim., az olasz diminuendo

Dima,

1.

(a.

m. decrescendo,

Dimanche
Dimatis,

1.

Gladiátor.

(fr., ejtsd

:

vel ásványi savak igen csekély mennyisége vizes
oldatának sárga színét vörösre változtatja, az alkáli- és acidimetriában mint indikátort alkal-

mazzák,
Dimetilamin, (CH3)2NH. Keletkezik a rothadó
halakban
található a héringsalakban. Tisztán
;

Dimetil amino-fenonaitazoxoniumklorid,

1.

Meldola-kék.
Dimetilanilin. Az aniltnban az amidogyök hidrogénjeit, metil (CHg) gyökkel helyettesítve, D.

Gambia.

Dimachaeri,

DImIch

elállítható sósavas nitrozodimetilanilinböl, ezt
nátronlúggal fzve. -|- 7'2®-on forró folyadék.

rövidítése.

1. 0.)

—

dimáns) a.

m. vasárnap. keletkezik.
CeH5.NH,

mszó, az ú. n. negyedüc
figura egyik módusa Fi M, Ma S
Si T, pl.
némely érz lény állat minden állat szerves lény
ennélfogva némely szerves lény érz lény.
Dimay v. Dimé, 1. Demé.
logikai

=

:

;

anilin

CeH,.N(CH8),
dimeti4anilifl

A D. olajszer sajátságos szagú folyadék

,

amely

a lehtéskor kristályosan megmered f. p. 192" C.
Elállítására sósavas anilint metilalkohoUal autoDimbovica (Danibovitza), 1. 225 km. hosszú klávban hevítenek. A keletkez sósavas D.-t mészbaloldali mellékfolyója az Ardzsisnak (Argis) Ro- tejjel elbontják és a keletkez D.-t vízgzzel lemániában a Fogarasi havasokban a 2407 m. ma- desztillálják. Jellemz a D.-re, hogy az N(CH8)j
gas Geserán ered mint tiszta viz patak folyik csoporthoz pára helyzetben lev hidrogén könya hegyek közt, de leérvén a síkságra, piszkos, nyen helyettesíthet és erre vezethet vissza a
sárga folyóvá lesz elfolyik Bukarest mellett és D. számos reakciója. Különféle szép szín kátaz Ardzsisba szakad, 30 km.-nyire ennek torkola- rányfesték (motilén-kék, malachit-zöld, dimetiltától.
2. D., az ugyanily nev folyóról elneve- orange) elállításához használják.
zett kerület Romániában, Targovistea szókhelyDimetilarzén, 1. Kakodil.
lyel határos a Kárpátokkal.
Dimetilbenzol, 1. Xilol.
Dimbovicza, szoros, Fogaras vmegyében, a KiDimetilecetsav a. m. izovajsav, 1. Vajsav.
rályk déli meredekjén barlangját elször HaDimetiletanol a. m. primér-izobutüalkohol,'l.
dik András gróf, erdélyi hadparancsnok látogatta Butilalkoholok.
meg 1766., Pridwalszky jezsuita kíséretében.
Dimetiletilkarbinol, 1. Amilénhidrát.
(ejtsd: dájmi ezüst váltópénz az északDimetilkarbinol a. m. szekundér-propilalkoamerikai Egyesült-Államokban
hol, 1. Propilalkoholok.
Vio dollár
körülbelül 48 fillér.
10 cent
Dimetilketon, 1. Aceton.
;

—

;

;

;

—

;

;

Dime

=

=

Dimenslo

m.

=

Dimetilorange, 1. Dimetilamidoazobenzol.
(1. o.).
Dimetilpiperazin, {Gi'B.^\ (N.CHg)^ 153—
1660 körül, megh. 1720 jan. 4. A tordai, kolozsvári gim- 1580-on foiTó olajszer folyadék. Keletkezik, ha
náziumokban tanult. 1682-ben egyházi közköltsé- piperazin vizes oldatát metilkénsavas káliummal
gen külföldre ment tanuhii. 1690-ben lett a kolozs- fzzük. Borksawal alkotott vegyülete a gyógyvári fiskola igazgatója s miután a kolozsvári szerül használatos lycetol (1. o.).
templom leégett, Belgiumba és Hollandiába ment
Dimetil-piridin, 1. Initidin.
kéregetni s fujtott mintegy 17,000 forintot. Igen
Dimicana, 1. Demetsanes.
jeles volt mint orvos. Több munkát irt. Megjelent
Dimicatio (lat.) a. m. küzdelem.
Disputatio Medica inauguralis (Leiden 1689). TeoDimich Pál (papillai) báró, vezérrnagy, szül.
lógiai müvei kiadatlanok. Egyik életrajzirója Aradon 1722., megh. Temesvárott, 1802 aug. 28.
Nagy Gamálielnek nevezi.
Részt vett az osztrák örökösödési háborúban,
Dimerli (másképen bannizi), gabonamérték amelynek folyamán kapitány, a katonai határRomániában
21755 1. Az ország különböz rvidék újjászervezése alkalmával szerzett érdehelyein azonban különböz így Brailában 34'063 1. meiért pedig még a hétéves háború kezdete eltt
Dimeter (gör.), a metrikában két metrumból, rnagy lett. Több ízben kitüntette magát, s a
(pl. két jambuspárból vagy két daktilusból) álló Landshut melletti csatában (1760 jún. 23.) elfogta
ritmusi rend. L. Metrum.
Le Noble ezredes parancsnokot s elvette az
Dimethyl . . ., 1. Dimetil
ellenség ágyúit. E vitéz tettei jutalmazásául a
Dimetil, 1. Etán.
Mária Terézia-rend lovagkeresztjót nyerte s báDiinetilamidoazobeiizol,CgH4N(CH8)jNj.CgH5. róságra emeltetett. 1783-ban vezérrnagy lett.
Diazobenzolklorid v. nitrát ós dimetilanilin egy- Minthogy
is oláh volt, József császár öt bízta
másra hatása révén keletkezik. Aranysárga tk. meg a katonai rendszabályok végrehajtásával az
Op. 115—116". Használják a vaj megfestésére, oláh rablók ellen, kiknek garázdálkodása 1784
azért vajsárgának is nevezik. Alkalmazzák to- szén mintegy bevezetéséül szolgált a Hóra-lázavábbá mint indikátort. A D.-sztdfosav
dásnak. A török háború folyamán a temesi bánságvolt megbízva a
C,H4N(CH8\N,CeH^.0S(),H
ban mködött. 1788 nyarán
elállítható diazobenzolszulfosavból dimetilanilin- határ rizetével Supanek és Orsova felé. A császár
nal. Nátrium v. ammónium sója Tropeolin D. egyenes parancsa ellenére aug. 7. csatába bocsátOrange III, Dimetilorange, aranysárga, Helian- kozott s teljes vereséget szenvedett. A felelsség
tin, Metilorange nevek aiatt jön forgalomba. Mi- a bánsági
megyék elpusztításaért ós a had-

Dimény

(lat.) a.

kiterjedés, méret

BU (kolozsvári), ovvos,

szül.

=

;

.

.

.
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Dimidiatlo
járat

szerencsétlen kimeneteléért leginkább öt

terheli.

Dimidiatio

(lat.),

felezés,

dimidium,

fél.

—

Dlmorphandra

sok féregnek hímjei általában annyira különböz-

nek a nstényektl, hogy alig tarthatók együvétartozóknak. Általában jellemz a himeki-e, hogy

Dimidium facti qni bene coepit, habét

védekezésre, támadásra, harcra, a nstény elbám. aki hozzáfogott a dologhoz, mái' félig jolására szolgáló különböz szerveik vannak. Legel is végezte. II. Rákóczi Ferenc emlékérmének változatosabb kétalakuságot különben a rovarofelirata. Eredete Horatius Bpistolae c. mvében kon észlelhetünk. 2. Osztó D., mikor vagy a hímek, vagy a nstények kétfélék, s ha a hímek
I. 2, 40.
Diminueudo (ol.), (röv. Dim.) a. m. decres- kétfélék, akkor andro-D.-nák, ha pedig a nstények kétfélék, akkor gyiiaekodimorpMsmnsnak
cendo (1. o.).
Dlminutio (lat.) a. m. kisebbítés. — D. capi- nevezik. Kétalakú hímeket mostanáig csak a
Capitis deminutio. Véreresztés értelme Tanais nev ászkarákon észleltek kétalakú nstis, 1.
Z). a zenében tények azonban nagyon gyakoriak, pl. a rovarok
is van Szt. Benedek regulájában.
körében. 3. Táplálkozás okozta D., elfordulhat
az idmérték kisebbítése, 1. AUa breve.
hímeknél és a nstényeknél egyaránt, amikor
Diminutívnni (lat.), 1. Kicsinyít szók.
Dimissio (lat.) a. m. elbocsátás, eltávozás, le- a különböz táplálék élvezése következtében ezek
mondás. Általánosan használatos a dimissoriae, eltér színezetet nyernek. 4. Évszaki D., mikor
a hímek és nstények az év különböz szakaiban
litterae dimissoriales (1. o.) helyett.
Dimissoriae, litterae dimissoriales (lat.), az egymástól elüt színek és szervezetüek, A D.-nak
egyházjogban a. m. elbocsátó levél, vagyis oly ezen fajtáját temporál variációnak v. cydomorlevél, irat, mellyel valamely egyházi funkció tel- phosis-nak is nevezik. 5. Társadalmi D., a tárjesítésére illetékes pap a funkció teljesítésének saséletü rovaroknál fordul el s lényege abban
jogosultságát más papra átruházza. Leginkább áll, hogy a társaság különböz ivai'u egyénei vapapszentelésnél, esketéseknél fordul el, midn a lamennyien eltér szervezetüek, mint pl. a méházasulandók más, a felek lakhelye szerint illeté- heknél a királyné, a herék és a dolgozók. 6. Ivakes lelkész eltt óhajtanak házasságot kötni. A dék D., a nemzedékváltással (1. o.) szaporodó állatoknál fordul el.
házassági elbocsátásra nézve 1. Ne temere.
2. D. a botanikában a. m. kétalakúság ugyanDimitzas, Margaritis, új-görög író, filológus
és geográfus, szül. Oehiidában (Makedonia) 1830. azon a növényen vagy ugyanazon növényfaj küAthénben, majd Berlinben és Lipcsében tanult, lönböz példányain. Pl. D.-ról szólhatunk a Pri(lat.) a.

;

—

Monasztirban, majd Szalonikiban középiskolai
igazgató volt. 1869-tl tanítónképzintézeti tanár és magántanintézet-tulajdonos Athénben,
Görög nyelven írt mvei Makedonia ókori földrajza (2 köt., Athén 1870—74) Utazás Egyiptomban (u. 0. 1884) Alexandria története (1885)
Olympias királyné életrajza (1887).
:

;

;

Dimori,

1.

Polimorfizmus.

Oimoríin (ásv.), rombos kristályok, amelyek
nagyon hasonlítanak a realgárra. Ezt az érdekes

mida sinensis, Fultnonaria, Hotíonia, Linum stb,
virágai esetében a bibeszál hosszára vonatkozólag (dimorf heterosztilia, 1. Heterosztüia) ; vagy

egyes Leucobryum és Buxbaumia lombos mohafajokon sexuáüs D.-róI szólhatunk, amennyiben
az antheridiumokat visel növénykók kisebbek,
mint az archegoniumokat viselk vagy a levél
D.-áról szólhatunk a Píatycerium nev haraszt
esetében, melynek rendes levelein kívül ezektl
elüt, ú. n. humusz- és vízgyjt IcvéUemezrószei
is vannak (1. az Álélsködk képmellékletét) v. a
Stndhiopteris Blechnum s más harasztok esetében a levél D.-a abban áU, hogy a spórákat visel
fertilis levelek a rendes levelektl elüt alakúak,
3. D. ásványtani értelemben a homogén szilárd testeknek (elemeknek és vegyületeknek) az
a tulajdonsága, hogy teljesen azonos kémiíii öszszetótel mellett két különböz szimmetriájú kris;

ásványt Scacchi fedezte fel narancs-sárga gyémántfény apró kristálykák alakjában a solfatarai
fumarolákban Nápoly közelében; kémiai összetételét As^Sj-nak találta. Kenngott az ásványt
a realgárral identikusnak mondotta. Schuller
Alajos budapesti megyetemi tanár ezt az ásványt mesterségesen elállította és Krenner József egyetemi tanár Scacchi adatait igazolta,
úgy hogj' a D. tényleg jól meghatározott külön- tályosztályban kristályosodnak. Pl. a vas(üszulfld
álló ásványfaj.
FeSg a szabályos rendszerben mint pirit, rombosDimorfízmtis v. kétalakuság,!. az állatok köré- rendszerben mint markozit kristályosodik a kalben igen elterjedt jelenség, melynek az a lényege, ciumkarbonát CaCOj mint kalcit romboédorekben,
iiogy egy fajon belül bizonyos jellemvonásokban mint aragonit a rombosrendszerben kristályosoegymástól határozottan különböz kétféle egyén dik a szén mint gyémánt a szabályos rendszertalálható. Ha több ilyen különböz alakú egyént ben, mint grafit a hatszöges rendszerben kristátalálunk egy fajon belül, sokalakuságról (poly- lyosodik. A D.-ra az ásváiiyországban igen számorphvimus) beszélünk. A D.-nak többféle faját mos példa van. L. még Polimorfizmus.
különböztetik meg 1 Ivari v. nemiD., ha a hímek
Diiuorpbandra Schott (ixiv.), a Hüvelyesek
és nstények nemcsak ivarszervek tekintetében, Caesálpinioideae alcsaládjába tartozó génusz;
hanem külsleg is, testformában, nagj'ságban, 10 faja Amerika forró övében honos tövistelen
színben, mustrázatban különböznek egymástól. A fa, 1— 2-szer szárnyas levelekkel, apró ül vagy
szarvasoknál például a nstényeknek agancsaik nyeles virágokkal és bugában elhelyezett füzécsaknem
nincsenek. A madarak hímjei rendesen élénkebb, rekkel V. fürtökkel. Hüvelyük
rikítóbb színek, szépen énekelnek, míg a tojók fás, lapos. A D. excelsa (Schomb.) Baill. guayanai
egyszerbb színek és nem énekelnek. A pókoknak ós trinidadi, óriási terjedelm, 40—50 m. magas
és számos alsóbbrend élsköd ráknak, valamint fa. Fája értékes haszon- ós hajóépítfa (mora).
;

;

;

:

.

bmem,

DJmorphlsmus
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Dimorpbismus,

1.

Dimorfizmus.

Dimotika (Demotika), város a

drinápolyi vilajetben a Marica folyó mellett, vasúti állomással,

-

Dinamit

kel foglalkozik, vagyis a vízzel, a levegvel, a
vulkanizmussaí s az élettel, mint geológiai ténye-

zkkel.

Dinamikai meteorológia, az elméleti metekik jobbára mohamedánusok. Selyemtenyésztéssel és agyagiparral foglalkoznak. A vá- orológiának az a része, mely a leveg mozgásán
ros görög püspökség székhelye. Történelmileg ar- alapuló jelenségeket tárgyalja.
Dinamisz (gör.) a. m. er, hat<iképesség á^ról nevezetes, hogy XII. Károly svéd király 1713
•febr.-tól 1714 okt.-ig itt tartózkodott. A város iiaviikus, a bens, eleven er által ható, ily hatás
okozta, ezen alapuló a. is m. dinamikára (1. o.)
mellett régi vár festi romjai láthatók.
Dimotio a. m. eltávolítás.
vonatkozó.
Dinamit. A nitroglicerinnél kevésbbó veszéDimvár (azeltt Dimburg), kisk. Pozsony vm.
malaczkai j .-ban,(i9io) 841 tót lak. postahivatal ,u. t. lyes és kényelmesebben szállítható robbanóanyag
Malaczka. Hajdan álUtólag osztrák területen, Still- készítése céljából 1866. Nobel Alfréd a nitroglifried község határában állott és a közelében fenn- cerint kovaíolddel (infuzória-föld) felszivatta. Bárállott vár és vadaskert után Thirenburg volt a milyen anyaggal is történik a nitroglicerin f elszíneve a Morva folyónak mederváltozásai folytán vatása, az így készített robbanóanyagot D.-nak
került magyar területre. Most Pálffy herceg tu- nevezzük. A D. elnevezés Nobeltól származik. A
lajdona. Kat. temploma a XVI. sz. végén épült. kovafölddel készített D. 75o/o nitroglicerint és
Dimyaria (áUat), 1. Kéüzmudk.
250/0 kiizzított kovaföldet tartalmaz ; az egészhez
Din (dyn v. dyne), a centimeter-gramm-se- V2 sr. kalcinált szódát adnak, hogy az esetleg
cmidum rendszer eröegysége; azaz er, amely egy jelenlev sav rossz hatását megakadályozzák.
gramm-tömeggel egy cm/sec* gyorsulást közöl, Felszívó anyagnak használják még a krétát (feazaz a sebességet másodpercenként egy cm/sec hér D.) és a magnéziumkarbonátot is. Ezen felsebességgel változtatja meg. A grammsúly meg- szívó anyagok magukban hatástalan anyagok,
vannak azonban olyan felszívó anyagok is, meközelítleg 981 din-el egyenl.
Dinadzspur (ang. Dtnajepoor), kerület Ben- lyek magukban is már hatásos robbanó anyagok,
gália brit-in diai fkormányzóság Eadzsahi nev di- mint pl. a lgyapot v. a nitrált frészpor stb., v.
viziójában, 10,656 km^, kb. 1.500,000, felében pedig csak éghet anyagok, mint pl. a közönséges
mohamedánus, felében hindu lak. Egészségte- fürészpor stb. A lgyapotot Ábel használta ellen klímájú, dombos vidékein fképen rizst, búzát, ször felszívó anyagnak 1867. (Abelit), ez azonárpát, olajos növényeket, gyömbért, cukornádat ban a gyakorlatban nem bizonyult jónak. 1875.
stb. termesztenek. Ugyanily nev fvárosa, a szabadalmaztatta Nobel Alfréd az általa készített
Purnabhada és vasút mellett, kb. 12,000 la- robbanó zselatint. Ez nem egyéb, mint oldható
lögyapotban, vagyis kollódium gyapotban oldott
kossal.
Dinaméter, tkp. optikai D., más néven auxo- nitroglicerin, mely zselatinszer anyagot képez.
méter (gör. nagyüásmérö), a messzelátó nagyí- Magyarországban, Ausztriában és Németországtásnak meghatározására szolgáló készülék; áll ban a robbanó zselatin 93o/o nitroglicerinbl és
négyszögletes nyílással ellátott ernybl, amit a 70/0 kollódiumgyapotból áll. Svájcban 90/0, Olasztárgylencse helyébe teszünk s üvegre karcolt országban pedig 80/0 kollódiumgyapotot és 2o/o
finom beosztásból (eltte nagyító a pontos le- metilalkoholt kevernek a megfelel mennyiség
olvasásra), amelyen a szemlencse eltt a nyílás nitroglicerinnél. A hadászati robbanó zselatinba
képét felfogjuk s megmérjük. A nyílás és képe még 40/0 kámfort is kevernek. Bányászati cénagyságának viszonya egyenl a távcs nagyítá- lokra a robbanó zselatint rendesen káli v. nátronsalétrommal, rozsliszttel, fürészporral, szódával,
sával.
Dinamika (gör. a. m. az erk tana), a mecha- égetett okkerrel stb. keverik.
A nem zselatinált D. színe lehet sárga, narancs
nikának az a része, amely a mozgásokkal, mint
az erk okozataival foglalkozik, míg a sztatika V. vörösbarna szagtalan és formálható, hasonló
az erk egyensúlyával s a kinematika a mozgá- a friss kerti földhöz. Srsége 1*2 1*6 között
sok leírásával, tekintet nélkül az erkre, amelyek váltakozik. A többi tulajdonsága nagyban meglétrehozták. Magában foglalja a szilárd testek egyezik a nitroglicerin tulajdonságaival. A robD.-ját, a cseppfolyós testek D.-ját (hydrodyna- banó zselatin borostyánk szín, rugalmas és
mika) s a légnem testekét (aerodynamika). L. vágható hajlítható és nyomható anélkül, hogy
még Mechanika.
D. a zenéhen a hang ereje alakját megváltoztatná. Víz alatt hosszabb ideig
ersségi fokának szempontja, figyelembevétele. is eltartható anélkül, hogy hatásából bármit is
A görög dynamis (hatalom, er) szóból szárma- veszítene. A D. önrobbanása ép oly ritka, mint
zik, ép úgy mint a dinasztia (a hatalmon, ural- a jól készített lgyapoté. Az összes D.-készítmon lev család), dinamogép (ert létrehozó gép). mények izzó testtel vagy lánggal meggyújthaDinamikai elektromosság, a galvánelektro- tok. Kis mennyiségben egyszeren ég el, namossághoz rokonértelmú megkülönböztet neve gyobb mennyiségben azonban annyi meleg fejaz elektromos áramot alkotó, mozgásban lev ldik, hogy még szabadban is robbanást idéz
elektromosságnak a nyugalomban lev, süatikai el. A rendes D. 180 C-nál, a robbanó zselaelektromosságtól. A kett között azonban lényeg- tin pedig 204 Co-nál robban, ha gyorsan melebeli különbség nincs, a megkülönböztetés feles- gítjük fel, akkor a D. 230 Co-nál, a robbanó zseleges s ma már alig szokásos.
latin pedig 240 co-nál robban. A megfagyott D. a
Dinamikai geológia, a geológiának az az ága, rendes gyújtásnál nem robban, azért ajánlatos a
mely a Föld alakulására befolyással biró erk- gyújtást nitroglicerinbe mártott lgyapottal vé8000
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Nedves levegn a D. csak ViO^'o nedvességet vesz fel egy napi állás után.
A használatban lev D. összetétele a következ
gezni.

Kovaföld-D. (Amerikában Giant-potoder-nelL,
Angliában í).-nak, Németországban, Olaszországban stb. D. J.-nek nevezik) tartalmaz: 75o/o
nitroglicerint, 2Á'b^,o kovaföldet és 0"5o/o szódát.

40 százalékos D.

(melyet leginkább Ameriká-

ban használnak) tartalmaz

:

-ÍOo/o

nitroglicerint,

47'25o

nátronsalétromot, ll-75»/o fürészport és
100«;o szénsavasmeszet.
Bhexit tartalmaz: 6*0,0 nitroglicerint, llo/o
mtiált ftirészport, Vo'o fürészport és I80/0 nátronsalétromot.
öir&om'/tartalmaz: 250/0 nitroglicerint, 4O0/0
fiirészport, 30-5o,o kálisaléüomot, -ío/o báriumsalétromot és 0"5o szódát.
Hercules powder (Amerika) tartalmaz 40>/o
nitroglicerint, tóV nátronsalétromot, llo/o cellulózt, 10,0 konyhasót, lo/o szénsavasmagnéziát és
2«/o nedvességet.
Yúlcan powder (Amerika) tartalmaz : 30o/o nitK^licerint, 52-5o;o nátronsalétromot, 7<»/o ként és
lÜöO/o faszenet.
Safeti nitro powder (.\merika) tartalmaz:
68'81o/o nitroglicerint, 18*35o/o nátronsalétromot
és 12-84o;o cellulózt.
Judson Powder (Amerika) tartalmaz : 50/0 nitroglicerint, 6*0, nátronsalétromot, I60/0 ként és
150/0 gyertyaszenet.
Atlas powder (Amerika) tartalmaz 750/0 nitroglicerint, 20 nátronsalétromot, 2lo/o farostot
és 20/0- szénsavasmagnéziát.
Tigorit (.\merika) tartalmaz 30o/o nitroglicerint, 490/0 szénsavaskáliumot, 70/0 kálisalétromot,
9«/o farostot és 50/0 szénsavasmagnéziát.
A D.-zselatin 1., melyet leginkább Németországban használnak, a következ összetétel:
nitrogücerin 62*50o/o, kollódixmigyapot 2"50o/o,
nátronsalétrom 26*25o/o, frészpor 8"40o/o, szóda
0'35o/o. Tehát 650/0 robbanó zselatint tartalmaz.
A D.-zselntin II. 450/0 robbanó zselatint és Sö*/©
porkeveréket tartalmaz. A D.-zsdatin III. öszszetétele a következ nitrogücerin 14'OOo/o, nátronsalétrom 60-20o/o,kén 12-90o/j, faszén 12ü40/o,
szóda 0-860/0.
:

:

:

:

Dinamitágyú, oly acéUemezekbl

készített

Dinamoelektromos gépek

55'/

cs,

melybl ersen srített levegvel, dinamittal töltött lövedéket lnek ki. Feltalálója az amerikai ZaUnsky. A lövedék 8—12 átmérj hosszúságú
fenekén rugalmas lökésfelfogó, oldalaira pedig
csavarforgást elidéz szárnyak vannak alkalmazva. Gzgép s^tségével srítik a levegt,
melyet, csöveken át vezetnek a lövedék mögötti
csörészbe. Amerikában kísérletet tettek 40 és 34
cm. átmérj D.-kal, ez utóbbi 70 atmoszféra légnyomással 227 kg. dinamittal töltött lövedéket
hajt 2000 m.-re. Ily D.-kat állítottak fel az északamerikai Egjesült-Allamok néhány partot véd
váracsában, valamint kisérletképen a «Vesuvius»
hadihajón is. Legújabban a new-yorki Hicks igen
gyorsan kering korongokkal kifejtett centrifugális ervel hajít dinamíMövedókeket 1000— 1500

ríkai egyesült-államokbeli cirkálót, melynek tüdinamit-lövegek tarzérségi felszereléséhez f
toznak. Ezen lövegek hosszú, a hajótestbe épített,
45 cm. átmérvel bíró csövek, melyekbl srített
leveg segélyével dinamittal v. lgyapottal töltött
tirlövedékeket vetnek. E lövegek találóképessége
azonban nagyon csekély, úgy hogy e típus a hozzá

l^

fzött vérmes reménységeknek nem felelt meg.
Dinamittörvények, így nevezik a robbanó szereknek az élet- és vagyonbiztonság elleni merényletekhez való felhasználásának meggátlására hozott törvényeket. Különösen az anarchista merényletek okozták, hogy Angolország 1883., a német birodalom 1884 jún. 9., Franciaország 1894
júl. 28. hozott ily törvényt, Magyarországban már
1892-iki büntettörvény-novellának tervezete intézkedett nagy szigorral a robbanó anyagok segélyével elkövetett bntettek és vétségekrl, s ez
intézkedéseket az azóta készült összes novellatervezetek felölelik.
Dinamizmus (a görög dynamis er-bli az
a fölfogása az anyagi világnak, amely az er fogalmát a világmagyarázat alapjává teszi és magát az anyagot is az erbl magyarázza. Az ellenkez világfelfogás a mechanisztikus, amely az
anyagból indul, az anyagot magában tehetetlennek tekinti és csak lökés által mozgattatja.
Mechanisztikus már az ókori atomizmus, de mechanisztikus az újkorban Descartes fölfogása is, aki
az atomelméletet nem fogadja el, az anyag lényeges tulajdonsága gyanánt csak a kiterjedést fogadja el, melyet CMk lökés mozgat. Vele szemben fejti ki Leibniz azt a fölfogást, mely az
anyagi test ellenállását az összenyomás alkalmával tevékeny erbl magyarázza, st az anyagot
egészen erre redukálja, a kiterjedt anyagot pedig
csak a lényegükben er-természetü monaszok
együttlétének, jelenségének (phaenomenon bene
fundatum) tekinti. Ez az els következetes dinamisztikus fölfogás. Viszont Descartes-tal megegyezik az anyag folytonosságának gondolatában, de
ö a D. híve és a test kiteijedését az anyagban
benne rejl tágító és vonzóer egyensúlyából magyarázza. Egy ideig a D. tért hódított és az atomizmus, fleg végs formájában, vesztett hitelébl. Magát az atomot szeretik ercentrumnak tekinteni, mely kiterjedés nélkül való, de amelynek
hatóköre van. Az újabb energetika is velejében
D. Mindezeknek az elméleteknek azonban, úgy
látszik, csak igen viszonyos értékük van és a
fizikában is bizonyos átalakulások küszöbén állunk, melyek fleg onnét származnak, hogy a
fényjelenségeket éís az ú. n. étert se mechanisztikusán, se dinamikusan nem igen bírjuk mag>'a-

=

rázni.

DinamoelektTomcs gépek

(két képmelléklet-

Jrcmgerjesziés és kommutálás. A dinamoelektromos gép, röviden dinamogép, v. elektromos
energiát fejleszt mechanikai munkából, v. megfordít\'a elektromos enei^át alakít át mechanikai
munkára az els esetben áramfejleszt dinamónak, generátornak, röviden dinamónak, második
esetben pedig elektromotornak nevezzük.
m.-nyi távolságokra. L. még Robbanó szerek.
A diniunogépekben az elektromos áram gerjeszDinamitKnrkálóhajó, igy nevezik az 1888. kí- tés (indukció) alapján fejldik. Vegyünk kézbe rézsérletképen épített aVesuviusjo ne>' északame- drótból való gyrt, vagyis karikát s toljuk a
tel).

:

;
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rúdalakú mágnesre a mozgás következtében a
drótgyr átszeli a mágnesi ervonalakat s ekkor
a drótban elektromos áram gerjed, még pedig bizonyos irányban. Amikor a
am^nes közepére, vagyis a két sarkot összeköt vonal közepére jutott, az áram megsznik, A gyrt a mágnes
másik sarka felé tovább tolva, benne ismét áram
gerjed, még pedig az elbbivel ellenkez irányban. Ha pedig a mágnes közepétl a gyrt visszafelé mozgatjuk,
megint csak ellenkez irányú
áramot kapunk.
;

gyr

Vegyünk két,
három gyi-t
s toljuk

ezeket
egymásután a

mágnesre, úgy
mindegyikben

Dinamoelektromos ^répek

nagyobb, minél gyorsabban mozgatjuk a vezett
a mágnestérben. Az 1-4. a'^ráA; vasgyrre körül-

gyrs

csavart áramvezet rendszert, ú. n.
turát (Grammé-gyrt) tüntetnek fel

anna-

ez az armatúra az iVíSkétsarkú mágnestérben forog, ábránk
szerint négy különféle helyzetben elállítva, ahol
a tekerítvény két ellenkez pontját két áramszed
;

fémgyrvel kötöttük össze. Az 1. ábra
a gyrfél mindegyik tekerítvényében

szerint

az

erk

összegezdnek,
míg a másik

gyrfél az elshöz párhuzamosan van kapcsolva az a és
& kapcsok között
fellép és azok
között megmért
;

-?._(-

^'^

" /'-^^^

1"^ b

elektromotoros
elkülönített
ernek értéke
áram gerjed. Az ebben a helyzetáramokat azon- ben legnagyobb.
ban egyesíteni A 2. ábra szeszeretnénk de rint az armatúra
meg, hogy az
az óramutató
;

áram

mozgása értelmében már kissé
3. ábra.
elkülönített
elforgottsaCS
drótgyrk helyett sok tekerítvényböl álló drótgyrfélben azon tekerítvények elektromotospirált készítünk, s ezt a spirólt toljuk a mág- ros eri összegezdnek, melyek a nyilak jelzése
nesre 8 gondoskodunk arról, hogy a spirál kerü- szerint egyenl irányúak, vagyis az elektromotoletéhez súrlódó, pl. fómrúgón, az áram kijuthas- ros erk a C-tl B-\g terjed tekerítvényekben
son, másik rugón pedig ismét visszafolyhasson a éppen úgy összegezdnek az ellenkezleg irányíspirálba ekkor a drótspirál minden egyes tekerít- tott elektromotoros erk 5-tl D-ig. Az a és h
1.

ábra.

folytonos
legyen, az egyes

D

;

vényében részletáramok gerjednek, amelyek ösz- kapcsok között tehát az elektromotoros erk küszeségökben egy áramot képeznek. Hogy a drót- lönbsége, G
jut érvényre. Ha C
spirálban a mozgás következtében gerjedt elek- =J3 D, akkor a és & között nincs feszültségkü-

B—B D

B=

tromotoros er lönbség
ezt a
nagyságát és
helyzetet a 5. áZ>irányát, s ennél- rán látjuk. Végfogva az áram re a 4. ábra sze;

Irányát meghatározhassuk, tekintsük azt az

egyszer esetet,
amikor a

drót-

gyr körpá-

rint az elektro-

motoros er ismét a legnagyobb (maxi-

mum) értéket
éri

el,

.-

csak a

lyán egyenletes kapcsok eljele,
mágnestérben
vagyis az áram
forog két mág- iránya változott
nessark között. meg.Pélfordulat

Az elektromotoros

er

ságát általában
2.

azon mágnes-

ábra.

utájDi

az elektroer po-

nagy- motoros

ervonalak számából határozzuk meg, amelyeket a mozgásban
lev áramvezet az idegységben egy másodpere

zitív maximumtól

negatív ma-

ximumhoz
tott,

tehát

4.

ábra.

jufél

periódust végzett, egész fordulat

egy egész periódust. Uyképen váltaalatt átszel.
kozó áramokat fejlesztünk. Egyenáramra a váltaAz egy másodperc alatt átszelt ervonalak száma kozó áramot következképen alakítjuk át.
annál nagyobb, minél több ervonal van jelen,
Az 5. ábra szerint az els tekercsnek e, végét
vagyis minél erösebb a mágnestér. Továbbá összekötjük a második tekercs a, elejével, a máugyanazon viszonyok között az áramvezet annál sodik tekercs e^ végét pedig a harmadik tekercs
több ervonalat szel át, minél hosszabb, vagyis a, elejével, s így tovább, míg végre az utolsó,
minél több tekerítvénye, menete van a tekercsnek, példánk szerint a nyolcadik tekercs Cg végét az els
vagyis spirálnak. Végre az elektromotoros er annál tekercs a, elejével kötjük össze, A tekercsosztá:

alatt pedig

—
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a pozitív és negativ kefék közé van a
8, hanem 16, 24, lódnak
bánnely tetszés szerinti küls áramkör kapcsolva.
Az áram a két gyriéiben Oj és gg-nál egyesül,
páros vagy páratlan számú is lehet. Ezután mindegyik egymásután következ tekercsnek össze- s azon a szeleten át, ameljiken a baloldali kefe
köti helyét a tengelyre szerelt, de egymástól a -|- (pozitív) fekszik, az áramszed kefe közvetítésével a küls áramkörbe jut, s itt munkát végezve, a másik a
(negatív) kefe útján a vele
érintkezésben lev kommutátorszeleten át a két
gyúrfélbe visszaárad.
Az egyenáramú dinamogép armatúrájában is
lyok száma azonban nemcsak

:

32, 40, 64 stb., általában

—

váltakozó áram gerjed, de a kommutátor irányltja
egyenáramra. Egyenáramnak azt az áramot nevezzük, melynek keringési iránya a küls áramkörben mindig ugyanaz ellenben a váltakozó
áram irányát szaporán megváltoztatja, még pedig
világításra való gépekben 5000— 6000-szer egy
perc alatt.
A kommutálás elvét még jobban megértjük a
6—7. ábrákon.
A váltakozó áramot mechanikai módon változtatjuk át egyenáramra. Gondoljuk, hogy a 6.
ábra szerint az egyszer a b drótkeret (tekercselem) egyenletes mágnestérben a mágnesnek
északi és déli sarka között forog. Forrasszunk
mindegyik drót végére félhenger alakú, de egymástól gondosan elszigetelt c és d rézlemezt v.
rézszeletet e lemezek v. szeletek a drótkerettel
együtt forognak a tengelyen. A drótkeretben gerjedt elektromos áramok tehát a rézszeletekhez
juthatnak, vagyis odafolyhataak. Nem keU az
áramok elvezetésére tehát mást tennünk, mint e
szeletekhez valamely áramvezet fémet, legalkalmasabban hosszúkás rézlemezt, vagy réz^lakból való fémseprüt, vagyis fémkefét, v. pedig
szénkefét súroltatni, hogy az áram ezek egyikén
kijuthasson a küls áramkörbe, a másikán pedig
visszafolyhasson a keretbe. A kefék] tehát hol az
egyik, hol a másik rézszelettel érintkeznek, mert
;

;

5.

ábra.

Gyrs

armatnra kommiitátomL

szigetelt s fémbl készült szelethez, szegmenshez,
vagy a hogy máskép is mondjuk, szektorhoz kötjük: ezeket kommutátor- vagy kollektor-szeleteknek mondjuk. Kommutátornak az egészet azért
nevezzük, mert az áramirányitás ott megy végbe
kollektornak pedig azért is szokás nevezni, mert

C

ábra.

A rilukosó ánun

iiinyftása

egyenáramra

7.

ábra.^A Táltakosó áram irányítása egyenáramra,

kommutálás.

.kommutálás.

az eg^es tekercsekben gerjedt áramoknak mintegy gyjtje gyanánt tekinthet.
Az ilyen kommutátor egész sor bronz-, vörösrézstí). szeletbl készül rendszerint annyi szelet van,
a bány tekercsosztály van az armatúrán. A szeleteket egymástól leginkább puha mikanittal
(Mária-üveggel) gondosan szigeteljük; de szigeteljük a
forgó tengelyétl is a szeletekhez egymás átellenében az áramszed kefék sar;

gyr

;

a drótkeret
fék

nem

azxy

engely körUl_forog, de a ke-

forognak.

A 6. ábrán feltüntetett pillanatban a k^ kefe
a d szeletet, a
kefe pedig a c szeletet érinti. Az
áram, amint mondani szoktuk: a pozitív (-f-)
a A-, kefén árad ki a küls áramkörbe kapcsolt
lámpákhoz stb., a
kefén a negatív (— ) kefén
pedig visszaárad a c szeletbe, innen pedig be a
dró^eretbe. Az áramkör tehát teljesen zárt s két

^

^

:

—
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lev áram-

küls áramkörbl,

ahol a lámpák,
motorok, akkumulátorok, vagy másféle áramfogyasztók vamiak. Ha a drótkeret a mágnestórben tovább forogva, a sarkokhoz viszonyítva félfordulat után más helyzetbe jut, az áram iránya
megváltozik. A küls áramkörben azonban nem
váltakozó áramot, hanem egyirányú vagyis egyenáramot akarunk. Most következik a mechanikai
fogás ; félfordulat után az áramnak, mint tudjuk,
a drótkeretben ellenkez iránya lesz, de ekkor a
€ szelet a d szelet helyére jut és viszont a d szelet
a c helyére a ki kefe tehát a c, a A;, kefe pedig
a d szelettel érintkezik. Ezt az állapotváltozást
tünteti föl a 7. ábra.
A drótkeret a része lefelé, b része pedig felfelé
jut, s minthogy az áram iránya megváltozott, a
mindegyikhez rajzolt nyíl, amely az áram irányát
jelzi, megfordítva rajzolandó s akkor, mint látjuk, az áram, a pozitív (-|-) áram megint csak a
a /c, kefén jut ki, a k^ kefén pedig visszaárad a
küls áramkörben tehát egy irányban kering.
A dinamogépeket két fcsoportra szijük: 1.
egyenáramú dinamogépekre és 2. váltakozó áramú
gépekre. Az egyen;

;

áramú dinamogépeket beosztjuk: fáramkör, mellékáramkörü és compound dinamogépek-

A váltakozó áramú
gépeket pedig beoszt-

re.

juk egyfázisú, kétfázisú és háromfázisú
gépekre. Az egyenáramú gépek vázlaábra. Négysarkú dinamó
niáguestere. Az ervonalak
áramlásának iránya.

8.

tát az I. kópmellékleten látjuk. Az egyen-

áramú dinamogópek
három föalkatrészbl

—
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csak a kézi hajtású mágnes induktorokhoz használunk, például a telefoniában csengetésre. Lehet
azonban a dinamogépnek vastörzseit különálló
másik dinamogéppel,vagyis kívülrl, küls áramforrásból is mágnesezni
ezen módszert a válta;

kozó áramú gépek mágnesezésére alkalmazzuk
is;

egyenáramú dinamogépek

vastörzseit azon-

ban a gépnek magafejlesztette áramával mágnesezzük. Ez a fontos elv, az úgynevezett dinamoelv, melyre nálunk Jedlik Ányos budapesti egyetemi tanár még Siemens eltt rájött.

Az 1. tábla «Fáramkör dinamogóp» megnevezés ábrája szerint a tekercsekbl az áramok
egyesülten a kommutátorhoz folynak is onnan

kommutátor szektorral érintkez

az illet

pozitív

kefén át az elektromágnes törzsek burkoló drótjaiba jutnak az áram ennek folytán mágnesezi
a törzseket, vagyis a dinamó maga-magat mágnesezi ; képzdik az
északi és az S déli sark.
Az elektromágnesek drótjaiból azután az áram a
gép kapcsán kijut a küls áramkörbe, s onnan
vissza a negatív keféhez, a kommutátorhoz és azután az armatúra tekercseibe. Az áram tehát folytonosan kering és egyszersmind a dinamót mág;

N

nesezi (gerjeszti).

Minden vasban ugyanis a föld mágnességének
behatása következtében van egy kis mágnesség
ha pedig nem volna benne, juttatunk bele olyképen, hogy e vastörzs körül tekergetett drótokba
valamely elektromos áramforrásból áramot bocsátunk ez az áram mágnessé, vagyis elektromágnessé változtatja a törzset, mely ugyan megsznik elektromágnessé lenni, ha az áram megszakad, de azért egy kis mágnesség mégis visszamarad a vasban. Az újonnan készített dinamókat
a gyárakban rövid ideig elektromos árammal
mágnesezik, minthogy a mágnes-törzseknek még
nincsen egészen kifejldött sarkuk. Ezen kis
Jiátramaradt mágnesség alapján indul meg a dinamogép, mert gyönge kis mágnestér mégis van.
Fáramkör, mellékár amkörü és compound;

2. az armaamelyhez az áram- dinamók. Az egyenáramú dinamogépek els fszedökefék súrlódnak.
csoportját képez fáramkör dinmnogépeket
A dinamogép mágnestere. Képzeljük a mág- áramfejlesztésre ritkán használjuk, mert csak
nes északi és déli sarkát egymás mellé ál- soros (szériás) rendszerhez valók, ahol a fogyaszlítva, ahogy azt a 8. ábra feltünteti. A mágnes tók egymásután sorosan vannak kapcsolva, mint
északi sarkából mágnes-ervonalak zárkóznak a például a vasvmegyei Ikervár mellett lev vizierdéli sarkhoz. Azon tért, ahol a mágnes-ervonalak telepen. A fáramkör dinamó pozitív keféjétl
átvonulnak, mágnestémek nevezzük. Állítsunk kiindulva, az áram az elektromágnes törzsek köebbe a térbe puha vasból való gyrt a vas a rül keringve jut ki a küls áramkörbe.
mágnes- ervonalakat maga felé vonzza. A mágA mellékáramkör dinamó. (9. ábra.) A kom-

állanak:

1.

az elektromágnesekbl,

túrából, 3. a kommr.tátorból,

;

nestérbe állított vasgyrnek szintén sarkai lesznek, mert szintén mágneses lesz és pedig a mágnes északi sarkával átellenben lev ponton déli,
a mágnes déli sarkával átellenben lev ponton az
északi sark, tehát mindig ellentétes sark képzdik. Habár a vasgyrüt a sarkok között körpályán
forgatjuk is, azért a
sarkai mindig a sarkokkal szemközt lev pontokon mutatkoznak, mert

mutátortól az elektromos áram a pozitív (-J-) kefén kiárad és két részre válik. A vastagabb dróton a fáram a kapcsolótáblához, azután a küls
áramkörbe jut és onnan ismét vissza a gépbe; míg
a vékonyabb drótot, a mellékáram drótját, a vastörzsek körül tekergetjük és a mágnesez áram"
ezen árad keresztül. A törzsek körül tekergetett
vékony drótnak nagyobb az elektromos ellenállása,
ugyanazon a helyen gerjeszt ellenkez sarkot.
az armatúra áramának legnagyobb része tehát a
dinamó mágnesezése ; a dinamó-elv. A leg- vastagabb dróton a küls áramkörbe jut. Minthogy
régibb dinamóknak állandó (permanens) vagyis azonban a törzs körül a vékony drótot sokszor teacélmágnese volt s azért mágnes elektromos gé- kergetjük, vagyis a tekeri tvónyek száma sok, azért
peknek nevezték.
az aránylag kevesebb ersség áram többször keAz I. tábla 1. ábrája ilyen mágneselektromos ringvén a törzs körül, csak olyan ersség mágnesgépet tüntet fel ilyeneket manapság leginkább teret létesít, mint a kevesebb számú tekerítvény-

gyr

A

;
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Mágues-jlelctromos gép.

MellékáramkOrú dinamó.

KöUA

I.

áramforrásból mágnesezett
dinamó.

Kompoond dinamó.

Kompoand dinamó:

niellélcág

a keféktl Jeágaitatva.

•VinnmoelMromot géptkt

eílctíte*.

R^VM NAOV LEXMONA-

DINAMOELEKTf

Egyenáramú dinamogép.

Turbogeaerátor (göatarbinával hajtott dinamó) forgórész.

Turbogenerátor mágnes állványa

'

Dinamoelektromos gépék' eüfkhez.

(státora).

Mótordinamo dinamójának mágnesváza mágnestek

MOS GÉPEK

II.

Egyenáramú

elektrcniiótor alkatrésaeire szedve.

Turbogenerátor (gzturbinával hajtott dinamó) forgórésze.

Háromfizisu generátor.

Uáromfáiisn generátor státortekercsei

(récalet).
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l£XKONA
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ben kering erösebb áram.

A mellékáramkör gé-

peket sokféle célra lehet használni izzólámpákhoz, akkumulátorok töltésére, galvanoplasztikái
célokra, elektromos munkaátvitelre, utóbbi esetben ott, ahol az áramfejleszt dinamó párhuzamosan kapcsolt elektromotorokat táplál árammal. Az
ilyen mellékáramkör dinamogéphez kell kapcsoló készülék az áramkör nyitására és zárására,
még pedig rendszerint mindkét vezetéket egyidejleg nyitjuk vagy zárjuk, vagyis ketts (kétsarkú, bipoláris) kapcsolókészülék kell; azután
kell a feszültség mérésére V voltméter ezt párhuzamosan vagyis a két vezeték közé iktatjuk be
:

;

Ih

—
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ellenállást kapcsoltunk ki, vagyis a mágnesez
ellenállása kisebb lett, ennek követ-

áramkörnek

keztében a mágnesez áram ersödik, tehát a feszültség is növekedni fog és voltméterük emelkedik. A szabályozó, vagyis az
reosztát kezünkben az az eszköz, mellyel a feszültséget tetszés szerint változtatjuk, úgy ahogy azt az üzem
megkívánja.
A compound dinamogépben a törzsek körül
mind a fáramú vastag drótot, mind pedig a mel-

R

lékáramú vékony drótot tekergetjük. A kommutátorhoz súrlódó pozitív kefébl elágazó vastag
dróton a fáram a törzsek körül folyik, azután a
küls áramkörbe jut, pl. izzólámpákba, ívlámpákba, vagy elektromotorokba, onnan azután
vissza a negatív kefén át ismét a kommutátorhoz
folyik. A vékonyabb drótú mellékágon az áram
kisebb része szintén a mágnestörzsek körül folyik
és azután közvetlen a másik kapocshoz jut, vagyis
a vékony ág, mint mondani szoktuk, éppen úgy,
mint a mellékáramkör gépekben «röviden van
zárva)) vagy pedig a mellékág a kapcsolótáblától
van leágaztatva. A compound dinamók feszültsége a kapcson, vagyis ott, ahol az áram a dinamóból közvetlen kijut, változó
:

;

áramersség,
vagyis változó

küls

ellenállás

mellett is állandó,
ha a forgási sebesség állandó. Áramkörét az I. táblán
látjuk.

Soksarku, segédpólusu és kompenzációs tekercselés dinamók.

A

10. ábrán sok-

10. ábra.

Négysarkú gyürüs-

sarkú (4 sarkú)
armatarájn dinamó vázlata.
dinamót látunk,
ahol
az északi, S a déli sarkokat jelöli. Ha az
armatúra a nyíl irányában forog, akkor az egyes
tekercsosztályokban, a kis nyilak irányában, elektromos áram gerjed. A kefék száma rendszerint
annyi, mint a pólusok száma. Az egynev keféket
párhuzamosan kapcsoljuk, vagyis az egyik pozitív
kefét a másik pozitív kefével kötjük össze, úgy
a negatívokat is. Soksarkú dinamóban azonban két kefével is beérjük, ha a mágnestérhez
szimmetrikusan fekv armaturatekercseket, vagja hozzátartozó kommutátorszeleteket párhuza-

N

9. ábra.

A mellékáramkör dinamó áramköre, a
áramkörbe kapcsolt saabályzóval.

mellék-

ez méri a két pont közötti feszültségkülönbséget
;
azután felszerelünk egy A amperemétert, ezt az
-egyik vezetékbe iktatjuk a .9. ábra szerint. Az
ampéremóter méri a vezetéken keresztül áradó
összes áramot kell azután b biztosíték mindkét vezetékbe, ólomlemezböl v. ezüstlemezbl ez meg
arra való, hogy ha az áramersség bármely okból
túlságosan megnövekednék, a biztosíték megolvad, 8 az áram megszakad. A gép ha megindítjuk, az elbbiek szerint a hátramaradt (remanens) mágnesség következtében magát mágnesezvén, áram gerjed a tekeri t vényekben. Most az
-R szabályozót lassan állítsuk mindig egy kontaktussal tovább, ekkor a mágnesez áramkörbl több
;

;

Béarí Xagy LeseOumn

mosan kapcsoljuk.
Hogy a dinamókban bármely

terhelésnél a kefe

ne szikrázzék, segédpólusokat, vagyis közbeillesztett pólusokat is alkalmazhatunk a 11. ábra szerint Ezek kisebbmérotü pólusok, s rajtuk a f-

áram kering, s úgy kell elrendezni, hogy az armatúra mágnostelenítö hatása ellen dolgozzék, s
így a keféket a gép terhelésének megváltoztatásával ne kellessen mindig eltologatni. Ábránk
szerint

B

A

segédpólusok,
a fpólusok. Segédfleg igen nagy fordulatszámmal járó
dinamókban használunk, pl. gzturbinákkal hajpólusokat

dinamókban továbbá mellékáramkör elektromotorokban, ha ez utóbbiakban a fordulatszátott

;

V. kSt.
3<!

—
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mot nagy mértékben akarjuk megváltoztatni, a tekercselés a dinamogép-szerkesztés és gyártás
föáramú tekercseken keresztül folyó áramnak fontos részét képezi. Az armatúrát bizonyos teszabályozásával. Segédpólusokat használunk még kercselési séma szerint burkoljuk. Az egyenáramú
a forgásirányt változtató, vagyis reverzáló mo- gépek armatúráját beosztjuk 1. gyrs, 2. hentorokban.
geres (dob) armatúrára. A gyrs armatúra vázGzturbinákkal hajtott dinamókban, az ú. n. latát az 5. és 10. ábrán látjuk.
turbogenerátorokban, hogy a dinamó még keMind a gyrs, mind a hengeres armatúrának
vésbbé szikrázzék, a segédpólusokon kívül még vannak elnyei és hátrányai. Azonban a hengeres
armatúrában a drótokat jobban kihasználjuk,
mert a feszültség növelésében részt nem vev
di'ótok rövidebbek, minthogy az összeköt drótok
csak a homloklapra jutnak; manapság leginkább hengeres (dob-) armaturájú gépeket gyártanak.

Ahengeres armatúra burkolásának egyik módja
a 13. ábrán látható, hol S-szeletü kommutátor és
8-tekercs. armatúra drótjainak kapcsolása van
föltüntetve. Hogy a henger felületét drótokkal
burkolhassuk, ez esetben a homlokfelületet nyolc
egyenl részre osztjuk be a homlokfelületet a
kommutátor oldalán 1, 2, 8 számokkal jelöljük.
;

—

11. ábra.

Dinamogép elektromágnesei segédsarkokkal.

kompenzációs tekercselést is alkalmazunk a
ábra szerint. Az x kompenzációs tekercselés,
az y segédpólustekercselés és a mágnestörzseken esetleg alkalmazott compoundtekercselés
egymásután (sorba, szériába) van kapcsolva s azon
ú. n.

12.

a

fáram

folyik keresztül.

Fontos kérdés, vájjon az egyenáramú dinamók
az ket hajtó ergépnek (gzgépnek, nyersolajmotornak, turbinánakstb.) a dinamogép tengelyére
áthárított munkájából mennyit képesek hasznosan leadni elektromos munka alakjában, vagyis
mennyi egy dinamogépnek hatásfoka. A dinamó
teljes hatásfokát a következ egyenlet fejezi ki
hatásfok
iiaboaiuii.

-

leadott (kifejtett) n,unkabirás_

bevezetett munkabírás

tásfokot különböztetünk

meg

13. ábra.

Kétféleha-

Hengeres

(dob-)

armatúra.

az elektromos ha- ezek által képezett nyolc mezben fektetjük a
tásfokot és a teljes drótokat. A kihúzott vonalak a homloklapon, a
hatásfokot.
gya- pontozott vonalak pedig a henger hátsó oldalán
korlat szempontjá- mutatják a drótok útját. A nyilak az áram irányát
ból tulajdonképen ez jelölik a tekercsekben ; az egész feltekert drót
utóbbi hatásfok bír zárt vezetéket képez. Az armatúrán gerjesztés
érdekkel. Minél na- (indukció) alatt lev drótokat különfélekép kötgyobb munkabírású hetjük össze avégbl, hogy összefügg tekercset

:

A

a dinamogép, aránylag annál nagyobb
a hatásfoka, vagyis
a gzgéptl vagy a
turbinától reá áthárított mechanikai
12. ábra. Kompenzációs tekercselés
energiából annál
a pólusok bomyaiban.
többet ad vissza
elektromos energiában. Ha az összes veszteségeket tekintetbe vesszük, akkor a kisebb dinamók
hatásfoka 85"*/o míg nagyobbak hatásfoka 92—
94<>/o-ra is emelkedik.
Az armatúrák tekercselése. Az elektromos áram
az armatúra rézdrótjaiban v. nagyobb gépeknél
rézrudakban, rézpálcákban gerjed az armatura;

;

alkossunk. A tekercselést három fcsoportra osztjuk, még pedig 1. spirál-tekercselésre, 2. hurkos
:

tekercselésre, 3. hullámos tekercselésre.
Spirál-tekercselés csak
armatúrán lehetséges ; ellenben hurkos ós hullámos tekercse-

gyrs

gyrs, hengeres armatúrára alkalmazhatunk
a 14. és 15. ábrák szerint
Az armatúra-tekercseléseket különfélekópen
kapcsolhatjuk. Ha ers áramokat, vagyis nagy
lést

ampereket akarunk fejleszteni, akkor, hogy az áramok összegezdjenek, az armatura-tekercsek'ít
párhuzamosan kapcsoljuk v. pedig úgy kötjük
össze, hogy az elektromotoros erk összegezdjenek, ekkor soros kapcsolásunk van. Végre a pár;

huzamos kapcsolást a soros kapcsolással

egyesít

Dínamoelektromos grépek
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hetjük s ekkor vegj^es kapcsolást állítottnnk elö.
ElBÖ esetben az áramersség növekszik, a második esetben a feszültség, harmadik esetben mindkett a konstrukciónak megfelelen. Ha az arma
túra vasa hornyolt, akkor ezekhez a tekercseket
sablonokon készítjük el s azután fektetjük az ar
matora vasának hornyaiba, csatornáiba. A sablon
tekercselés elnye, hogy a hibás tekercseket
könnyen kicserélhetjük, azután meg ezen szerkezet következtében az egyes tekercsek között ott,
ahol a drótok keresztezdnek, légköz képzdik,
úgy hogy az egyes tekercsek között rövid záró-

—
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feszültség fejlesztésére a váltakozó áramú
alkalmas, mert kommutátora nincs, de

gép

meg

transzformátorokkal a géptl fejlesztett áramot,
mieltt a távolsági vezetékbe bocsátanék, felfelé
is transzformálhatjuk s így mint igen nagy fezültség áram jut át a távolsági vezetéken a
;

"999999999"
16. &bra.*Egylázi8ú irép

fogyasztási helyen pedig ismét vissza-,
14. ábra.

Hurkos

tekercselés.

dás kevésbbé fordulhat el ha pedig mágia elfordul, azt azonnal észre vesszük. Az egyenáramú
dínamogépeket leggyakrabban 110 és 220 Volt
feszültségre készítik az egyenáramú vasúti generátorok feszültsége pedig leginkább 550 Volt
;

lefelé

transzformálhatjuk olyan alkalmas feszültségre,
amilyenre akarjuk. Már magával a váltakozó
áramú gépekkel direkt is fej leszthetünk 30—40,000
volt fesziiltség áramot, mert az egyes nyugvó
és jól szellztetett tekercseket jól szigetelhetjük
ha pedig transzformátorokat Uctatank közbe, akár

;

szokott lenni.

Váltakozó áramok.

A

váltakozó áramoknak

más a tulajdonságuk, mint

az egyiránj-ú áramok-

A váltakozó áramokat

pl. nemcsak az áramkör ellenállása befolyásolja, hanem egy mágnesi
ellenhatás is, amelyet önindukciónak vagy induktansnak nevezünk. Az önindukció hátráltatja a
váltakozó áramot, késlelteti az áramnak ú. n.

nak.

17. ábra. Bgyfásisú

120,000

volt-ig,

áram idszakos

váltoaása.

vagy még magasabbra

is

emel-

kedhetünk feszültség dolgában.

A

váltakozó áramú gépek. A váltakozó áramú
gépeket beoszthatjuk: 1. egyszer váltakozó
áramú, vagyis egyfázisú gépekre ; 2. kétfázisú gépekre és 3. háromfázisú gépekre. Ennek a három
különböz rendszer gépnek alapelvét a 16—22.

360"

15. tí>n.

Bnllámoe tekercselés.

fázisát a feszültség mögött de a váltakozó áramot
az áratakör kapacitása, vagyis kondenzátorhatás
is befolyásolja. A váltakozó áramokkal akkumulátorokat tölteni nem lehet; a váltakozó áramú
ívlámpa hatásfoka is kisebb, mint az egyenáramú
18. ábra. Két áramváltakosás = 1 periodna.
ívlámpa hatásfoka. Az egyenáramú elektromotorok fordulatszámát kényelmesebben lehet sza- ábrákon látjuk. Az egyszer, vagyis az egyfázisú
bályozni, mint a váltakozó áramú motorok fordu- gépnek egy tekercsrendszere van (16. ábra),
latszámát.
amely rendszer azonban több egymás után (soroEzen hátrányokkal szemben a váltakozó ára- san) kapcsolt tekercsbl állhat. Ha az
elektromoknak, de fleg a többfázisú áramoknak el- mágnest a gzgép vagy a turbina forgatja, akkor
nyei vannak. Ha nagy távolságról van szó, akkor, a tekercsben váltakozó áram gerjed s minthogy
hogy a vezeték aránylag sokba ne kerüljön, egy tekercsosztály van, tehát egyfázisú vagyis
nagy feszültség áramot kell fejleszteni. Nagy- egyszer váltakozó áramot nyerünk, mely feszült;

NS
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ségónek idszakos lefolyását, vagyis változását a nevezzük. A 20. ábra szerint a második görbe
17. ábrán látható görbe úgynevezett sinus-görbe fázisának különbsége például 90", a 22. ábrábeli
tünteti fel.
görbék fázisainak különbsége pedig 120o.
Az abscissák az idt, a hozzá tartozó ordináták
Gondoljimk oly vasgyürt.mely bizonyos számú,
a gerjedt elektromotoros ert jelzik.
például 3 vagy általában n egyenl tekerccsel van
körülburkolva, amint azt a 21. ábra mutatja. A
tekercsek mindegyike tehát a vasgyrü keriileté:

I

nek

Vs'át, általában Vw-ét veszi körül.

Ha
juk,

az így burkolt

gyrt mágnestérben forgat-

vagy pedig belsejében az

NS mágnes

forog,

akkor a tekercscsoportokban egyenl ersség,

egyenl periódusú váltakozó áramok gerjednek.

22. ábra.

Háromfázisú áramok.

melyek fázisa, vagyis idszakos lefolyása azonban
nem egyidben megy végbe, mert a mágnes for19. ábra. Kétfázisú gép.
gása alkalmával elbb az egyik, azután a másik,
Képzeljük, hogy oly gépünk van, mely nemcsak végre a harmadik tekercsben gerjeszt áramot.
egy váltakozó-áramot szökkent a vezetékbe, ha- A 22. ábra szerint a második görbe 120*'-al késik
nemha váltakozó áramok egész sorát, melyek idö- az els mögött, mert a tekercsek 12Ü°-nyi szögeltolódással vannak elkülönítve a vasmagra feltekergetve a harmadik görbe az elshöz viszonyítva 240°-kal késik, ha az egész periódust
;

20. ábra. Kétfázisú áramok.

szakos lefolyásai nem ugyanegy idben történnek,
hanem bizonyos szabályos idközökben egymásután. Az ilyen úgynevezett többfázisú áramok
irányváltozásai tehát

21. ábra.

nem ugyanegy idben

tör-

Háromfázisú gép.

késedelem van közöttük. Azt az idt,
melyre az áramnak szüksége van, hogy egy másik áramhoz viszonyítva, irányának egyszeri megváltozása után megint az els irányváltozásba
jusson, a váltakozó áramok fáziskülönbségének
ténnek,

3600-kal jelöljük.
A kétfázisú gép vázlatát a 19. ábrán látjuk.
Ezen a gépen két külön tekercsrendszer van, melyek 90" távolságra vannak a vasmagra feltekercselve. A második tekercssorozatban gerjedt áram
go^-kal marad fázisában az els tekercssorozatban
gerjedt áram mögött a W. ábra szerint.
Váltakozó áramú és többfázisú gépekben rendszerint nem az armatúra, hanem az eiektromágnesek forognak.

23. ábra.

Háromfázisú dinamó áramköre (négysarkú).

A 23. ábrán háromfázisú gépet látunk, még
pedig a fekajzolt gép négysarkú. A mágnesez
jut be a mágnesez
egyenáram a két +
északi
tekercsbe külön dinamóból, s felváltva
és S déli sark képzdik ez képezi a dinamó forgó

gyrn
;

N

—
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A

nyagvó részen van az 1, 2, 3 tekercsmelyekben az áram gerjed a tekercsek
a felmelegedés meggátlása végett lemezekbl
összeállított vasmagra vannak szerelve. Az armaturatekercsek ábránkon egymásntán, vagyis feszültségre vannak kapcsolva, s úgy vannak az
illetó magok körül tekercselve, hogy felváltva
északi és déli sark képzdnék, ha a tekercsekben
egyenáram keringene. A nyngvó armaturatekercsek drótjainak vége három kapocsban végzdik
s ezeken az áram a központitelep kapcsolótáblájához, onnan pedig a küls hálózatba jnt.
Az áramváltakozás száma függ az elektromágnes sarkok (a pólnsok) számától és a gép fordulatszámától E kettnek szorzata adja meg a percenkinti áramváltakozások számát. Ha például az
illet váltakozó áramú gépnek 10 sarka van, s
percenkint a gép 5(M-et fordul, akkor az áramváltakozások száma percenkint 10X504=5040,
részét

osztály,

;

vagyis másodpercenkint

^^

=

84.
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bármely fvezeték között a feszültség, mint

mondottuk, a ffeszültségnek|/3

= 1 732-ed része.
•

A

munkabirási tényez. Nemcsak különböz,
de azért egy áramkörre dolgozó áramok között
lehet fáziskülönbség,

hanem ugyanazon áramnak

elektromotoros ereje és a iole fejlesztett saját
áramerssége között is lehet fáziskülönbség. Erre
elégséges, hogy az áramkörben oly ellenállás legyen, mely az áramot útjában, mondhatjuk kifejldésében gátolja, háti^ja. Minthogy mindkett periodikusan váltakozik, az áramersség
fázisa mögötte marad az elektromotoros er fázisának ; ilyen ellenállás az önindukdós áram, mely
tekercsekben, de még jobban vasmi^ot tartalmazó tekercsekben gerjed.
Azon pillanat között, amidn az elektromotoros
er zérussá lesz és azon pillanat kzött, amikor
az áramersség lesz zérussá, bizonyos idö telik el

Két ilyen

áram váltakozást egyperiódusnak nevezünk. Fenti
példánkban tehát ez a gép

—

= 42 periódusú gép.

Legelterjedtebbek az 50 periódusú gépek, vagyis
az áramváltakozás száma másodperceuMnt 100,
tehát percenkint 6000.
Habár a háromfázisú gépnek 3 tekercs osztálya
van s így tulajdonképen hat vezeték kellene,
mindazonáltal elég 3 vezeték is. A tekercseket
kétféleképen kapcsoljuk, még pedig zárt vagyis
háromszög (delta-) kapcsolás és nyüt vagyis csillagkápcsolás szerint a kapcsolások módját a 24.
:

ábrán

látjuk.

Ha csillagba kapcsosuk a gépek tekercseit, akkor egy és ugyanazon dinamó ^yidejiUeg a ffeszültségeken kívül még más feszültség áramot
:> fejleszthet, még pedig az úgynevezett fázisfeszültséget, éppen úgy, mint ahogy azt egyenáramú dinamóban a fészül tségosztó cselekszi m^.
Erre a célra a három tekerltvény összeköt
pontjából még egy negyedik vezetéket húzunk, a
24. ábra negyedik rajza szerint. E között s bármelyik fvezeték között kisd)b feszültség uralkodik, mint a fvezetékek között. Ezt az alacsonyabb
feszültséget fázisfesziUtségnek, a fvezetékek között uralkodó feszültséget pedig föfeszüitségnek
nevezzük.

A

feszültségek összeadásánál mutatkozó viszo-

nyok folytán a ffeszültség csakyT^

1 • 732-szer,

vagyis 2 sin 60«-szor nagyobb, mint a fözisfeHa tehát a fázisfeszültség 110 volt, akkor ehhez a feszültséghez 1732
110
190 volt
szültség.

X

lófeszültség kell,

^^

mert

1-732

— 110

=

volt,

A 24. ábra els rajzán egyfázisú váltakozóáramú
hálózatot látunk, ahol a
fogyasztó-készülékek a

B

lámpák, vagy egyéb
dinamótól kiinduló két
vezeték közé vannak iktatva, vagjis párhuzamosan kapcsolva. A második rajzon a háromfázisú
dinamó tekercsei háromszögbe, a harmadik rajzon pedig csillagba vannak kapcsolva az ntolsó
rajzon pedig szintén csillagKapcsolást látunk,
de a negyedik vezetékkel, a semleges pontból
Kiindulva. Utóbbi esetben a negyedik vezeték

D

;

24. ábra. Egyfázisú bálóiat. Háromfáiisú

gépek kapcsolása.

er

ezt az idt az elektromotoros
és az áramersség közötti fáziskülönbségnek nevezzük.
B miatt az eljöhet fázis-eltolódás miatt a vál-

takozó áramoknak munkabírását nem mindig a
feszültségnek (a voU-oknak) az á^mersség (az
amperek) számával való szorzata adja meg, hanem még ezt a kettt meg kell szorozni egy tényezvel, még pedig a fázis-eltolódás szögének
cosinusával vagjris a feszültség és áramersség
közötti fázis-eltolódás miatt a munkabírás Mset^
bedik. Ha például a váltakozó áramú energiát oly
készülékbe bocsátjuk, ahol fázis-eltolódás lehetséges, akkor itt avofó&an bevezetett munkabírás,
vagyis a uo^-ok száma és a látszólagosan bevezetett munkabírás, vagyis voU-ampérek száma
között különbség van.
Jelölje a fáziskülönbség szögét o, s a munkabírás
legyen 145 lóer és cos <p
09^ akkor a valódi
;

=
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X

X

0*9— 130'5 vázával, itt is kifejlett mágnessarkokat különbözcos cp, vagyis 145
145 lóer
kapcsolótáblán lev volt- és ampere- tetünk meg, melyek a tömegáramok (Poucaultmétereken leolvassuk a feszültséget ós az áram- áramok) keletkezésének megakadályozása végett
ersséget, e kettt egymással megszorozzuk, s vaspléhekbl készülnek. E mágnessarkokra rá
megkapjuk a terhelést volt-amperekben. Három- vannak húzva a mágnesez vagyis gerjeszttefázisú telepeken ezt a mennyiséget még megszo- kercsek ós ezek végei a gép kapcsaihoz vannak
vezetve, úgy, mint közönséges mellékárarakör
jozzuk-j/s^l" 732-vel. Ha azonban a hálózatban
dinamogépeknél. Hogy a feszültség különféle terú. n. asynchron -motorok stb. vannak, e kiszámí- helés mellett a mágnesezáram utánszabályozása
tott eredmény nem a valódi terhelést mutatja, nélkül is változatlan maradhasson, a sarkokra
csak a látszólagosat, mert a fázis-eltolódás nincs még úgynevezett compound-tekerítvényeket altekintetbe véve. A valódi terhelést a wattméter kalmaznak.
mutatja, közvetlen wattokban. Ha pl. az ugyanAz elbb említett sarkokat fsarkoknak nevezarra az áramkörre kapcsolt volt-méter pl. 1000 hetjük. Ezeken kívül a semleges síkokban segédvoltot, az ampóre-méter pedig 30 amperét mutat, sarkok is vannak, melyeknek tekercselésén a fakkor a látszólagos munkabírás 1000X30=30,000 áram folyik keresztül. E segédsarkok a fsarkokvolt-ampére. Jelöljön ugyanabban a pillanatban kal együtt a vasvázra
járomra
vannak era watt-méter pl. 24,000 watt-ot, akkor
sítve.
A segédsarkoknak az a céljuk, hogy az egyes
=^^^-°°°
0-8;
cos cp
^
armaturatekercsekben kering áram irányváltoz30,Oao volt-ampére
ebbl pedig cp mintegy 30".
tatását (kommutálását) a tekercsnek az egyik sark
Tmhogenerátorok. Legújabb idben nagy köz- mezejébl való kilépése és a szomszédos sark elponti áramfejleszttelepeken igen gyorsan járó lenkez polaritásu mezejébe való belépése alkalgzgépekkel, ú. n. gzturbinákkal kapcsolják a mával elsegítsék és a kommutátoron a szikradinamogépeket s az ilyen gépezetet röviden turbo- képzdést megakadályozzák.
generátornak nevezik (1. a IL táblát). A turbina
Kedveztlen, nehéz üzemviszonyok között a
forgó mozgást végez, s e miatt kiválóan alkalmas segédsarkokon kívül még kompenzációs tekercseelektromos áramfejlesztk hajtására és mert az lést is kell alkalmazni. A kompenzációs tekercsek
ide-oda mozgó, rendesen káros tömeg részek a sarkfejek kerületén vájt hornyokban vannak
elmaradnak.
elhelyezve, s ekkor a sarkváz a háromfázisú géHogy a gzturbina annyira elterjedhetett, annak pek álló részéhez státorához hasonlít, de ettl
oka els sorban abban van, hogy az elektromos abban különbözik, hogy rajta kifejlett mágnesgenerátorral közvetlenül lehet kapcsolni és a rossz sarkokat látxmk.
hatásfokú szíj- és kötélhajtást ki lehet kerülni.
A kommutátor rézszeletekböl (szegmensekbl)
Vannak váltakozó és egyenáramú turbogenerá- készül, melyeket acélgyrúk szorítanak le ós vétorok. Az egy- és többfázisú váltakozó áramú turbo- denek a centrifugális er hatása ellen. A kommugenerátorokban az indukáló vagyis áramfejleszt tátoron fekv szénkefék állását kézikerékkel ós
részt épúgy, mint a lassan járó váltakozó áramú és csavarorsóval igazítjuk be.
több-fázisú gépeknél a forgó rész képezi. Mig
Elektromotorok. Az elektromotorok a nyert
azonban a lassan járó gépeknél kifejlett sarkokat elektromos energiát átalakítják mechanikai m'onészlelünk, addig a turbogenerátorok egynémelyi- kára. Az egyenáramú elektromotoroknak ugyankének forgó része jellegzetes sarkokkal nem bir, azon alkatrésze van, mint az
hanem az itt nem létez kommutátortól eltekintve, egyenáramú generátoroknak,
olyan forma, mint az egyenáramú gépek forgó úgymint elektromágnesek, arrésze, vagyis armatúrája. Az ilyen szerkezet matúra, kommutátor és az
gép gyakorlati értelemben véve zajtalanul jár, áramszed kefék. Az egyenmíg ers sarkok használata esetén ilyen nagy áramú elektromotorokat befordulatszámnál igen kellemetlen zaj lépne fel. A osztjuk fáramkör, mellékforgó rész vasvázának hatásos részét vaspléhek áramkörü és compound moképezik és a tekercseket beVájt hornyokba húz- torokra. Az elektromotor arzák. A tekercsek fölött használt fémékek megvé- matúrája azért jön forgásba,
dik azokat a centrifugális er hatása ellen. A te- mert a drótjaiban kering áram
kercsek szabad végeit a homlokfelületeken acól- az armatúra vasmagvát is ers
vagy bronzsüvegek leszorítják.
mágnessé változtatja, pólusok
A mágnesez áramot rendszerint egy, a géppel képzdnek, s ezek a pólusok
közvetlenül kapcsolt mágnesez, vagyis gerjeszt- meg az elektromágnesek pógép adja, de adhatja e célra bármely egyenáram- lusai egymást vonzzák, vagy
mal táplált világítási hálózat is. A gerjesztára- taszítják, tehát forgatónyomamot az induktorhoz szénkefék juttatják, melyek ték áll el. A fáramkör
két,a gép jobb és baloldalán elhelyezett áramszed- motor vázlatát a 25. ábrán lát- 25. ábra. FöáramkörS
motor.
gyrhöz súrlódnak. Az álló rész tekercselését, juk fleg mint vasúti motor
melyben az áram gerjed
s ez egy- vagy több- vagy emeldaru-mótor kiváló,

munka
lóer.

A

—

^^

—

=

:

;

—

—

fázisú tekercselés lehet
hornyokba tolt mikanithüvelyek szigetelik a vastól.

Az egyenáramú turbogenerátorok sarkváza

el-

vileg megegyezik a lassan járó dinamogépek sark-

mert terhelés

fáramkör

alatt

nagy vonóervel

indul.

motor, ha üresen jár, veszélyes

A
for-

dulatszámra juthat, st meg is szaladhat. Oly
üzemekre, ahol változó terhelés mellett is ál-

—
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mint ahogy pl. papirgj'árakban szoakkor többvezetékes rendszerben különféle
feszültségekre kapcsoljuk át a motort; ha nagyobb
motor feszültség áramot kap a motor, gj-orsabban fo-

landó fordulatszámmal kell járni, e miatt a fáramkör motor nem alkalmas. A 25. ábrán s az olvadó
vezetékbiztosíték, jEkétpólusú kapcsoló, TFinditó€llenállás,

S

ampereméter.

A fáramkör

Dlnamoelektromos gépek

567

elébe azért kell indító-ellenállás, mert induláskor
még kicsi a motor ellenelektromótoros ereje, s
így sok áram jutna be a kis ohmikus ellenállású

változtatni,

kás,

A

rog.

nak

mótorindító-eUenállások vagy drótból van-

készítve,

vagy

folyadék-ellenállások; utób-

biak edénybl állanak, s szódaoldatot tartalmazarmatnrába.sa motor armatúrájának drótjai össze- nak, s ebbe vaslemezek martodnak. Folyadékégnének. A mellékáramkör motor fordulatszáma ellenállásokat fleg váltakozó áramú motoroknál
változó terhelés alatt is lehetleg állandó marad, használnak.
Az egyenáramú elektromotorok hatásfoka a
feltéve, hogy a vezetékhálózatban a feszültség
0'9, vagyis a motortól foállandó, azért munkagépek, transzmissziók stb. nagyság szerint
gyasztott elektromos energiából 70— 90o'o-ot ishajtására alkalmas.
A mellékáramkör motor vázlatát a 26—27. mét visszanyerünk a motor tengelyén mint mechafáram- nikai munkát Az áttételi veszteség tehát 30— 10o/»
ábrán látjuk, ahol s olvadóbiztosíték,
kör, jB mellékáramkör szabályzó, S ampere- között változik, a kis motorok hatásfoka kedveméter. Indításkor az áramnak elbb a mellék- ztlenebb, mint nagy motorok hatásfoka. Ha pl.
áramkörben, vagyis a mágnesek körül kell kerin- egy motor 1000 wattot foeyaszt, s hatásfoka 0-8.
800
geni, hogy mágnestér képzdjék, s csak azután akkor ez a motor tengelyén 1000X0-8
jusson az áram az armatúrába is. A compound watt teljesítménynek, vagyis kerekszámban
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lóer mechanikai teljesítménynek

fa-

meg.

A

váltakozó

áramú

elektromotorokat beoszt-

juk synchron, asynchron és egyfázisú kommutátoros motorokra.
A synchron motorok úgy vannak készítve, mint
a váltakozó áramú generátorok (1. a 11. táblamellékleM). Az armatúrába váltakozó áramot, a
mágnestörzsek tekercseibe pedig egyenáramot
juttatunk. A synchron motorokat úgy mágnesez:

(gerjeszthetjük), hogy a feszültség és áram
között fáziseltolás, vagyis úgynevezett wattnélküli áram ne lépjen fel a mágnesezést a fázismutató szerint áUítjuk be. Hyen körülmények
között synchron motorok ugyanazon munkabírás
mellett 10— 200/o-kal fogyasztanak kevesebb áramot, mint az asynchron motorok, ami fleg nagytávolságra való munkaátviteleknél figyelembe

he^ük

;

27. ábra.

26. ábra.

MeUékáram-

UellékáramkÖrú

körü motor (ordal&t-

motor.

szám szabályozÓTal.

tnótor a két elbbi motor tulajdonságait egyesi á,
s a mágnestörzsek körül mind a fáramkör, mii d
a mellékáramkör tekercsek vannak alkalmazva.

Az egyenáramú motor forgásiránya akkor változik meg, ha vagj' csak az armatúrában kering
áram irányát, v. csak a mágnesek körül kering
áram irányát változtatjuk meg de ha mindkét
áramkörben az áram iránya egyidejleg változik
;

meg, akkor a forgásirány ugyanaz marad.
dulat-számot
változtatjuk

A

for-

fáramkör motornál ellenállásokkal
meg minél több ellenállást kapcso;

lunk ölébe, annál lassabban forog. Mellékáramkör motornál ugyanígy járhatunk el, vagy hogy
ha a fordulatszámot növelni akarjuk, a mellék-

áramkör motor mágneseinek áramkörébe

ellen-

veend, vagyis a vezetékben fellép feszültségveszteség kevesebb ilyen motorok használatánál.

A synchron motort azonban meg kell indítani,
magától nem indul meg de minthogy ezeket legtöbbnyire oly nagyobb alálloraásokon használjuk,
;

egyenáramú generátorokat hajillet egyenáramú generátort
használjuk fel indító motor gyanánt addig, míg a
synchron motor synchronismusba jön. Az egyenáramú dinamót vagy akkumulátortelep árama v.
a hálózat egyenárama táplálja addig, míg a synchronizmus beáll. Ilyen nagy sjTichron motorok vannak pl. a budapesti általános villamossági

ahol rendszerint
tanak, azért az

r.-t.

alállomásain.

A

synchron motor fordulat-

száma függ a generátor periódusszámától és a
synchron motor pólusainak számától még pedig
ha ^ a periódusszám, s a pólusok száma, akkor
a synchron motor percenkinti fordulatszáma
;

ekkor gyengítjük a mágnesteret, ^^^P
Például ha a periódusszám 50, a pólus a motor gyorsabban forog, mert gyenge mágnestérben gyorsabban kell neki forogni, mint sok száma 10, akkor a fordulatszám percenkint
ers mágn^térbon, hogy a kívánt ellenelektro- i2ox_5o
6000
gQQ gg ^ synchron motort rögmótoros ert kifejtse. Ha ersítjük a mágnes10
10
teret, akkor a motor lassabban forog. A fordulat- tön túlterheljük,
kiesik a synchron izmusból
számnak ellenállással való csökkentése azonban (fázisból), megáll, s újra kell megindítani.
a hatásfok rovására megy. Ha több kisebb motor
Az asynchron motorok legtöbbnyire úgynevefordulatszámát akarjuk széles határok között meg- zett indukciós motorok. Ezek két falkatróssböl
állást iktatunk

;

.

=

^
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állanak a státorhól és a rotorból
a státorba,
vagyis a nyugvó részbe a hálózatból váltakozó
(egy-, két- vagy háromfázisú) áramot juttatunk
be ; ekkor mágnestór képzdik s a forgó részben, a rotorban áram gerjed (indukálódik), vagyis
:

—
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;

Az

Dinamoelektromos grépek

indító ellenállással és áramszed gyrvel
motorok indítására kevesebb áram kell^
a rövidre zárt rotorral biró motorok indítá-

felszerelt

mint

A háromfázisú'mótorokba az áram 120°-nyi
fáziskülönbséggel jut be, ekkor forgó mágnestér
képzdik 8 ennek következtében áram indukálódik a rotorban
s a rotor tekercselésében fejld áram
mágnesezi a rotor vasinagját, pólusok képzdnek, s a rotor és
státor között forgási
sára,

nyomaték (vonzás,
taszítás)

áll

el

s

a

rotor forgásnak indul.
28. álira.

A

forgó

má^estér

A

elve.

mint egy ti-anszformátorban áram gerjed. A státort vagy egyfázisúra vagy háromfázisúra tekercseljük, míg a rotorra vagy háromfázisú vagy
úgynevezett kalitkatekercselést alkalmazunk.

mágnestér
könnyebb ért-

forgó

elvét

hetség kedvéért kétfázisú árammal magyarázzuk meg; de az elv éppen úgy vonatkozik háromfázisú áramra is. Gondoljunk vasgyrt két
a a' ós 6 b' tekercspárral körülburkolva a tekercs;

párok

derékszögben

(900-ra) álljanak egy-

máshoz. Minden tekercspáron váltakozó

áram

folyjon kereszde fázisuk 90o-ra
legyen eltolódva. Abban a pillanatbán,
amikor az a tekercspárban az áram erssége a legnagyobb, a
b tekercspárban az
tül,

áram epssége

89. ábra.

Háromfázisú

(

forgóáram

i'i)

indukciós raótor

áramszed gyrkkel.
esetben a rotor tekercselését vagy rövidre
zárjuk, vagyis a rotornak lakkal v. vékony papirossal egymástól szigetelt vékony vaslemezeit,
vagyis a hengeres magot köröskörül rézpálcák-

Háromfázisú motor rö-

vidre zárt forgó része

(rótora)

zérus.

Ezt az állapotot a 28. ábra els rajza tünteti el.
Ha a & tekercspárban az áram erssége zérus,
akkor az a tekercsek a vasmag JS S jelölt részein
mágnessarkokat képeznek, vagyis mágnestór képzdik, melynek a nyíllal A
jelölt iránya
B
van; |-ad pe- c
riódussal

Els

31. ábra.

ké-

sbb az áramok erssége
mindkét

te-

kercsben
egyenl (második rajz),

mind a két tekercs mágnesezi a

gyrt

derékszögben
egymásra,
azért egyik
irányban sem
ábra.

Aramszedögyrüs armatúra

(rotor).

képzdik sark,

hanem a kettkai burkoljuk s ezek végeit fémgyrvel kötjük
össze, a 31. ábra szerint, v. pedig a tekercselések szabad végeit áramszed gyrkhöz kötjük.
Az áramszed gyrkhöz súrlódó keféket TTindító
ellenállásokkal kapcsoljuk össze a 3Z ábra
szerint.

32. ábra.

Háromfázisú motor indító

ellenállással.

nek eredje
irányában. A sarkok képzdését könnyebben úgy
ketté metszve, félképzelhetjük el, ha a
gyüralakban gondoljuk. A sarkok az áram keringési iránya szerint képzdnek, s a mágnestér
eredje (helyzete) a második ábrán eltüntetett

gyrt

—
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két vezeték között, mindegyik vezeték ágban pl.
100 amperét fog>-aszt, akkor a valódi fogyasztás
100 ampere
tekercsekben a legnagyobb, ennélfogva a mág- 110 volt
1-73X0-9 ahol 0-9=cos
nessarkok (a a') között képzdnek az ervonalak ©, kerekszámban =17 kilowatt. Ha a motor hatásmindig az északi (S) sarkból indulnak a déli (S) foka 0"85, akkor a motor tengelyén nyert mechasark felé s így tovább forog a mágnestér, mlg nikai teljesítmény 17X0*85=14 kilowatt. Minta periódus bevégzése után ismét az els ábrán el- hogy pedig 736
l lóer,
tüntetett kezd helyzetbe jut. Forgás közben watt
azonban a mágnestér erssége nem állandó, ha- akkor a motor
nem'ingadozik. Ha két áram helyett három ára- tengelyén renmot dolgoztatunk, a mágnestér ingadozása kisebb delkezésre áU
lesz. Ha forgó mágnestérbe vas- vagy rézhen14,000 watt_
gert állítunk, a henger forog, anélkül, hogy a henwatt
736
gerbe küls áramforrásból áramot bocsátanánk.
19 lóer.
Még ersebb forgató nyomatékot kapunk, ha a henAz egyfázisú
gert szigetelt rézdrótokkal burkoljuk, de azért
ebbe a drótba sem vezetünk kívülrl áramot. A indukciós moforgásnak az az oka, hogy a henger tömör töme- tor (33. ábra)
gében áramok gerjednek vagy ha rézdróttal bur- szintén státorból
koljuk a hengert, a rézdrótokban gerjednek az és rotorból áll,
azonban csak
eféle áramok. A legersebb áram mindig abban a
tekerítvényben gerjed, melynek síkja párhuzamos mfázissal indul,
a mágnestér irányával.
anélkül nem. A
Az asynchron motorok rotorénak íordulatszáma státoron kétféle
a terhelés szerint a synchronizmusnak megfelel tekercselés van,
fordulatszám mögött 0'5— 5°/o-kal visszamarad- f- és segédtehat, azért nevezik asynchron motornak. Ha pl. a kercselés. A
periódusszám 60, mely percenként 2
60 segédtekercsenyíl irányában lesz

;

i-ed (|-ad) periódus után az
áram erssége zérus, a b

a' tekercsekben lesz az

X

X

;

=

~

=

;

= 6000 áramváltakozásnak

H

XOX

felel meg, s a motor
10 pólusúra van tekercselve, akkor synchronis-

mus

esetén

^^ = 600-at
10

fordul ^
pereenkint

:
'

az

lés

áramkörébe

J

indukciós
tekercset iktatjuk ez lemezes

a

;

Elektromotorral kiütött
szellöitetö (yentilátor).

34. ábra.

asynchron motor azonban fordulatszámban ö^'o-ig vasmagból s reáisvisszamaradhat,ha jobban megterheljük s akkor szerelt tekercsbl áll. Ennek nagy lévén az önindukciója, a benne kering áram fázisában késik
3000
5X600
3Q fordulattal maradna vissza,
100
100
a fötekercselésben kering áram fázisához viszovagyis 570-et fordulna percenkint.
nyítva, forgó mágnestér áU el, s a rotor forgásAz asynchron-mótor, ha jobban megterheljük, nak indul. Ha a motor synchronismusba jutott, az
forgási számában tehát visszamaradhat ezt csu- a kapcsolót megnyitjuk. A motor indításakor a
szamlásnak v. angol szó után «slip»-nek nevezik.
Hogy miért nagyobb a vonóereje az asynchron
több fázisú motornak akkor,
amikor jobban
megterheljük,
annak az az
oka, mert minél jobban
visszamarad a

^

_

'

W

;

rsm_

4

rotor fordulatszámában, annál több ervonal megy keresztül az id-

egységben

te-

kercselésén,
tehát erösebb

áram induká33. ábra.

motor

'

;

Egyfáiiaú indakciós
indítás müíásisul.

lódik a rotorban, s a vonó

Egyfázisú kommutátoros motor.

35. ábra.

er növekszik

36. ábra.

Repnl-

liós motor.

H

A háromfázisú motor forgásirányát úgy változ- indító ellenállás három ágát ésdk
segédáramiatjuk meg, ha a motor megállítása után két fázist, kört bekapcsoljuk, s csak azután zárjuk az
fagyis két vezetéket a státoron megcserélünk, kapcsolót. Mialatt a motor fordulatszáma növekakkor ellenkez irányba kezd forogni. Ha egy szik, a
indító ellenállást lassan rövidre zárjuk.
háromfázisú motor 110 volt feszültség alatt két- Az egyfázisú motor forgásirányát v. a fáram-
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Dinár

Dinamometamorfózis alatt a közeteknek azt
az átalakulását értjük, amelyet mechanikai orogenetikai folyamatok idéznek el. Némelyek a
kzetelegyrészeknek kizárólag mechanikai átalakulását számítják ide, mások a kémiai átalakuláAz egyfázisú váltakozóáramú kommutátoros sokat is értik alatta. A hegykópzdések (gyrdémotor hasonlít az egyenáramú fáramkör mo- sek) alkalmával a nagy nyomás átalakítólag hat
torhoz szintén nagy vonóervel indul, s forgási a kzetek elegyrészeire és szövetére a hatás az
sebessége a terhelés növekedésével csökken. Ezt elegyrészek préselésében, zúzódásában, eltolódásáa motort kétféle kapcsolásban használják, még ban, elnyujtásában és palássá tételében nyilvánul.
pedig 1. mint kompenzált armatúra áramlású f- A bels összezúzódás megkönnyíti az agenciák
áramkör motort és 2. mint repulziós motort. A bejutását és megnagyobbítja a ható felületet.
35. ábrán lát- A D.-nál tehát aa anyag hely változást szenved ós
juk az els mo- új szövetforma alakul ki; ha az eredeti kzet
5
tor áramkörét. eruptív kzet volt, akkor megtörténhetik, hogy
Hogy a kommu- az eruptív jelleg elmosódik, az eredeti ásványos
tátor szikrázá- összetétel, szövet és geológiai megjelenési mód
sát meggátoleltnik a kzet kristályos palává lesz, pl. a gabjuk, a jfffáram- bróból zöldpala lesz, a kvarc porürból szericitpala
kör tekercselés alakul ki, a diabáz amílbolittá lesz. Ez a metaközött h segéd- morfózis nagyobb területeket ós tömegeket alakít
tekercseléseket át, ezért régiónál metamorfózisnak is hívják.
kör, V. a segédáramkör vezetékének átcserélésével változtatjuk meg.
Az elektromotorok mindenféle munkagép hajtására alkalmasak. A 34. ábra mutatványul elektromotorral hajtott szellztett tüntet fel.

;

;

;

alkalmazunk,
liiijiiiiiiiiliiíiiiiiiil'íiIiliiiiPilife-"--'

37. ábra.

Egyfázisú repnlzis motor.

miáltal a munkabirási ténye-

z

is

Dinamométer, 1. Ermér.
Dinan (ejtsd: dináS), járásí székhely C<ites-duNord francia départementban, a Rance partján,

kedvezbb vasút

mellett, (i906) 11,078 lak., akik gazdasági

A

motor gépgyártással, szövfonó- és agyagiparral fogfordulatszámát alacsony feszültség hálózatban, lalkoznak. Gabonát, vajat, kitn almabort, méa T takarékossági transzformátorral szabályoz- zet, viaszt, kendert élénk forgalmú kereskedelmi
zuk, melynek egyes tekercselési osztályait le- kikötjében hoz forgalomba. A 73 m. magas
lesz.

kapcsolhatjuk.
dombon épült város fekvése festi; régi falai
A repulziós motor armatúrájának áramköre a és két szép kapuja (a XIV. és XV. sz.-ból)
56'. ábra szerint rövidre van zárva
a repulziós máig is fennállanak, úgyszintén régi erdje is.
motort úgy indítjuk meg, hogy a keféket a sem- A város belseje egyes részeiben egészen középleges zónából tovább állítjuk. Vannak azután kori jelleg. Saint Malo és Saint Sauveur nev
kompenzált repulziós motorok is; készítenek templomai nagj^obb részökben a XV. sz.-ból
végre olyan motorokat is, amelyek mint koramu- valók az utóbbiban rzik Du Guesclin connétabla
tátoros motorok indulnak s ha már a normális szivének hamvait. A város egy kis muzeumot és
fordulatszámra jutottak, mint indukciós moto- egy kis nyilvános könyvtárt is tart fenn. A Du
rokra kapcsoltatnak át. V. ö. Straub Sándor, Guesclin-téren a hsnek szobra áll. A város a
Elektrotechnika (Budapestl902-1912);Gai-s&erár, középkorban grófság szókhelye volt.
;

;

Dinanderie (franc, ejtsd: dinandöri), fómmunTaschenbuch für Monteure (München 1911).
Dinamogépek, 1. Dinamoelektromos gépek.
kák, melyek sárga, cinkben gazdag bronzból kéDinamogépkezelöi tanfolyam. Alsófokú elek- szültek. Nevüket Dinant belga várostól vették,
trotechnikai képz intézmény.Célja: gyakorlatilag hol különösen a középkorban nagy számmal állídolgozó mechanikusok, lakatosok, géplakatosok, tották el. Ez elnevezés a XVIII. sz.-ig divatozott.
Dinant, a hasonló nev járás székhelye Namur
kovácsok stb. oly fokú kiképzése, hogy a tanfolyamon szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik belga tartományban a Meuse (Maas) jobbpartján,
alapján dinamogépeket, elektromotorokat, lám- vasút mellett, (i9io) 7605 lak., üveg-, papírgyártáspákat és egyéb készülékeket és elektromos veze- sal, brcserzéssel, vas és réztárgyak készítésével.
tékeket helyesen szerelni tudjanak. A D. rend- A gyönyör környék város tulajdonképen egy
szerint az esti órákban 7 hétig tart összesen 80 meglehetsen kanyargós utcából áll. A Meuse
órában. Vasárnap déleltt szerelési gyakorlatok fölötti dombon álló citadelláját 1530. Marcqu-i
tartatnak. A sikerrel vizsgázók dinamogépkezelöi Erard liégei püspök építtette 1530. A franciák
bizonyítványt kapnak. Az 1909— 10-iki tanévben 1690. lerombolták, de 1818. a németalföldi koraz állami ipariskolákkal kapcsolatosan rendezett mány újra fölépítette. 408 lépcs vezet hozzá.
D.-okat összesen 972 iparos látogatta. L. Ipari D. Deonantum néven már a Vl. sz.-ban fennállott.
1466-ban Bátor Károly a XI. Lajos elleni háborútanfolyamok.
Dinamográf, oly ermér (dinamométer), mely ban, 1554. pedig Nevers hercege az V. Károly
valamely húzó ert v. esetleg ezen er munkáját elleni háborúban feldúlta.
Dinapur, város Bongáliában, 1. Danapur.
megméri s egyúttal önmködlég feljegyzi, 1.
Dinár, a bizánci dénárból származó régebbi
Er&mér.
Dinamológia (gör.), a természeti erkrl szóló arab pénznem. Elször 685. Abdaimalek, késbb
tanítás V. az azokat magyarázó tankönyv, úgy- India is verette. Perzsiában még ma is pénznem.
szintén a gyógyszerek hatásával foglalkozó tan- Szerbiában a pénzegység, vagyis a frank neve
könyv.
100 pára.
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Dinára, 1813 m. magas hegycsúcs Dalmáciában, a boszniai határ közelében, 12 km.-nyire
Knintl a Kerka ered rajta. Egyik legmagasabb
csúcsa a Dinári Alpoknak.
Dinarchia (gör.) a. m. kétoralom két személynek uralma.
Dinarchus, 1. Deinarchos.
;

;

Dinard-Saint-Enogat (ejtsd: dinársaeKtenogá), falu
département St. Malo kerületében, a Rance torkolatánál, St. Mólóval szemben, (1901) 3463 lak., vasúttal, látogatott tengeri
fürdvel. Régente apátság volt itt.
Dinári Alpok, a Dalmácia és Bosznia határán
végighúzódó hegylánc, nagy tei^edelm fensikokkal és szakadékos, mélyen bevágódó völgyekkel
legmagasabb emelkedései a Troglav 1913, a Dinára, amelytl a hegység nevét vette, 1831, a
Janski vrh 1790 m. Tágabb értelemben D.-nak
vagy Dinári Karszthegységnek nevezik a Balkán-félsziget ny.-i részének hegyrendszerét, amely
számos, ÉNy.-rólDK.-re vonuló párhuzamos láncokból áll, s magában foglalja a dalmát Karsztot,
Bosznia- és Hercegovina, valamint Montenegró
Ille-et-Vilaine francia

•hegységeit.

—
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adománnyal a régi grófságok részeibl v. más
földekbl keletkezett szabad uradalmat bírtak,
közvetlen állottak a birodalom alatt és a fejedelmek, tartományi grófok (Landgrafen, comes provinciales) után, mint szabad urak vagy bárók
(Freie Herren, liberi barones, domini) a dinaszták
rendjét alkották a fnemesség kebelében. De a
XV. sz.-ban, midn a «Freiherr» cím már az
alsóbb nemesség tagjainak is adományoztatik, a
dínaszta családok általában gróíi címet vettek föl,
és megszntek továbbra is fokot képezni a fejedelmi fnemesség és az alsóbb nemesség között,
dinasztikus érzelem,
Dinasztikiis érdek,
a D. érdeke, illetleg a D.-hoz való ragaszkodás;
dinasztikus jog a D.-t v. dinasztát megillet jog.
Dinátriumhidrofoszfát, 1. Nátriumfoszfátok.

—

—

Dincklage-Campe, AmaJia (Emmy), német regényírón, szül. Campe westfaliai birtokon 1825
márc. 13., megh. Berlinben 1891 jún. 28. Beutazta
Európát (hazánkban is járt) és Észak-Amerikát, de
regényeinek tárgyait legnagyobbrészt szülföldjérl veszi, melyet eleven és vonzó módon rajzol.
Kiválóbb regényei: Hochgeboren (1869); Tolle
Geschichten (1870) Sara (1871) Geschichten aiis
dem Emsiand (1872, 2 köt.) Kinder des Südens
(1873) Heimatgeschichten (1873) Emslandbilder
Die
(2. kiad. 1881); Nordlandsgeschichten (1875)
Schule des Herzens (1876) lm Sirocco (1877)
Aus zwei Welttheilen (1882); Die Amsivarier
(1883) Kurze Erzáhlungen (1889) Jung Alariehs
Braut (1890). Magyarul megjelentek: Egy rút
hölgy története. Ford. gr. leleki Géza és Szépfaludy Ö. Ferenc (1872); Az ötödik feleség. Ford.
Gs. Lechner László (1874).
;

;

Dinaridák, 1. Alpok.
Dinas-tégla (kvarc-tégla, Dinas bricks). AD.
tzálló tégla, mely 96— 98*"o durva szemcsés
kvarcból és igen kevés meszes kötöszerból áll.

Ennek a téglának nagj' tüzállóságán kívül elnye
hogy a tzben terjeszkedik és így különösen
& kemence boltozatának elállítására alkalmas,
tehát jobbachamotteos téglánál, mely magas haz,

foknál "összezsugorodik s így a boltozatot meglaA D. igen tzálló, de nem képes ellenállani
a kemencék azon részében, ahol salakkal vagy
alkáliákkal érintkezik, mely utóbbi nagj^on megmarja. A D.-t Angolországban a Neatsi völgyben
zítja.

:

;

;

;

:

;

;

Dindarnolo (ol.), az ókori és a régi keresztény sírokban elforduló kis persely agyagból.
Dinder, folyó, 1. Dender, 2.
Dindimon. így hittak az ókorban Frigia kis(Wales) elforduló homokkbl készítik^ melyet
vítöhengerekkel aprítanak és a borsónagyságú ázsiai tartományban azt a 2000 m.-nél magasabb
szemcsés kvarcot 1"5 2% mésszel keverik. A hegységet, mely fhelye voltKybele frigiai isteimö
téglákat fémmintákban sajtolják és fehér izzás- kultuszának (akit ugyanezért gyakran Dindynál égetik. A D.-hoz hasonló árut a kontinensen menenek is neveztek). D.-nak hittak a szintén
égetett kvarcból is készítenek, melyhez kötszer- Kybelének szentelt ama hegyet is, mely a Kyzinek igen kevés tzálló agyagot is vesznek. L. kos városhoz tartozó, a Márvány -tengerbe nyúlé
Tzálló agyagárúk.
Arktonesos félszigeten emelkedett. A D. tetején
Dinaszta, 1. Dinasztia.
állt Kybelének egy srégi szentélye, melynek kéDinasztia (gör.) alatt mai "nap az uralkodó csa- peit nagy Konstantin az újonnan alapított Konládokat, v. ugyanabból a családból származó ural- stantinápolyba vitette.
kodókat együtt értjük, s így mondjuk Habsburg-,
Dindorf, Wilhelm, német filológus, szül. LipBourbon-, Hohenzollern-D. Az uralkodó család csében 1802 jan. 2., megh. u. o. 1883 aug. 1,
fejét, vagj'is az uralkodót pedig gyakran a di- Egyetemi tanár volt szülvárosában, de 1833. lenaszta szóval jelöljük. E kifejezések eredetileg mondott, hogy irodalmi munkásságának élhessen
az ó-görög világban nyertek alkalmazást az el- s a Didot-cég hívására Parisba költözött. Ott dolkel, aagy vagyonú és különösen a kiváló poli- gozta át Haséval és Ludicig öccsével a Stephatikai szereppel biró családokra, vagy egyesekre, nos-féle nagy görög szótárt (Thesaurus linguae
tehát els sorban a fhatalom birtokosaira, de csak Graecae, 9 köt.. Paris 1831—65). Kiadta a görög
akkor, ha nem voltak elég tekintélyesek, hogy tragikusokat és Aristophanest magj'arázatokkal
királyi címmel élhessenek s néha erszakkal, s verstíini tanulmányokat is írt hozzájuk (Metra
csellel jutottak a hatalomhoz. így ismeretes Aeschyli, Sophoclis, etc, Oxford 1842), valamint
Athén 30 dinasztája ^különböznek a tirannus- szótárt Sophokleshez (1871) és Aeschyloshoz (187^.
tól, mert többen birták a hatalmat). Körülbelül a Kiadta Homerost ós a hozzá való scholionokat,
XL sz.-tól a XV, sz. végéig dinasztáknak, dinasz- valamint Demosthonest (1846—51), Athenaioet
tikus családoknak azokat a szabad földek birto- (1827), Aristeidest (1829) és sok más görög prózakosait nevezték, kik a régi alkotmány (Gauver- írót
fassung) megdülése után nem ugyan egész grófsáDiner (franc, ejtsd: diné) a, m. ebéd, melynek
gokat, hanem egyházi v. világi fejedelmektl nyert ideje Franciaországban délutáni 5 7 óra. D. né-

—

—

—
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ven nálunk csak az ünnepélyesebb alkalmakkor ságszolgáltatás csak kivételesen tartozott ide.
Késbb, különösen a frank korszakban a D. a bíDiner, város Chodavendikjár ázsiai török vila- ráskodás szerve lesz, Izlandban Thing törvényjetben a Szmima-Aidin-D. vasúti vonal végállo- széki kerület Norvégiában Storthing az országmása Celaenae helyén épült, a monda szerint gylés, annak szkebb bizottsága Lagthing. DáApollón és Marsyas párviadalának színhelye.
niában Landsthingsk fels, Folkeihing az alsóház.
Diner-Dénes József, író, szül. 1857 jún. 27.
Dinga, Bombay ban használt nagyoro vitorlás
Liptószentmiklóson. Tanult Bécsben, Drezdában, csónak, egy árboccal és rajta egy latin vitorlával,
Parisban és Brüsszelben mérnöki tanulmányai- mely egyszerségénél fogva igen könnyen kenak befejezte után Drezdában, Münchenben és zelhet.
Bécsben fizikával és kémiával, továbbá archeoDing an sicli (német). Kant adta meg a kifelógiai, mvészettörténeti, filozófiai tanulmányok- jezésnek azt a bélyeget, mellyel ma közkelet.
kal foglalkozott. 1881-ben Budapesten a Nemzeti « An sich» a németben annyi mint magában, azaz
Múzeumban kapott alkalmazást. Már ekkor a tekintet nélkül másra, föltétlenül, abszolút móadott ebédeket nevezik.

;

;

;

egyetemi tanárral s több más íróval az Elet cím
folyóiratot, Magyarország els modem naturalisztikus folyóiratát. Ez idtl D. az újságírás terén
fejtett ki tevékenységet. Egyszersmind több lapnak dolgozott. 1906— 1910-ig a Munka Szemléje

dón. Ellentéte viszonyos, relatív. A dolgokra vonatkoztatva Kant megkülönböztet oly ismeretet,
mely a tárgyakat akkép adja, amint nekünk
megjelennek, azaz fölfogunk (érzékiségünk, értelmnk) formái szerint, tehát nem a tárgyakat,
dolgokat magukban. Ennek az ismeretnek tehát
nem a dolog magában a tárgya, hanem csak megjelenése, a jelenség (phaenomen). így tehát keletkezik a jelenség fogalmával szemben, véle ellentétben a dolognak magában fogalma, oly dologé,
mely független megismerésünk formáitól ez a
D. fogalma, magyarban a magában való dolog,
vagy rövidebben, régi magyar szóval a magánvaló. Errl azt tanítja Kant, hogy megismerhe-

cím

tetlen. L.

bécsi Zeitschrift für Epigraphie-ban és az Archaeologiai Értesit-ben több értekezést bocsátott
közre, 1889. Pulszky Ferenc ajánlatára a Kárászféle gyjtemény körüli szakérti teendk ellátására Parisba ment és e gyjtemény katalógusát
is szerkesztette. Késbb Berlinbe költözött, hol
a Preie Bühne
folyóirat munkatársa lett.
Rövid id múlva Budapestre tért vissza és megalapította itt az azóta már elhunyt Katopa Lajos

cím

szociálpolitikai folyóiratot szerkesztette és

végül az Irodalmi Szalon modern kölcsönkönyvtár
vezetését vállalta. Az évek hosszú során át mind
szóval, mind írásban rendkívül intenzív propagandát fejtett ki a modern mvészetért és irodalomért, egyszersmind a szociáldemokrata párt
egyik legtevékenyebb tagja lett. Önállóan megjelent munkái Vergangenheit und Zukunft (Ber:

A

lin 1896) ;
XIX. sz. magyar festészetének története, a párisi kiállításról szóló hivatalos jelen-

tésben (1901)

;

Az

elefántcsontfaragás története

Leonardo da Vinci és a renaissance fejldése (1906), melynek német kiadása most van
(1905)

;

elkészítés alatt. B mvében a renaissance fejldését a materialisztikus történelmi felfogás alapján tárgyalja.

Dinero

(port.

Dinheiro),

1.

egykori különböz

ma is haszkb. 0'47 K.
2.
nálatos ezüstérem á 10 cents
Spanyolországban, Portugáliában régebben, a
spanyol Amerikában még ma is használatos ezüst83"3 ezredrész.
próbai súly
Vio marco
Dinét (ejtsd: diné), Alphotise Ef lenne, francia
fest, szül. Parisban 1861. Galland, Bouguereau
és Robert-Fleury tanítványa. A múlt század
érték spanyol pénznem Peruban
;

=

=

—

=

:

;

Koumenon és Kant.
Dingdzsing, 1. Szikkim.
Dingelstadt, porosz város az

erfurti kerület
heiligenstadti j.-ban, vasút mellett, több templommal, gyapjú- és pamutfonással, sznyeg-, reszelöés dohánygyártással, tetcserépégetéssel, (i9io>

4322

lak.

Dingelstadt, falu a poroszországi magdeburgi
kerület ochserlebeni j.-ban, szép templommal és
erdészeti hivatallal. Közelében az egykori Huysburg bencés kolostor maradványa, (laio) 2352 lak.
Dingelstedt, Franz von, német költ, szül.
Halsdorf hesseni faluban 1814; jún. 30., megh.
Bécsben 1881 máj .15., hol 1867 óta az udvari opera,
utóbb a Burgsziiüiáz igazgatója volt. Elbb 1850.
Münchenben, 1858-tól Weimarban volt intendáns.
1876-ban báró lett. Már 1838. lépett föl dalokkal s
novellákkal, de csak a névtelenül megjelent Lieder
eines poUtischen Nachtwáchters (1840) tették
nevét ismertté. E forradalmi szellem dalok a német politikai líra leghatásosabb termékei közé tartoznak s jóval sikerültebbek, mint a következ
gyjtemény (Nacht und Morgen 1851) darabjai.
Még értékesebbek költeményei (Gedichte 1845),
melyekben sok a szellemes epigramm és a fényes
rajz. Regényei s útirajzai éles megfigyelésrl s

nyolcvanas éveinek elején tnt fel Vue prise du
rocher de Samois és Saint Julién l'Hospitalier c. finom eladási képességrl tanúskodnak Unter
képeivel. Ezután Algerban tartózkodott és azóta der Brde, regény (1840) Heptameron, novellák
keleti tárgyú képeket fest. Ilyenek
Terras- (1841); Síében friedliche Erzáhlungen (1844);
ses de Laghouat (a párisi Luxembourg-múzeum- Wanderbuch (1839—-43, 2 köt.); Erinnerungen
ban), Vue de M'sila, Charmeurs de serpents.Ouleds- aus Holland (1847) Die Amazoné, legjobb regéNails, Matin en Orient, Dans un eafó de danseu- nye, a modem társadalom eleven rajza (1868).
Drámái közül legtöbb hatást tett Das Haus der
ses, Descente vers l'oasis stb.
Ding (ó-német, észak-német Thing), a régi Bameveldt (1850). Azonfelül Beaumarchais, Mogermán és skandináv népeknél a népgylés. Kez- liére, de fleg Shakespeare sok darabját doldetben, a germán si törzsszervezet korában a D. gozta át tapintatosan és ügyesen a mai színpad
volt a közhatalom szerve itt határozott a nép a számára, önéletrajza (Münchener Bilderbogen,
háború és béke felett s fejezte ki akaxatát; az igaz- 1879) és irodalmi tanulmányai (Eine Faust-Tri:

;

:

;

;

—
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Dinitronaftolszulfosavalc

lyemfény tk. 2, 3 dinitrofenol 144'-on olvadó
sárga kristályok. Éterben és forró alkoholban
igen könnyen oldódik. 2, 4 dinitrofenol elállímáit összefügg ciklusban szinre. összes munkái tására fenolt kénsavas oldatban melegítenek (fe<nem teljes) 1877. jelentek meg 12 köt. V. ö. Ro- nolszulfosav keletkezik), majd az oldatot vízzel hídenberg, Heimaterinnerungen an Franz D. und Pr. gítva 1*2 fajsúlyú salétromsavval elegjrítik. Sáröíker (1882) és Blátter ans D.-s Nachlass (1891). gásfehér, 113— 114"-on olvadó táblák. Hideg oldóDingley (ejtsd dingií), Xelson, amerikai politi- szerekben kevéssé oldható. 2, 6 dinitrofenol vi63—64". Hideg
kus, szül. Dui-hamben (Maine) 1832 febr. 15., lágossárga, finom tk. Op.
megb. 1899 jan. 14 1881-ben beválasztották a vízben a 2, 4 dinitrofenolnál jobban oldható, forró
képviselházba, ahol a köztársasági párthoz csat- vízben való oldásnál azonban a viszony fordított.
lakozott. Mikor a köztársasági párt 1896. ismét 3, o dinitrofenol selyemfénjü, 122<*-on olvadó
uralomra jutott, megalkona 1897 júl. 24. a D. lapocskák.
Dinitrokrezolok, CgHsíCa,) (NO,),OH. Toluinevérl elnevezett nagy védvámtarifát, mely az
ipari kivitel növelését és az idegen gyártmányok dinból V. krezolszulfosavból koncentrált salétávoltartását célozza. (L. az Egyesült- Államok tromsavával készül. Alkálisói (kálium v. ammotörténetét) V. ö. Bünier, Der Zolltarif der Verei- nium)mint festékek i'iA-íonasar^a,ani7iH-oran^,
nigten Staaten von Amerika vom 24. Juli 1897 sáfrányszurrogát néven ismeretesek. Aszerint,
nebst aUen ftlr den Handelverkehr der Vereüüg- hogy az elállításhoz 0, v. p krezolt használnak,
ten Staaten wissenswerten Bestimmungen (Leip- a vörösebb szín sáfránysurrogat (p-krezolból)
vagy a sárgább szín viktoriasárga (o-krezolból)
zig 1897).
Dinglinger, Johann Melchior, ötvös és éksze- keletkezik. A káliumsó melegítésre felrobban, az
rész, szül. 1665. az Ulm melletti Biberachban, ammoniumsó robbanás néUctll ég el. Vízben és almegh. 1731. Drezdában. Fleg Augsburgban, koholban narancssárga színnel oldódnak.
Dinitronaitalin. A D.-t a mononitronaftalint
Nürnbergben, Páriában és Drezdában dolgozott.
a drezdai és a szentpétervári Eremitage- csak kivételesen használják robbanó anyag alkatban találhatók. Ezekben ers fantáziáról, ter«rató részének. A D. az Ammonitnak egyik lényeges alerrl és bámulatos technikáról tesz tíínuságot, kotórésze a tori- és tetranitronaftalint ez ideig
korának ötvösei fölé emelték. Segítsé- hasonló célokra nem használják.
melyek
Dinitronaftolok, C,oH5(NO,),OH. 1. Dinitrogére voltak testvérei, Georg Christoph és &eorg
Friedrich, és egy fia, Johann Friedrich D.
3í-^naftol V. 2, 4 dinitronaftol. Keletkezik salétDingó (Canis dinao, Blumonbach), Ausztráliá- romsav hatására a-naftolból, a-naftol szulfosavból
ban tenyész elvadult házi kutyafaj. Juhászkutya a-naftilaminból stb. Elállítására a-naftolt vele
nagyságú, nagj% otromba fejjel, rövid, fölálló fü- egj* enl súl jii kénsavban oldanak és salétromsavat
lekkel, hosszú, lecsüng, lompos farkkal. Színe adva hozzá melegítik, mikor is a D. világossárga,
világos bamasárga vagj' vörhenyes, hasa fehér. vízben kevéssé oldódó, 138''-on olvadó tk alakjáA juhnyájakban igen nagy károkat tesz s ezért banválik ki. Alkoholban, éter ben oldható.Ers sav.
ersen pusztítják.
A karbonátokat elbontja. Nátrium, ammónium, ritDingolfing, járási székhely Bajorország alsó kábban kalcium sója martiussárga (C. A. Martius
bajor kerületében, 30 km.-nyire Landshuttól, az fedezte fel 1864), naftalinsárga, manchesterIsar és vasút mellett, (1910) 3612 lak., akik mez- sárga, jaune d'or, sáfránysárga nevek alatt mint
gazdasággal foglalkoznak és sört gyártanak. D. festék kerül forgalomba. Selyem és gyapjú sárrégi római tábor helyén épült föl.
gára festésére használták, amennyiben az alkalDingwall, Ross and Cromarty skót grófeág mazott festék mennyiségétl függen világosfvárosa a Cromarty Firth fels végénél, ki- sárgától sötét narancssái^áig lehet vele festeni.
kikötvel, (1911) 2639 lak., kik lazacfogással Mivel azonban sem a fényt, sem a mosást nem
és kereskedéssel foglalkoznak. Közelében van állja és már a nyári melegen illékony, használatát
Strathpefer, látogatott fürd.
más festékek ersen háttérbe szorították. 2. pDinneiro (ejtsd: dinyejro), 1. Dinero.
dinitronaftol keletkezik, ha salétromsav melegen,
Dinins-room (ang., e^Jtsd: dünlng rúm) a. mint alkoholos oldatban hat ^naf tolra. Fényl sárga
ebédl, étterem.
tk. Alkoholban, éterben könnyen, vízben kevéssé
Dinit {kBv.), kristálycsoportokban term hidro- olható. Op. 195*. Sói vörös vagy sárga színek
karbon vegyület, sárgás kámforszerú külsvel; a seljTnet és gj'apjut intenzive festik sárgára.
igen könnyen olvad és ekkor sárgás olajhoz haDinitronaftolszoliosavak
sonló. Dini találta Toscana lignit telepeiben, inC,oH,(OHXNO,),HSO,.
logie 1876 és Literarisches Bilderbuch 1880) igen
hozta elször (Münchenben 1864. és
Bécsben 1875.) Shakespeare összes történeti drá-

érdekesek.

=

:

Fmvei

;

t

tn

nen a név.
Dinitrobenzol, egyes biztonsági robbanó anja-

gok alkotó

részét képezi,

1.

Robbanó

szerek.

Dinitrofenolok, CjH,(NO,),OH. A metanitrofenolnak 137 fajsúlyú salétromsavval való melegítésekor 2, 5 dinitrofenol mellett, 3, 4 és 2, 3
dinitrofenol is keletkezik. Báriumsóik oldékonysága alapján választhatók el egymástól, k 2, 5
dinitrofenol 104 '-on olvadó világossárga tk.
Vízben és hideg alkoholban kevé^ oldódik. A
S, 4 dinitrofenol színtelen, 134"-on olvadó se-

Dinüro-x-naftoíszulfosav v. 2, 4 dinitronaftol
szulfosav (7). Elállítására a-naftolt füstölg
kénsav- és salétromsavval kezelnek, ilyenkor anaf toltriszulfosav keletkezik, mely az oldatnak
vízzel való hígítása után salétromsav hatására két
szulfocsoport lehasadása mellett D.-vá változik.
Hosszú, sárga tüalakú kristályok. Nehezen oldódó
kálium- és jól oldódó nátriumsója naftolsárga
szíilfosav néven mint festék kerül forglalomba.
A gyapjút és selymet a pikrinsavhoz hasonlóan, de
annál tartósabban sárgára festi. 2. 2, 4 dinitro1.

(1)

Dlnltrotoluol
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tkben kristályoDinka. Több, hazánkban elterjedt szöllfajta
sodó nátriumsója brülantsárga név alatt kerül viseli e nevet. Legelterjedtebb és legértékesebb a
forgalomba.
D.-k között a kövi-D. (Steinschiller, Versecz viDinitrotolaol, 1. Robbanó szerek.
dékén rote Plischtraube). Fürtje kicsiny vagy
Diniz, portugál király, 1. Dénes.
középnagy, tömött, hengeres vagy vesealakú.
Diniz, l.(D. da Cruz e Silva),Antonio, portugál Rövid metszés mellett is bven terem. Bora kelkölt, szül. Lissabonban 1731 júl. 4., megh. Bra- lemes könny asztali bor. Közép érés, a homoziliában 1799 okt. 5. Egyike a híres Arcadia Uly- kon i8 jól bevált fajta. Kecskeméten mint asztali
siponense c. akadémiai társaság megalapítójának szllt is jól értékesítik, mert akkor érik, mikor
^társaság célja volt a hanyatló irodalom új életre a chasselas-félék már elfogytak.
keltése). D., akinek arkadiai neve Elpino NonacDinkel, a Vechtének 75 km. hosszú mellékriense volt, több mint 300 szonettet, eklogát, vize Münster porosz kerületben ered és Neuencanzonet, eíegiát, epigrammát stb. írt, ezenkívül haus alatt torkollik.
Brazília metamorfózisa c. hosszabb költeményt,
Dinkelsbhl, járási szókhely közópfrank bafalso heroismo c. vígjátékot s több kötet pinda- jor kerületben, 3 km.-nyire a württémbergi harusi ódát. Mestermve
Hyssope cím furcsa tártól a Wömitz és vasút mellett, (i9io) 4800 lak.,
eposza (1760—1774), melyben Boileau Lutrinjét gyapjúszövéssel, kosárfonással és kefekötéssel.
utánozta, de teljesen önálló és eredeti felfogással, Schmid Kristó&ak, a város szülöttének ércszobra
összes müvei 1807—1817. jelentek meg 6 kötet- és a XVI. sz.-ból való (ú. n. Deutsches Haus) szép
ben Lissabonban.
renaissance épület a város legjelentékenyebb
2. D., Julio, portugál regényíró (igazi nevén alkotásai. 1802-ig birodalmi város volt.
Dinner (ang.), a. m. ebéd.
Goelho Joaquim Guilherme Gomes), szül. Oportoban 1839 nov. 14., megh. u. o. mint a sebészet
Dinnye (aöv.; 1. a két színes képmellékletet).
tanára 1871 szept. 12. Munkái As pupillas do A sárga, édes vagy cukor- D., a (^^qur^is. (1. o.)
Senhor Reitor (Oporto 1866), mely regénye mint génusz faja Cucumis meló L. s az ugorkávaí
színdarab is nagy tetszést aratott üma família rokon. Egyéves. Szára hever, szögletes, durvaÍDgleza (u. 0. 1867) A morgadinha de Canaviaes szr, vége hengerdedebb és kopaszabb levele
Os fldalgos da casa mourisca (1872) ötszögletü, öblösen 3—7 karólyos, karoly ai leke(u. 0. 1868)
Seres da provincia (u. o. 1870). Irt költeménye- rekítettek. Virága rövidnyelü, csoportos, sárga,
ket is, de amelyek könyvalakban csak 1880.jelen- gyümölcse gömbölyded vagy ellipszoid, barázdált,
tek meg. V. ö. Pimentel Julio D. (Oporto 1872). sima, görcsös, érdes, kipei-segett vagy egész cserDinjevac, adók. Belovár-Körös vm. gjurgjevaci hajú, t. i. a kipersegés helyeeskei elparásodnak, s
j.-ban, (1900) 651 horvát-szerb lak.
u. p. ós u. t. az egész sárga-D. sajátságos barna vagy földszín
Klostar.
lesz. Némelykor turbánsüvege is van (turbán D.).
Dinka v. dyanké, dzsjeng, denka, djangeh, afri- A sárga D. belseje éréskor meglágyul. Színe sárga,
kai néger nép, mely magát dzseng néven nevezi. pirosas, fehéres v. zöldes, édes ananásziz, üdít,
A fehér Nilus keleti partja és az ú. n. D.-hegység, zamatos szagú, gyakran olyan finom, hogy már a
az é. sz. 6 12° között, egészen a Sobat fels fo- nyelven is szétolvad, különben hsít ós szomlyásáig. Átlagos magasságuk 1-80 m. Fajilag a juságoltó. Némelyek cukorral, st sóval és gyömfunzsa nógérdillez tartoznak, hosszúkás lapított bérrel is szeretik, néhol befzik. Túlságos élvefej, hosszú nyakú, rövid derekú, de hosszú végtagú zete azonban könnyen hasnyomást, bélgörcsöt v.
naftol (1) szulfosav (8) sárga

;

:

m-

:

:

;

;

;

;

:

;

—

emberek. Állcsontjaik ersen kiállók (prognath), a
brük sötétbarna. Hajzatuk fölötte gyér, szakálluk
alig van. A fanosodás korszakában mindkét nemnél
kitörik az alsó metszfogakat. A véneknél a fels
metszfogak kiállók. A férfiak mindennem ruhát
megvetnek, az asszonyok övzsinóron csecsebecsékkel díszített két brdarabot viselnek. Iparhoz,
különösen a vasiparhoz sokkal kevésbbé értenek,
mint a szomszédjaik. Ffegyverük a lándzsa és a
buzogány. Ijjat, nyilat nem ismernek. Vannak
hagyományaik a mindenség teremtjérl, de kultusza nincs, ellenben a kígyókat szent állatokként
tisztelik. Emberhústól undorodnak. Falvaik nincsenek. Tehéntrágyával tüzelnek. Némi földmívelést is znek; ffoglalkozásuk a pásztorkodás.
Szarvasmarhájuk a zebufajhoz tartozik. Teheneiket le nem ölik, csak a dögöt eszik meg. Soknej üségbon élnek és marhákért veszik feleségeiket. Az orvosok szerepét a szellemidézk látják
el. Nyelvük az ú. n. sziluszi nyelvek közé tartozik
a bári,nuer stb. nyelvekkel együtt. 18y4-ben Budapesten is mutogattak az állatkertben 50 fbl álló
D. csoportot. V. ö. Mitterrutzner, Die D.-Sprache
in

Central- Afrika (Brixen 1866); BéUrame,
e i denka (Verona 1881).

Piame bianco

H

hasmenést okoz. Tartalma

1-06 fe0'27''/o cukor,
1*15 pektin, 1*07 cellulóza,
0-63 ásványos anyag, 9ó"2lo/o víz. Hazája a meleg
Ázsia.
AgörögD.a.ja. CitruUu^viclgaris{l. Citrullm).

hérjenem anyag,

Fajtái.

Mind a sárga, mind a görög D.-nek számos
fajtája van, melyek rendszeresen osztályozva mncsenek. A sárgaD.-néla következ fajtacsoportosítás van általánosan elterjedve (í.gerezdes, cserhaju (Lábra); fjellegük a vastag, gerezdolt, cseres (recés) héj, a narancssárga, szagos hús; ezek
Franciaországban keletkeztek, miért is francia
D.-knek is hivatnak kiváló fajtája e csoport;

Kantalup (2. ábra); elbbiektl a még vastagabb, mélyebben gerezdéit s
nak a honSímri.

2..

hünrcses héj és sok esetben a lapos alak által
térnek el nevüket Cantalupo Róma melletti helységtl nyerték, ahoT állítólag keletkeztek; kiválóbb ide tartozó fajták a párisi, az algeri és a
virginiai kantalupok, úgyszintén a versaillesi és
a Bellegarde ; ^^erezdeÜen v. keleti turkesztán
(3. és 4. ábrSf, fjellegük a vékony gerezdetlen héj, mely a legtipikusabb fajtáknál sima, de
;

.

—
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több fajtánál cseres, továbbá a szagtalan fehér v.
zöldszínü, st rózsaszínes igen leves hús. Az ide
tartozó fajták indái erösebbek s levelei nagyobbak,
mint az 1. és 2. alattiaké, továbbá az indák hajlam-

Dinnye

gyümölcsüek közül befzésre alkalmasak pl. a
mángó-D., továbbá a konyhakertek citroma és
narancsa elnevezésüek.
A görög D.-ket héjuk, húsuk és magjuk színe

mal bimak a felfutásra, miért is e csoport fajtái szerint szokták osztályozni így vannak sötéta felfutó müvelésre is alkalmasak legkitnbb zöld-, világoszöld-, fehér-, csikós- és sárgahéjuak,
;

:

;

fajták az eredeti keletiek, különösen az iszpaháni,
khivai és bokharai; a nálunk elterjedt fajták

veres-, fehér-, sárga- és zöldhüsuak, fekete-, fehér-, barna-, veres- és tarkamaguak (barát ma-

a Tisza gyöngye, az Aknabát, gnak); továbbá érésök szerint a görög-D.-k is
tábornok és a rózsaszín tavkesztÁnli^^ na- nyáriakra és téliekre osztatnak fel. Legjobb hírüi^z-D.-k, apróbb, gömböly alakú, narancsvörös névre tettek szert Pánthy Endre címzetes püspök
éstöinStt, zamatos húsuak (pl. a Muscatello, a egri D.-i., továbbá számos kiváló híres magj'ar
fajta, mint pl. a Mars ovszky, a fogaraM, a hortobágyi, a csányi,''SárfíS5ni és fegyvemeki piroshúsú és a jászkun fehérbélü takács-D.

közt jelesebbek

:

Bem

Termesztése.
Mind a görög, mind a sárga D. meleg églehetleg sík fekvést
és laza, meleg talajt kíván. Olyan éghajlat alatt,
ahol a szll biztosan megérik, a D. a szabadban termeszthet, minden védelem nélkül; ott
ahol a szll nem, de a kukorica és a dohány bizhajlatot, szabad, napsütötte,

már csak üvegharang alatt,
egyéb helyeken pedig csakis melegágyakban v.
hajtatóházakban termeszthet; növényházakban
a termesztés nagyon bizonytalan, miért inkább a
melegágybeli termesztés van elterjedve. A szabadfekvés nagyon kívánatos, annyira, hogy még
a fák árnyéka is árt a D.-nek innét e magj'ar
közmondás: «a D. csak kapásának árnyékát
tos termést ad,

1.

ibn.

2.

ábra.

vöröshúsú ananász stb.). E beosztás tökéletlenségét
pl. a közönséges ú. n. paraszt-D.
(ú. n. kty-D.), mely gerezdes, de sima héjjal bír,
a csoportok egyikébe sem illeszthet be. Beosztják a sárga D.-ket úgy is, hogy a csoportosítás
esak-a hús színére, továbbá úgy, hogy csak az
érés idejére van alapítva: így vannak: sárga-,
veres-, fehér- és zöldhúsu D.-k, továbbá koraiak,
nyáriak és téliek. A koraiak rendesen a legkevésbbé ízletesek (hamar kásásodnak), míg a
középérésüek a leglzletesebbek szoktak lenni ; téli
mutatja, hogy

S.

ábra.

4.

ábra.

az olyan D., mely kéaö sszel érik és soká eltartható, pl. a máltai zöld- és piroshúsú a keletiek
között vannak a legkitnbb téli fajták, továbbá
mint ilyenek híresek Franciaországban a cavail;

loni D.-k.

Termelési szempontból jelentéktelenek az

ú. n.

savanyú és az iüaiozó D.-k az elbbieknek különféle alakjuk s különböz szín húsuk van,
többnyire kicsinyek, föjellegük a savanykás íz
;

•

az utóbbiak nem enni való, kicsiny, narancsnagyságú, sárgaszín, veresen csíkolt D.-k, amelyek
pompás illatot árasztanak, miért is a Keleten,
továbbá Dél-Európában virágcserepekben, lécekre
felfuttatva ablakokban tartatnak. Az ilyen apró

;

tri

el».

A

fekete,

humuszos homok az

igazi ta-

nyája a D.-nek, miért is legjobban sikeiül termesztése a homokos erdirtásokon, továbbá friss
gyeptöréseken, szóval olyan földön, amit a magyar szzföldnek nevez. Ilyen földeken trágyázni
nem kell minden egyéb helyen ers trágyázást
kivan s legjobban megfelel neki az elkorhadt lótrágya. A görög és a sárga D. termesztési feltételei nagyjában ugyanazok, de a görög D. igényei mind a meleg, mind a szabad fekvés, mind
a talaj lazasága iránt nagyobbak, miért is hazánkban a görög D.-t fleg az Alföld homokterületein termesztik, míg a sárga D. inkább a Felvidék szUvidékein van elteijedve: a sárga D.
jól díszlik a homokos vályogon és a homokos agyagon is, ha azok nem nedves fekvésüek. Szabadban
úgy szántóföldön, mint kertben lehet termeszteni a
D.-t; mindkét esetbon ügyelni kell arra, hogy
ugyanarra a táblára a D. ö év leforgása eltt ne
;

kerüljön vissza.
A szántóföldi termesztést hazánk némely helyén
nagj-on kezdetleges módon zik a magot szórva
vetik el, s a kapálás alkalmával a növényt szükség szerint megritkítják ; egyedüli elnye ennek
az eljárásnak az, hogy a magvak egyenetlenül
kelnek s így kései fagj'ok alkalmával csak a korábban keltek fagj-nak el, míg a késbb kikeltek
mindig jó termést adhatnak egyéb eljárásoknál
a D.-t némely évben
4-szer is kell vetni.
Jobb müvelésmód már a sorosvetés, vagy a sorosültetés; a sárga-D.-nél a sortávolság 3, a görög-D.-nél 4 m. s a sorosvetósnél a palánták a
sorban, a kapáláskor, 1 m.-nyire ritklttatnak meg,
az ültetésnél pedig 3—4 mag egy helyre, ily távolban rakatik el. Legmegfelelbb a szántóföldi
;

;
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is fészkekbe ültetni a D.-magvakat.
fészkek távolsága egymástól a sárga D.-nél
2 3, a görögnél 4 m., s készítésük különböz, a
szerint, amint a talaj homok vagy pedig kötöttebb
minség. A homoktalajnál egy ásónyomnyira
kiássuk a fészket, a kiásott földet korhadt trágyával keverjük s azután vele a gödröt betömjük,
úgy egyengetvén el a földet, hogy a fészek a talaj
felszínébl ki ne emelkedjék agyagos talajon ellenben a fészkeknek magasaknak, s a talaj felszínébl 20—30 cm.-nyire kiemelkedknek kell lenniök. Minden fészekbe 4—5 mag rakandó, amelyeket 2—3 cm.-nyire be kell födni. Szántóföldi
termesztésnél a talajt okvetlenül sszel jól meg
kell trágyázni (kivéve a szüzföldet) s mélyen felszántani, tavaszkor pedig elbb megfogasolni s
késbb ismét szántani, hogy a talaj porhanyós legyen. A késn vetett D. nem igen sikerül,
miért is tanácsos a vetést április hó végéig elvégezni. A szántóföldi termesztésnél a vetés v. ültetés után más munka nincs, mint a herélés s a szükség szerint 2 3-szorí kapálás. A herélés abban
8-ik levél föáll, hogy a palánták fhajtását a 6
lött elcsípik, hogy ezáltal az oldalhajtások, melyek
inkább kötnek gyümölcsöt, erteljesebben fejldjenek; a görög D.-t nem herélik. Szeles vidékeken, hogy az indák össze ne kuszálódjanak, szokásban van az, hogy az indákat több helyen földdel temetik be, «bevágják».
A kerti mvelés nagyon sokféle lehet, a legegyszerbb módja nem különbözik a szántóföldi fészkes mveléstl, csakhogy természetesen kertben
az szi szántást az ásás helyettesíti, mely jó mélyen, két ásónyomnyira teend. Nagyon elnyös a kerti mvelésnél a magvakat növényházakban V. szobákban cserepekbe vetni s a növényeket a szabadba csak a kései fagyok elmultával ültetni ki különben ha kell számú takarókkal rendelkezik a kertész, akkor kiültethetk ezek

müvelésnél

A

—

;

—

—

Dir

kodni, miért is az ágy készítéséhez alkálin
meleg lótrágyát némi lombbal v. timárcser-i
zsalékkal kell keverni. Ha a melegágy elkószü
a trágyára úgy 20—30 cm. magasságban mele
ágy-földet hordunk, s ezt úgy egyengetjük
hogy az ágy közepe halmos legyen. Minden abh
<

ezután egy-egy D.- palántát ültetünk
melyet kiherélünk (a görög D.-t nem), mihei
3. levele kifeslett, még pedig úgy, hogy a 2. lev
fölött csípjük el a hajtást. A herélés után a me{
maradt két levél hónaljában csakhamar oldalba,
tások fejldnek s ezeket megint visszacslpjük
3. levél felett, amire a két oldalhajtáson lev ösí
szesen 6 levél hónaljából a gyümölcsöt hozó in
dák nnek ki. Egy-egy tövön 5—6 gyümölcsní
többet nem szabad meghagyni, a felesleg eltávoL
tandó diónagyságú korukban a terméketlen haj
tások egészen elcsipetnek, továbbá a termhajtá
soknak is elcsípjük a széls gyümölcsön túl ter
jedö részét. Ha már a gyümölcs meglehets nagy
alája cserepet helyezünk, hogy rothadásba ne in
alá

(

;

dúljon.

A

melegebb téli napok déli óráiban is több
szellztetni kell az ágyat, amely a május
szép napokban több órán is nyitva maradhat, só
a júniusi meleg éjszakákon már egész éjen át. !
palántákat a melegágyban öntözni is kell, de na
gyón csínján, állott vízzel és soha sem közvetlei
a tnél, mert különben a D. nagyon megsínyli
Melegágyi termesztésnél legbiztosabb a D.-vi
ragot mesterségesen megtermékenyíteni, mertkü
lönben nem köt elég termést. Ha a virágzás ide
jén a déli órákban az ágyat kinyitjuk, az ekko
származó légvonat az elporzó virágok himporá
ugyan szétoszlatja némileg, de ez nem mindij
elégséges. A mesterséges termékenyítés igen egy

szr

szer. Mihelyt valamely hímvirág kinyílott, ez
nyelestül leszakítjuk s letépve pártáját, aporzóka
felszabadítjuk ezt megtéve, egy nvirág párta
ját szétnyitjuk s a mutatóujj unkkal a hímvirágc
már május elején is.
Az üvegliarangok alatti mvelés lényege az, felette veregetve, a himport a nvirág bibéjér
virága
hogy a fészket nagy, kb. 35 cm. átmérj s majd- szórjuk; ezt az eljárást ugyanazon a
nem ilyen magas üvegharangokkal lefödik mind- legalább kétszer kell ismételni.
addig, míg a küls leveg hmérséklete annyira
A D. -termesztésnél nagyon fontos az éreí
felemelkedett, hogy a D.a szabad levegt is kiállja. ség megismerése, mert éretlenül szedve le a gyí
Végül nagyon el van terjedve a sárga D. mdegágyi mölcsöt, a görög D. utólag a fekvésben egyá
termesztése is, melyet hvösebb klimáju vidéke- tálában nem érik, s a sárga D. is csak akkoi
ken, továbbá ott alkalmaznak, ahol érett D.-t már ha a teljes érés eltt legfeljebb két nappal szak
korán, május közepén, június elején akarnak az tották le. A szagos húsú sárga D.-ket a le^
asztalra adni a melegágyon urasági kertekben könnyebb megismerni, mert ezek érettségét má
hazánk legjobb D.-termelö vidékein is termesztik szaguk elárulja, továbbá érett állapotukban kocsi
a D.-t. Ha a korai termesztés a cél, az eljárás a nyukról többnyire leválnak a keleti (turkesztái
következ. Januárban nedves fürészporral töltött szagtalan D.-k érettségét már nehezebb megb
kis cserepekbe elvetik a magvakat és melegre merni, s ehhez nagy szakértelem szükséges a
állítják; a kertészek legjobban szeretik a 4—5 egyik fajta érettségét a gyümölcs hegyének me^
éves magot hasznáhii, mert mint a tapasztalat bi- puhulása, a másikét a kacsok, a harmadikét a
zonyítja, az ilyenekbl kelt növények a legbveb- egész inda elszáradása jellegzi, sok esetben
ben teremnek; a D.-mag csirázóképességét 8 12 kocsán körül mutatkozó repedés is jellemz*
évig is megtartja, s így az öreg magtól nem kell A görög D. érettségének a jelei a következk
félni. A kicsirázott magvakat jó kerti földbe, kis a héj hamvas színe eltnik, kopogtatva tomp
cserepekbe vagy gyeptéglákba vetjük és ha nö- hangot ad, felemelve nagyságához mérten nei
vényházzal rendelkezünk, ebbe, ha nem, akkor nehéz, s felemelten csekély oldalütésre reng t<
a meleg szobába, a kályha mellé állítjuk. Ha a cse- nyerünk közt összenyomva ropog (de ez árt a D
repekben kikelt növénykék els lomblevele kifes- nek), kocsánya megcsavarodik s a közel es k£
csók elszáradnak. A leszedett D.-t a fogyasí
lett, akkor átültetendk a melegágyba. A melegágyban nem nagy, de tartós melegnek kell ural- tásig hvös pincébe kell eltenni.
;

;
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Betegségei.
A. Kedveztlen életviszonyok okozta betegségek
1. Héjrepedezés, mikor a gjümölcs héja felpattan rendesen akkor észlelhet, ha tartós nedves idjárásra hirtelen meleg, napos id következik. 2. Görbenövés, mikor a gyümölcs egyoldaegyik fele szépen fejldik, másik fele a
lasán
növekedésben visszamarad, kedveztlen talajban
s különösen nedves idjáráskorészlelhetó segíteni
azáltal lehet rajta, ha az elmaradt részen a héjat
zsebkéssel gyengéden keresztben felhasítjuk, még
pedig több vágással e mveletet lehetleg korán
kell végezni, mikor a gyümölcs még tojásnagyságú. 3. I&rothadás, mikor az indák tövüknél
fonnyadni kezdenek s a kocsányok színüket hagyják: a betegség kivált nedves agyagos földben
mutatkozik s ellene tanácsos a tövek körül szén-

rikában a D.-t egy Peronospora

spora

is,

a Perono-

megtámadja ez

is fehér
bevonatot alkot a leveleken, melyeket gyakran
tönkre tesz s így a gjiimölcs kifejldését gátolja;
ellene a bordeaux-i folyadékkal (1 "j^ való permetezés használ. 5. A leveleken különböz nagyságú, de
valami nagyobb méreteket sohasem ölt, gyakran
kerek, néha szabálytalan barnás foltok jelenkeznek, melyek kéább megfehérednek s rajtuk apró
fekete szemecskék támadnak a betegséget is egy,
a Septoria génuszhoz tartozó gomba okozza, mely
bvebben tanulmányozva nincs. 6. Perzsiában a
D.-n egy virágos élsköd is, a szádor-féle növénycsaládba tartozó Orobanche Ddilii Decne.
(Phelipaea aegyptiaca Walp.) nagy károkat szokott okozni; a D. gyökérzetébe bocsátja saját
gyökérzetét, s ezt a gyümölcs megsínyli ez az
élsköd egyébként a tökféle növények családport hinteni v. azt be is kapáhii.
jának egj'éb tagjait is, tqvábbá a káposzta-féle növényeket s a gyapotnövényt is megtámadja taB. Élsködk okozta betegségek
1. A francia D. -termesztk nuüe, az amerikaiak nácsos az Orobanche-t, mieltt még magjait megriist név alatt rég ismernek egy betegséget, amely érlelte volna, kigyomlálni és elégetni.
Irodalom. Ssontagh G aszta v A ssenvedelmes dinnyéss Kakifejezések a magyar rozsda szónak felelnek meg.
Dienes Dinnyészet Dr. Farkas Mih^y A D.-tanyésités
A betegség barna foltokban jelentkezik mind a ton&
foglalatja; A dinnyész munkaköre, irta: as dre^ diimyésa
gyümölcsön, mind a hajtásokon, mind pedig a (Pánthy Endre) Ónody Bertalan, Khiva dinnyészete; Jacqnln
leveleken, amely foltok egjTe terjednek, késbb be- Monograpliie compléte du Melón, Paris ; Loisel, Melón, noavelle méthode de le coltiver sous cloches, sor batt«s et snr
süppednek. A gyümölcsön sok folt gyakran össze- couches. Paris Dufonr de Villerose, Caltur da melón. Paris,
folyik, s a foltok helyén a megtámadott növény- 5. kiad.
részek tönkremennek. E betegség jelentékeny
Dinnyeberki, kisk. Baranya vm. szentlörinczi
károkat okoz, s valószín, hogy hazánk D.-vidé- j.-ban, (1910) 401 magyar lak. ; n. p. ée n. t. Bükkein is el van terjedve anélkül, hogy a magyar kösd.
nép valami névvel megjelölte volna, mert a
Dinnyefa (nSv.), I. Carica.
magjiar dinnyészeti munkákban nem találj tik
Dinnyefaiélék (qöv.), 1. Caricaceae.
említve. A magyaróvári gazdasági akadémia kertDinnyefar, a ló azon faralakulása, midn az
jében azonban már több évben észlelték, habár nemcsak hátrafelé, de oldalra is elgömbölyödik s
nagyobb kárt itt nem okozott. E betegséget a közepén egy kis bemélyedés, egy barázda húzófi-ancia és amerikai szakraunkák a szöllö egy ha- dik egészen a farokig. Méretei rendesen igen kedsonló betegségének megjelölése után újabban an- vezek, azért a D. a jól alakultak közé sorolthrarnosenak nevezik, mert nem rozsdagomba, tatik.
hanem egj' egészen más gomba, a Scolecotrkhum
Dinnyefö (növ.), L Hibiscus.
m€lophthorumFri\.Uevis.Qt Delacroix okozza azt
Dinnyekaktusz (nSv.), 1. Melocadus.
(ugyanez a gomba még Gloeosporium Sac<;. név
Dinnyés, Gárdonyhoz tartozó puszta, Fejér vm.
alatt is szerepel az irodalomban). A barna foltokon székesfehérvári j.-ban, (i9oo)
lak. ; vasúti állokésbb sötétzöld penészszer bevonat található, más, posta- és táviróhivatal.
mely a gomba szaporodó sejtjeibl, az egyes gombaDinnyés-kajtori tólecsapoló társulat. Alaszálakról lefüzödö kétsejtü konidiumokból van kult 1888. a fejérvármegjei Pákozd, Gárdony,
alkotva. A betegségnek ellenszere nincs. 2. A liszt- Szerecseny, Seregélyes és Aba községek határáharmat fehér, gyengéd porszerü bevonatot alkot ban, a szab. cs. és klr. Déli Vaspálya-társulat
a leveleken, amely bevonatban késbb apró, fe- pályatestétl K.-re fekv tavak lecsapolására. A
kete szemecskék, a gomba ú. n. peritheciumai tn- társulat kötelékébe bevont terület 2184 kat hold,
nek fel ; ellene a kénporozás használ (1. lAszt- 196 D-öl. 1905 év végéig befektetett építés tökéje
harmat).
7é,855-28 K. Székhelye Székesfehérvár.
3. A Qadosporium cunoneris Frank nev
Dino . ., természettudományi nevek összetétegomba a gyümölcs héján barna, besüppedt, rot- lénél, különösen kihalt óriás állatokéinál (pl. Dihadó foltokat okoz, amely foltok egyre nagyob- nosaurus) a. m. félelmetes, hatalmas (a görög
bodnak s bellük gnmminem lé szokott ki- «deinos» szótól származik).
folyni
a betegség nemcsak a nagyobb, hanem
INnobryon (illat), az ostorosállatkák (Flagelmég az egjészen zsenge, fejletlen gyümölcsöt is lata) osztályába, az aranyszín ostoros véglények
megtámadja, ami miatt ezek fejldésükben vissza- (Chrijsomonadina) rendjébe tartozó állatnem.
maradnak, elcscnevészednek. A gomba micéliuma Fajai telepekot alkotnak s az egyes egyének cel.keresztülnövi a gyümölcs héját s ennek szöve- lulózból álló hüvelyekben laknak. Néha, fleg
teit tönkreteszi ott, ahol a rothadt foltok vannak, állóvizekben, rendkívül elszaporodnak. LegismerJelentkeznek késbb a gomba szaporodó részei, a tebb a
sertularia Ehrbg. édesvízi tavakban
Itonidinmok, melyek a foltokon szürkészöld bevo- igen gjakori. Hazánkban rajta kívül még 2 faj él.
latot alkotnak. A betegség, amely ellen védekezni
Dinocerata Marsh, kihalt svilági emlsnem lehet, a leveleket nem támadja meg. 4. Ame- állatok, melyeknek maradványai nyugati Amo-
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rikában, eocen-rétegekben találhatók. Marsh 1870. nekkel festik azon harcokat, melyeket seik folytalálta elször nyugati Wyomingban ós három tattak ezen óriási madarakkal, melyeket
Moa
nemet: Dinoceras, linoceras és Uintatherium (Movie)-nak neveznek. Hochstetter és Haast hozkülönböztetett meg. Az állat maga igen ers, ták Európába az els teljes D. csontvázakat,
zömöktesttl, elefántnagyságú, csakhogy öt ujjú melyeket az uj-zeelandi barlangok iszapjában talábal rövidebbek. Peje^. az áíyrát) szarupajzszsal láltak eredeti, természetes fekvésben. Hat faja
volt fedve; hogy rajta kinövés volt-e és hogy ismeretes, legnagyobb a D. tnaximus v. giganteus
Owen, mely több mint 10 láb magas volt ismeretesek még az uj-zeelandi pleisztocén kom képzd-

k

;

ményekbl a D. ingem, D. robustíis, D. struthioides, D. gracilis és a legkisebb faj a három láb
magas D.parvus Owen.
Dínornitliidae (áuat), a strucfélékkel közel
rokon, kihalt óriás

madarak

családja,

melynek

Madagaszkáron, a Maskárana-szigeteken és
Üj-Zeelandban éltek magukkal jóformán tehe-

fajai

;

tetlenek voltak, repülni nem tudtak. Csontjaikból
a muzeumok részére teljes példányokat is sikerült
összeállítani.

]>inosauria,

1.

Dinosaurns

Dinosaurus.

A hüllknek kihalt
melynek képviseli a triász elejétl a
kréta végéig éltek. Egyes fajok óriási méretek
voltak s nagyság dolgában az összes többi kihalt
(paieont.).

rendje,

Dinoceras koponyacsontjai.

mindegyik fajnál-e, az még nem bizonyos. Farka
vékony és hosszú volt. Fogazatából ítélve húsev lehetett, amennyiben felül nem volt metszfoga, alul pedig 6 metszfoga, továbbá oldalt kiálló hatalmas szemfogai és mindegyik oldalon,
felül és alul 6—6 ers zápfoga. V. ö. Marsh, Dinocerata (Washington 1886).

Dino Compagni,
Dinocrates,

1.

Compagni.

Deinúkrates.
Dinoflagellata (állat), az ostoros ázalék-állatkák (Mastigophora) osztályának egyik alosztálya
két ostorral, melyek közül egyik ostorszer s
hosszbarázdában fekszik, a másik ellenben legtöbbször hullámzó hártya, illetleg szalag- és
harántbarázdában foglal helyet; hullámzásával
azt az optikai csalódást idézi el, mintha ott csillangók örvónyeznének. B csoportot régebben
Gilioflagellata néven emlegették, s némelyek a
növényországba sorolják. Testtik merev, ami rendesen sajátszer alakú cellulózából álló páncéljuktél ered. Legtöbb közülök tengeri, de van néhány
édesvízi és hazai faj is. Rendesen roppant nagy
mennyiségben fordulnak el, s ezért, bár nagyon
kicsinyek, nagy tömegüknél fogva a halak táplálásában nagy szerepet visznek. A tengeriek közül
többen világítanak. Hazánkban 11 fajuk él; leggyakoriabbak a Ceratium és Peridinium nemekhez tartozók.
Dinom-dánom, mulatság, korhelykedés innen
a közmondás Egy-két napi D. három napi szá1.

;

:

nom-bánom.

Djnornis

Ötven

(üiat).

Kihalt

:

Gyakrabban elfordulnak Észak-Amerika fels
:

jura rétegeiben,

A

alkalmatlan nehéz volt. Valószínleg növényev
A történelmi idkben még élt a D. Uj-ZeeJand szigetén, ahol a maórok ma is borzasztó szí-

pl.

Atlantosaurus, Ápatosaurus,

Brontosaurus, IHplodoais Gompsognatus stb. és
a fels kréta (ú. n. Laramie) rétegeiben, pl. Triceratops. Európa alsó krétarétegeiben (a belga,
német és angol "wealdenben), pl. az Iguanodon.
Hazánkban Nopcsa F. báró a Hátszeg vidéki terresztrikus fels krétarótegekbl ismertetett D.kat, mint a Telmatosaurus transylvanicvs-t,
Mochlodon robtistum-ot és M. Suessi-%, melyek
közül a két els új s csak hazánkból ismert faj.
Dinotheriam (paieont.) Az ormányosok alrendjébe tartozó kihalt emls állat volt. Legjelaz alsó állkapcsában lév le- és hátrafelé görbült, ers agyarrá fejldött metszfogai,
amelyekkel egyfell a táplálékul szolgáló növényeket szaggatta föl, s amelyek másfell a meredek partokon való fölkapaszkodásnál szolgáltak
segítségül. A fels állkapocsban agyara nem volt.
Az elözápfogaknak s a zápfogaknak két-két, legfeljebb három éles harántnyergük van, amelyek
igen mély barázdákkal vannak egymástól elvá-

neme a szárny- lemzbbek

nélküli (Apteryges) szárazföldi madaraknak. Külsejére az afrikai struchoz hasonlított, de annál is
magasabb volt néhány lábbal. A lábán 3 Ujj volt.
csontjai kevéssé voltak léggel teltek, hanem
inkább velvel, és éppen ezért teste a röpülésro
volt.

ma él szárazföldi állatokat fölülmúlták (Ailantosaurus). Koponyájuk s így agyuk is a test
nagyságához képest rendszerint igen kicsiny volt,
de ezzel karöltve járt a hátsó végtagfüggesztk
közöl a sacrum ersen kitágult üregében a ge-"
rineagynak tetemes megnagyobbodása. A gerincoszlop csigolyái sokszor szivacsos szerkezetek,
egyeseknél a végtagcsontok üregesek, kulcscsontjuk nincs, a medenceövben az ülcsont ersen
megnyúlt, mint a madaraknál s a farcsontjuknak
sokszor hátsó nyúlványuk (postpubis) van. Kültakarójuk v. csupasz volt, v. pedig pajzsok, tövisek, szarvak fejldtek belle. Részben növényevk, részben ragadozók voltak. Némelyek madárjellegeket (üreges végtag, medenceöv), mások
emls jellegeket(ketts gyöker foga Geratipsiáknál) mutatnak. A D.-kat felosztjuk
sauropoda
(gyíklábuak), theropoda (ragadozólábuak), ortJiopoda (egyeneslábuak) és ornithopoda (madárlábuak) alrendjére.
ós

—
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A zápfogak a tapiréhcz hasonlók s azért
Cuvier a régebben ismert egyes zápfogakat egy
óriási tapir-fajtól számlázottaknak gondolta. Késbb Eppelsheimban, Németországban teljes koponyát és állkapcsokat leltek, majd Franzensbadban (Csehorsz.) és Pikermiben (Görögorsz.) ezenkívül a végtag csontjai is elkerültek, amikbl a
D. rendszertani helye teljes biztonsággal megállasztva.

—

Diocletianus

dékek vannak és a XI. sz.-beü XiphUinos
kivonata.

(1.

o.)

Róma korábbi nagy férflait nem méltatja

keUleg, míg hatalmas kortársainak túlságosan is
tömjénez. Mve különböz forrásokból van merítve s azért nagyon változó érték
nem ment
;

továbbá egyenetlenségektói, pártoskodásoktól
szereti a bbeszéd szónoklatokat, szívesen beszél
csodajelekról. Mindamellett nagy fontosságú különösen a római alkotmány, joggyakorlat és hadügy
lapítható volt.
Mint a mai elefántnak rokona, szintén a füves, szempontjából. Els kiadása Stephanus Robertoserds és mocsaras területen élt Nagj'obb volt va- tól való (Paris 1548), jobb a Fabriciusé és Reimalamivel a mai elefántnál. Élt a miocénben és a rusé (Hamburg 1750—1752, 2 köt.), kritikai kipliocénben, amely korok üledékeiben leljük ma- adás 3 kötetben a Boissevain-é (Berlin, Weidmann 1895—901).
radványait. Elfordul a föntebbi helyeken kívtil
Dio Chrysosthomos, L Dión, 2.
hazánkban a pannóniai (pontusi) rétegeinkben
Diodea (Dioklea, Doklea, DuTdja), ókori vá(Baltavár, Rákoskeresztúr, Polgárdi) és gyéren a
szarmata rétegekben a bécsi és a romániai me- ros a mai Montenegró területén, Diocletianus szüdencék pannóniai rétegeiben, Franciaország mio- letési helye. Romjai Dukle mellett, Podgorica
cénjében, Szamosz-szigetén, Kelet-Indiában. Leg- közelében máig láthatók.
Diocletianus, teljes nevén Gaius Aurelius
gyakoribb faja a D. giganteum, továbbá a Z).
bavaricttm és D. Cuineri. Romániában a D. gi- Valerius D., római császár Kr. u. 284—305. Alaganteum-nak egy igen nagy válfaja, a var. gigan- csony származású dalmáciai ember volt (szül. 239.),
ti&simum teljes csontváza a bukaresti egyetem de rendkívül tehetséges katona, ki polcról polcra
emelkedett s a hagyomány szerint egy papn jósgeológiai múzeumában van felállítva.
Dinsiaken, porosz város a düsseldorfi kerület lata is biztatta, hogy eléri a trónt, de elbb egy
Ruhrort járásában, vasút mellett. Van több temp- vadkant (lat. aperj kell leölnie. E jóslat értelmét
loma, árvaháza, birósága. Lakosainak ffoglalko- akkor fogta fel, midón urának, Caros császárnak
zása az ipar s fontosabb iparágak szén-, vas- és megöléseért alkalma nyilt a trónkövetel Aper
fémbányászat, flrnisz-, olaj-, lakk- és festékgyár- praetorianus vezéren bosszút állani. A keleti hadsereg erre Chalcedonban császárrá kiáltotta ki.
tás stb.,' (1910) 8324 lak.
Dintel, németalföldi folyó Észak-Brabant tar- Minthogy ellenfele, Carinus 285. meghalt, D. az
tományban, Bredánál, a Mark és az Aa vagy egész római birodalom ura lett, legtehetségesebb
Weefeis egyesülésébl származik és Dinteloord hadvezérét, Maximianust, augustusi ranggal uralmellett ömlik mint hajózható folyó a Volkerakba, kodó társává tette. 293. pedig két más vezért.
Galériást és Constantius Chlorust caesari ranggal
a Maas egyik ágába.
Dinyás, nagyk. Torontál vm. párdányi j.-ban, szintén bevont az uralkodói teendkbe. D. egysészerb fóldmívesek szövet- ges vezetése alatt a négy fejedelem a hosszas
(1900J 1657 szerb lak.
kezete, postahivatal és telefonállomás.
bels zavaroktól megrongált birodalom tekintéDinzio, 1. Duzio.
lyét helyreállította. Maximianus Galliában a láDió, nnx (növ.), egy- v. többtagú, együreg mag- zongó parasztságot, a bagaudákat 285. megféházból fejld, kemény, fásodott héjú termés- kezte a burgundok, alemannok és más germán
fajta, melyben a hártyáshéju mag van. Egy- törzsek betöréseinek véget vetett. Constantius a
tagú diótermése van a mogyorónak, többtagú lázongó Britanniát 296. ismét a birodalomba ke(makk) a tölgyeknek. A sulyoin diótermésének belezte. D. maga a Duna vidékén csinált rendet,
horgait a 4 rántt csészelevél, a tölgy makkjá- visszahódította Dáciát és Egyiptomot. Galeriusia
nak kupacsát összentt fellevelek alkotják.
sikeresen harcolt Ázsiában a határokon. NagyDio Caesarea, Galilea egyik helysége, mely- jelentség volt D. uralma a közigazgatás terén
nek eredeti neve Sepphoris v. Saphorine volt, is. Róma megsznt a császár lakhelye és a biroa hagyomány szerint Mária szüleinek lakóhelye. dalom központja lenni D. Nikomediában, MaxiKörülbelül Kr, u. 339. Constantius Gallus Caesar mianus pedig Mediolanumban (Milano) ütötte fel
elpusztította, de késbben újból felépült.
székhelyét s így a római szenátus és a tisztviseDio Cassius, inkább Cassius Dio, Cocceia- lk elvesztették régi befolyásukat A császárok a
nus, görög történetíró, szül. Nicaeában Kr. u. 155. Kelet despotizmusának megfelel udvartartást
és mint Dión Chrysostomos unokája gondos ne- rendeztek be
D. megszüntette alattvalóival az
velésben részesült. 190-ben már a szenátusnak érintkezést, a hódolatnak lealázó formáit honosívolt tagja, 221. elször, 229. másodízben kon- totta meg s így a Nagy Constantinustól végleg kizullá választották. Szigora miatt, melyet mint fejlesztett bizantinizmusnak alapját vetette meg,
hadparancsnok gyakorolt, a pretoriánusok fenye- hogy a császárság megrongált tekintélyét
getéseinek volt kitéve, úgy hogy a császár aján- fényre emelje. Továbbá szétválasztotta a katonai
latára második konzulsága alatt Rómát elhagyta, és polgári közigazgatást Itáliát 12 megyére osznemsokára azonban teljesen visszavonult a köz- totta fel, a provinciákat megkisebbítette és 12
ügyektl. Történelmi munkája 'PwjiaVxr) wTopía, dioecesis alatt 101 közigazgatási kerületet szermeljTiek 22 esztendt szentelt, 80 könyvben tartal- vezett rajtuk, melyekben egy új bürokratikus tisztmazza Róma történetét Aeneastól K. u. 229-ig. viseli osztály ép úgy biztosította az állam alapTeljesen csak a 36— 60 könyvek maradtak ránk a jait, mint eddig a katonaság. Rendbehozta a pénzKr. e, 68 évtl a Kr. u. 47-g. A többiekbl töre- ügjeket, nagy építkezéseket rendelt el,
így a ró;
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mai D.-thermákat, melybl még ma is fennáll hatalmas nagy romokon kívül egy nagy terem (most
az ü. n. S. Maria degli Angeli templom). Az egykorú
keresztény írók azonban gyalázatos színben tüntetik fel D. uralmát, mert 303 febr. 23. üldöz rendeletet bocsátott ki a keresztények ellen, melyet fleg
Galerius kegyetlenül hajtott végre. Húsz évi uralom után 305 máj. 1. önként lemondott uralmáMaximianust is arra kényszerítette, hogy a
Caesarok javára az példáját kövesse. Dalmáciába vonult vissza, hol Salonesban (a mai Spalaról és

—

Diófa

a mozgás és az üres tér lehetsége ellen új
argumentumokat talált. Még híres ebb volt a lohevolt, ki

(0 xu?t(ov): Ami nem volt
lehetetlen j mert a "lehetbl nem
kvetkezhetik lehetetlen. Ha két egymást kizáró
esetbl az egyik valósult, akkor a másik lehetetlen; ha ugyanis lehet lett volna, akkor a lehetbl lehetetlen vált volna. D. Aspefdusból Pythagoras iskolájának kési tagjaihoz tartozik. (V. ö.
P. Tannery, Archív f. Gesch. d. Ph. 1896). Leányai
is híres dialektikusok voltak, úgy hogy tanítványa
Philo különmunkát írt róluk (1. Megarat iskola).
2. D. (Siculus), Caesar és Augustus alatt Rómában élt görög történetíró Szicíliából. Nagy uta-

tröl való^o^psk-Qllása
es ÚGin' 'lész

:

tóban) nagy palotát épített magának s itt is halt
meg kertje mívelése közben 313. Nyugodtan tudta
nézni, miként hanyatlik vagy veszti jelentségét
élete munkájának egy része. V. ö. Bernhardt, zásokat tett, sok anyagot gyjtött s 40 könyvre
Geschichte Roms von Valérián bis zu D.-s Tod terjed Bibliothékéjében, mellyel minden más
(Berlin 1867)
Preusz, Kaiser D. u. seine Zeit tört. müvet feleslegessé akart tenni, világtörténe(Leipzig 1869) Seek, Geschichte des Unterganges tet írt az skortól Kr. e. 59-ig. Nagy része elveder antiken Welt, I. köt. (Berlin 1897) Mason, szett, de megvan az els 5 könyv (keleti népek,
The persecution of D. (London 1876) Allard, görög störténet), aztán a 11-töl a 20-ig (a görögök története 480-tól 302-ig) a többi könyvekbl
La persecution de D. (Paris 1890).
Diocletianusi éra (diocletianusi idszámítás), töredékek és kivonatok. D.
forrás Szicília történetére nézve s fontos a régi római történetre.
1. Idszámítás.
Diód (Diódváralja, Strenc), kisk. Alsó-Fehér Azonban nagy anyaghalmazából hiányzik a lélek,
vm. nagyenyedi j.-ban, (1910) 1577 oláh és magyar a történetírói mvészet és kritika. Kiadta Wes sekommentárral (Amsterdam 1746, 2 köt.),
lak., vasúti megálló u. p. és u. t. Tövis. Vidékén ling
kitüii gyümölcs terem. A község felett Diód- Dindorf (Leipzig 1828—32, 5 köt. ezt átdolgozta
váralja romjai láthatók; a várat Hunyadi János Vogel, majd Bekker J., 1858—54). Fordította
építtette s 1467. Dengelegi Pongrácz János bírta
Wahrmnnd (1869). V. ö. Heyne, De fontibus et
Ulászló Rádul havasalj i vajdát jutalmazta vele. auctoribus historiarum Diodori (Göttingen).
1538-ban Balassa Imre vajda kapta Zápolyától.
3. D., az ú. n. antiochiai iskola képviselje. 378
1555-ben Izabella a törökök ell ide vonult, Iza- óta Tarsos püspöke volt megh. 394. Utóbb
vélbella lemondása után Balassa Menyhért birtokába ték a nestorianismus elhírnökének, pedig saját
került. 1562-ben János Zsigmond ostrommal be- korában mint az ortodoxia megtestesülését tisztelték. Iratai nagyobbrészt elvesztek. V. ö. Harvette és leromboltatta.
Diodati, Johannes, ref teológus, szül. Genfben nack, D. von Tarsus (Leipzig 1901).
Diód váralj a, 1. Diód.
1576 jún. 6., megh. u. 0. 1649 okt. 3. Már 21 éves
I>ioecesis(gör.-lat.),l.valamely tartományhoz
korában a zsidó nyelv tanára, majd lelkész és Béza
halála után 1609. teol. tanár Genfbon. Velencében csatolt, s a tartományi helytartó által kormánys más olasz városokban igyekezett a reformációt zott kerület, különösen Kis-Azsiában. Nagy Konterjeszteni.de sikertelenül szerepetvitt a dortrechti stantin óta a praefecturák D.-ekre oszoltak, élüzsinaton. Nevét néhány más irodalmi müvén kí- kön egy vicariussal (helyettessel). 2. Egyházjogvül fként olasz bibUafordítása (1603, Genf 1641) ban a. m. egyházmegye. Az egyházjogban nagy
a róm.
tette ismertté. V. ö. Búdé, Vie de Jean D. (Genf jelentsége van, mert a püspökség
kat. egyház alkotmányának ez alapintézménye
1869).
Uiodon Günth. (áuat), a csupaszfogú halak területi hatósággá vált és a D. ezen hatósággal
(Gymnodontes) családjának egyik neme, melyre kapcsolatos területegység, mely magával a püsjeliemz, hogy testük gömbalakú, de farkuk és pöki hatósággal idfolytán annyira összeforrt,
farkúszójuk jól megkülönböztethet; elgyom- hogy a kánonjog szerint püspököt nem is szabad
rukba rendkívül nagy mennyiség levegt tudnak ilyen terület nélkül felszentelni. Ha valóságos tefelvenni, miáltal testüket fólfujhatják brükben rület nem volna, legalább egy névleges megyére
csontlemezek vannak, melyeknek mindegyikéhez kell a felszentelésnek történnie.
Dioecia (növ.) a. m. kétlakiság (1. ).
egy-egy mozgatható, merev tüske ízesül. Négy
Diófa (növ., Juglans L.), a róla nevezett család
ismert faja közül legközönségesebb az Atlanti-,
Indiai- és Csendes-óceán trópusi részeiben honos (Juglandaceae) fája, 7—8 fajjal az északi félgömb
sünhal (D. hystrix L.), hossza 35—60 cm. tüs- mérsékelt övében, 1 faja Jamaikán. Agában a bél
rekeszes, rügye többnyire kopasz, levele páratlakéi elérik az 5 cm. hosszúságot is.
Diodoros, 1. a magarái, görög filozófus, szül. nul szárnyas, jó illatú, porzós virága barkában a
Jasosban, Káriában, K. e. a IV. sz. második felé- múlt esztendei hajtáson jelentkezik, a term virág
ben. Egy ideig Ptolemaeus Soter palotájában ta- 1— 3-ként egyesül az ágak hegyén, csonthéjas
láljuk, ahol állítólag egyszer a király jelenlétében gyümölcs lesz belle. Legnevezetesebb faja pomStilpon egy problémát adott föl neki megoldásra, pás D. (Juglans regia L.), 20—25 m. magas.
melyre nem tudott azonnal felelni ; akkor nevezte Törzse aránylag alacsony, a koronája szép, terjeel a király Kronosnak (id, idveszteség) célzással delmes. Termése gömbölyded, a héja zöld, de fea lassúságára. Ezen való bánatában halt volna hérrel pontozott, végre megfeketedik. Vadon elmeg. Korának egyik leghíresebb dialektikusa fordul Görögországban, El- Ázsia több helyén, a
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Himalája ÉNy.-i részén, ahol más lombos és tlevel fákkaregyütt nagy erdóket alkot, továbbá
K.-i részén és BÍrmábanT Nálunk Krassó-Szörény
és Sztíben vmegyében foi-dul eló vadon. Most már
Európában számos fajtáját termesztik, s Ny.-on
az é. sz. 56", K.-en pedig 52°-ig terjed. A havason
is tetemes magasságban megterem, Svájc B.-i
részén 800, a déli részén 1100, hazánkban 640—
950 m. magasságban terem. Van olajos, csemege,
vérbélü, fürtös és óriás (1 dm. hosszú, 7 cm. széles), majd apróbb fajta, keményebb, vékonyabb v.
nagyon törékeny héjú fajtája, utóbbit német ebievez&éröl ci)iege-dió-nak. v. papirhéjúnak is mondják. A D. zöld részei zamatos izüek és illatúak.
Levele, kérge, fóképen pedig a terméshéj fzésébl
timsóval barna festéket nyernek, s vele fanemüeket, gyapjút festenek. Orleánnal és a kékfa levével
az asztalos a diócsávát csinálja. A zöld dióhéjat a
vászonfest<i és kalapos is szívesen megveszi. Levelének és zöld héjának felforralt leve, ha a lovat
bekenjük vele, a csipós legyet, meg a szúnyogot elriasztja virágából hajfeketltót csinálnak, a fiatal
zöld diót pedig olajba t-szik és hajkenöcsnek hasz:

Diogenes

hashajtó orvoság. Minthogy D.-nk csemetéjének
a fája beltU nagyon beles, ritkán lehet nemesítend anyatt belle keríteni, azért erre a célia
leginkább amerikai D. fajtát szokás választani.
Ezek így könnyen nemesíthetók, még a rossz föld-

ben

is

gyorsan nnek.

Betegségei.
1.

A levél

a fels lap

hólyagok bels

felé

Idhólyagosodik s a
anyag vonja be ; e

felületét lisztes

betegséget az szi barack levélfodrosságát okozó
gombával rokon gomba, az Exoasciis Juglandis
Berk. idézi eló s ellene más nem használ, mint a
beteg levelek korai leszedése és elégetése s esetleg a fiatalabb ágak visszametszése, mert a gomba
miceliuma behatol az ágakba is. 2. Liszthannat.
Lisztes bevonat lepi be a levél mindkét lapját,

melyet a Phyllactinia sufifulta Sacc. nevú. gomba
okoz; ellene a kénezés ajánlható (1. Lisztharmat). 3. A Cryptosporium nigrum Bon. nev
gomba a leveleken élesen határolt, barna foltokat
okoz, melyeket egy kissé sötétebb udvar környez.

4. A Gfiomoma leptostyla Ces. et De Not nevú
hogy gomba szintén barna foltokat okoz a leveleken,
erós tt átszúrhatunk rajta, cukorral bóven ke- amely foltokon a levél alsó lapján késbb barna
verve befzik és kedvelik. Cukorral és szesszel szemecskék jelentkeznek. 5. A leveleken nagy,

nálják. Éretlen termését addig, míg oly puha,

halavány, száraz, barna udvarral körülvett foltokat a Phyüosticta juglandina Sacc. és a Ph. Juglandis Sacc. nevú gombák okoznak. 6. A leveleken
szabálj-talan, halványzöld foltok támadnak, melyek
tolva jóizú, zöldes, illattalan, de hamar megavaso- késbb elszáradnak a foltok a levél alsó lapján
dik úgy használják mint a mákolajat, v. mint jó- fehérszín molyhos bevonattal húzódnak be ; oka
izú ételolajt. Mivel hamarább száreíd, mint a len- a Microstroma Juglandis Sacc. nevú gomba. 7. A
magolaj, olajfestményekhez fimisznek használják. dió zöld héján kerekded, szürkésbarna, vörtienyes
A fiatal D. fája fehér és puha, a vénebbé barna, szegély foltokat a Gloeosmrium epkarpii Thüm.
kemény, szívós és rugalmas; az európai fák egyik nev gomba okoz. 8. A oeptoria nigro-maculans
iegcsmosabbika és legfinomabbika, gyakran igen Thüm. nevú gomba nagy, sötétbarna, a S. epicarpü
szép hullámzatos vagy márványos rajzok vannak Thüm. fekete szegély barna foltokat, a Phoma
rajta, kissé fényl, nagyon finoman likacsos, a bél- Juglíindis Sacc. nevú gomba apró fekete szemecssugár alig észrevehet szépen fényezhet, köny- kéket okoznak a dió zöld héján. 9. Rothadás.
Diófafélék (növ.), 1. Juglandaceae.
iiyen hasad, szárazon nagyon tartós, ezért bútorDiófás (azeltt: Oláhnyires}, kisk. Szolnoknak és mtárgyakhoz nagyon keresik ; zongorát,
Doboka vármegye betleni járásában, (1910) 275
puskaagyat is készítnek belle.
A- D.-t magról szokás szaporítani, nagyon oláh lakossal; u. p. Középfalva, u. t. Mí^gyargyorsan n, 100 esztendnél könnyen tovább él. nemegye.
Diogeneianos Hat. Diogeniamis, Aditis), görög
A nagy D. azonban sok helyet elfoglal, alatta
valami nehezen tenyészthet, azért most az 1837 grammatikus a Kr. u. II. sz.-ban a pontusi Heóta ismeretes, Belgiumban nevelt bokordiót (J. rakleiából. Különböz földrajzi és lexikográfiái
regia var. fertüis) is felkapják és kerítésbe ülte- munkáiból ránk jutott 5 könyvbl állott és Pamtik. Itt bokoralakú marad, a tövétl kezdve szét- philos és Zopyrion grammatikusoknak hasonló
ágazik s épp^i oly bven terem, a magva éppen mveibl kivonatolt, az alexandriai Hesychiosoiyan nagy és jóizú, mint a rendes D.-é. Az tól kibvített lexikona, mely ábéco rendben klaszamerikai D.-kat nálimk gyakran ültetik,
szikus auktoroknak nevezetesebb szógyjtemékoronájuk az es és verfény ellen is teteme- nyét és szójárásuknak glosszáriumát adja.
sen véd. Magjuk nem oly jó, mint a mi D.-nké.
Diogenes, 1. Apollóniából, görög fllozófus.K. e.
Ilyen a J. nigra L. (fekete D.), 20— 30m. magas, az V. században az ioniai iskola híve, melynek
levele 7 ^9 szárnyú, puhaszörú. Magva nem öblös tanítását Anaxagoras elveivel valahogy egyesímetszet. Észak-Amerikában
Massachnsettstl tette. Mint Anaximenes, ö is tanítja, hogy az ós
Floridáig, fája használatos. A J. cinerea L. szin- anyag, melybl a világ lett: a leveg, molyböl
tén magas fa, levele 8—10 szárnyú, szrös. Fia- sürüsöiK'í ós ritkulás útján támaH iuinden. Ez aletal hajtása meg a levél nyele ragadós szr. v68^ azonb an onyttnl ó?szcl bir, ez a leveg
Term^ hosszas, kihegyezett, nagyon érdes és jgOCSSI, A mi oízünk c~ak istennek kifolyása,
^[öröncsös, magva nem öblös metszet, csíps ^ffglyhl a léiekzOs útján réizcaülünk. Anaxagóés olajos íz. Kanadában meg Észak-.\merika rastói fehát abban különbözik. hog>' ennek dualizk.-i és közép tájain n. Fája bútornak, a megfú- musával szemben í'enntartja az eredeti ioniai morásából kifolyó nedve cukornak használatos, kérge nizmost. Az sanyag eszes voltát a világ rendje-

dió-likr lesz belle. Újabban a száraz D. levelének
teájával egjüttskrofula és brbetegség ellen ajánlják. Magva négygerezd, de van háromgerezd
tartalma 50*';o kövér olaj (dióolaj). Ez kisajis
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célszerségébl következteti. Töredékeit

(Leipzig 1830)
Mullach
(Pragm. phil. graec, L, Paris 1860) ésDieís (Fragm.
d. Vorsokratiker, Berlin 1903).
2. D., Sinopéból, a híres és népszer cinikus
filozófus, a «kutya», kit Platón «örjöng Sokratesnekw is nevezett, szül. K. e. 414 táján, megh.
Korinthban körülbelül 90 éves korában. Apja
pénzváltó volt, ki alkalomadtán hamisított is,

kiadták Panzerbieter

;

amiben

fla állítólag segítette. Meglehet, hogy
az egész hamisítási adat félreértésbl származik.
Mikor 8 miatt kizték Athénbl, Antistheueshez ment (1. o.), hogy nála tanuljon. Antisthenes bottal akarta elkergetni, de D. nem tágított
s végre is ottragadt. A mester nem vallotta kárát. D. szellemes szarkazmusa oda csdítette a tanítványokat, kiket D. szava elbájolt. D. a következetességben, mellyel a boldogságot a mindentl való függetlenségbe helyezi, csakhamar túltett mesterén és bizarr túlságaival nagy népsze-

—
4. D.,

Diokles
Laerte-bl Kilikiában, akit ezért Laertius-

nak neveztek életérl mit se tudunk. Valószínleg
K. u. a III. sz. els felében élt. Híressé müve A
;

:

hires filozófusok életérl, nézeteirl s mondásairól tíz könyvben, tette nem kiválósága miatt, ellenkezleg, kevés ítélettel készült kompiláció, hanem
mert egyik fforrásunk a görög filozófia történetérl, melybl kell óvatosság mellett mégis sokat
meríthetünlc. Jó kiadását készítette Hübner (4 köt.
Leipzig); 1828. és 1831. Casaubonus és Ménagier
kommentárjaival, továbbá Cobet, 1850. a párisi
Firmin Didót cég görög-latin könyvtárában. Sokszor fordították. Franciára legutoljára Zóvort
(Paris 1847, 2 köt.) ; németül Snell 1806. és Borheck (1809) ; Nietzschenek egyik els, dolgozata
is D.-re vonatkozik ; Leo, D. L. (Leipzig 1901).
5. D. Bomanos, bizánci császár, 1. Botnano.s.
;

Diogenes lámpája, közmondás, Diogenes görög
cinikus bölcseltl vette eredetét, akinek furcsaságai között említik, hogy fényes nappal

ég

Neki nem kell semmi. Tömér- lámpával járt-kelt s a kérdozsködknek azt felelte
dek anekdota maradt fenn róla. Elfogadja, ha ku- ((Embert keresek». L. Diogenes.
Diognétos, nevét egy keresztény vallásos tartyának nevezik az utcán keresi eledelét. Hordóban lakik, egy ideig nyers hússal próbál élni. talmú s az apostoli atyák iratai közé számított
Köpenye mindene, nappal abban jár, éjjel abba levél tartotta fenn a történelem számára. A ker.
takarózik. Némelykor a templom elcsarnokában vallás ezen apológiája újabb kutatások szerint a
alszik. Nyáron a forró homokban hempereg, télen IH— IV. sz.-ból származik. Egykor Justinus vérmezítláb jár a hóban s meztelen melléhez öleli a tanút tartották szerzjének. Egy strassburgi, 1870.
jéghideg szobrokat. Bottal, kenyérzsákkal s ivópo- elpusztult kéziratban maradt fenn.
hárral jár, és mikor egyszer egy embert tenyerébl
Diógomba (növ.), az Agaricus ostreatus Jacqu.,
inni lát, elhajítja poharát. Egyszer nappal ég 1. Laskagomba.
lámpással jár az utcán, «embert» keresve. A spárDioichia (gör.) a. m. püspöki megye.
taiak az ö nézete szerint még leginkább emberek,
Dioicus (növ.), 1. Kétlaki növény.
t.i. legalább gyermekek, a többi görögök szennyesDiois (ejtsd: dioá), Franciaország egykori kis tarségek, V. ami még rosszabb
asszonyok. Nagyra tománya, annak dk.-i részében Viennois, Gresivan maga magával. Mikor kalózok elfogják s rab- vaudan, Gapenpais, Baronnies, Comtat és Valenszolgavásárra viszik, azt feleli, ha kérdik, mit tinois közt, Die fvárossal, A X. sz.-ban már örötud szabad embereknek parancsolni s tele torok- kös grófság volt. 1419-ben VII. Károly mint daukal kiáltja Kinek kell úr ? Tényleg találkozott phin megvette ma Dróme département részét alvalaki, aki erre megvette Xeniades, gazdag ko- kotja.

rségre

tett szert.

;

:

:

;

:

:

Dioklea, ókori város, 1. Dioclea.
Diokleai pap, horvát krónikaíró, az orosz Nestor, a cseh Kosmas és a lengyel Gallus Márton
hez állhatott közel. Azután fölváltva Korinthban IQabb kortársa, a XII. sz.-ban mint a diokleai
6 Athénben élt. Korinthban egyszer Nagy Sándor egyházmegye papja élt Dioklea- vagy Antivariban
fölkereste s nagy kedvet talált az éppen a napon és krónikáját latin nyelven valószínleg 1143
sütkérez filozófus élces feleleteiben. A király azt 1153 között irta. Munkája: Presbyteri Diocleatis
parancsolta neki, kérjen magának valamel;^ ke- regnum Slavorum, melyet elször Lucius adott
gyet. Menj el a nap ell, felelte a filozófus. Állító- ki 1666.; népmondák és hagyományok alapján
lag akkor mondta Nagy Sándor, ha nem volnék íratott, többnyire hamis adatokból áll és majdnem
N. Sándor, D. szeretnék lenni. Korinthban (oszlop, hasznavehetetlen. Csakis Dioklea és Rascia XI.
márvány kutyával a tetején) és Sinopéban szobrot és XII. sz.-beli történetére és Horvátország régi
áhítottak neki. 51 levél maradt fenn neve alatt, földrajzára nézve bir némi értékkel. Mindamellett
de mind hamis. Hercher, Epistolographi graeci az egész középkorban Dalmáciában mint forrás(Paris 1873). Mullach összegyjtötte a neki tulaj- munka szerepelt. A krónika kritikáját megírta
donított mondásokat (Fragm. phil. graec, II. köt.. Rmki, Knjizevnik, 1864, 199—227. V. ö. Basic.,
Paris 1867) V. ö. Göttling, Gesamm. Abhandl. I. A D. krónikája és az ú. n. horvát krónika (Szá(Halle 1851) Hermann, Zur Geschichte u. Kri- zadok, 42. évi.) Fauler Gyula, A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt, I. k.
tik des D. (Heilbronn 1860).
Dioklecián császár, 1. Diocletianiis.
3. D., a babilóniai, stoikus bölcsész, Chrysippos
Diokles, 1. demokrata pártvezér és törvénytanítványa, mint az iskola feje az athéniektl
Kameadesszel és Kritolaosszal Rómába küldetett hozó Syrakusában a Kr. e. V. sz. vége felé. A sziK. e. 155. s itt egy ideig tanította filozófiáját, el- cíliai expedícióban foglyul esett athéniek ellen
ször ismertetvén meg a rómaiakat a görög böl- 413-ban kegyetlen bánásmódra vonatkozó hatácsészettel. Müvei mind elvesztek. Tanítványai rozatot vitt keresztül a népgylésen, 412— ll-ig
közt van a hires Kameades.
üdvös törvényeket alkottatott egy az ö indítvarín thusi ember, ki fiai nevelését reá bizta és vissza-

adta neki a szabadságot. Mondják, hogy kitn
nevelnek bizonyult. Rousseau nevelési elvei-

;

;

;

—

Diolefinek
nyara egybeállított bizottsággal, mely az

elnöklegfontosabb újítása a
hivataloknak sorsolás útján való betöltése volt.
Valamennyi törvényét szigor és korrektség jellemezte. 409 8-ig a karthágóiak eUen sereggel
védte Himera városát, de csakhamar elhagyta ezt,
hogy Syrakusát megvédhesse. Ezért a tettéért
408— 7-ben számzték.
2. D., a leghíresebb ókori görög orvosok egyike,
Kr. e. 350 körül. Nagyszámú, az orvosi tudomány
majd minden ágát felölel orvosi munkákat írt.
Irt anatómiát, patológiát, terápiát, gyógyszertant,
méregtant, ngj^ógyászatot stb., de legéi"tékesebb
Embriológiája, melyben az ébrény fejldésérl szóló teóriáját adja el.
3. D., görög matematikus, a Kr. e. els v. második évszázadban bizonytalan idben élt. A kocka
megkettzésének megoldására feltalálta a cisszoidot. A gyújtó tükörre vonatkozó irata arab fordításban még megvan.
Diolefinek, 1. Allüének.
Diómái, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi j.ban, (1910) 975 oláh lak. u. p. és u. t Tövis.
Diomedea (áiiat), 1. Albatros.
Diomedeae insalae, régi neve a Tremiti-szigelete alatt tanácskozott.

A

—

mve

:

;

teknek

(1.

o.).

Diomedes, a

régi görögök egyik legrégibb
hérosza, kit sidkben Thrákiában emberáldozatokkal tiszteltek s kinek kultuszát a vándorló görög törzsek dél felé egészen a Peloponnesosig vitték, valamint K.-re Kis-Ázsiába s Ny.-ra ItáUába.
Egj-kori vad kultusza csak Cyprus szigetén és
Thrákiában hagyott nyomokat, mely utóbbi helyen az emberáldozatok emlékét az a monda rizte,
hogy D. a harcistennek, Aresnek fia, a thrák bistouok királya volt, ki az országába vetdött idegeneknek húsával táplálta kancáit, míg végre
Herakles
magát dobta a kancáknak eledelül.

t

A

idk

kultuszában szerepl D., kinek
némely helyen lovakat áldoztak s kinek a ló mindenütt szent állata volt, ugyanez a D., csakhogy
szelídebb erkölcsi Nüágba helyezve. Az epikus
történeti

költészettl nagyon kedvelt mondája azonban egészen .elkülöníti e szelídebb D.-t a vadtól. Tydeus
fiának teszi meg s aetoliai származású argosi
fejedelemnek, ki a Trója ellen vonuló görög seregnek Achilles mellett legnagyobb hse. Az lUas
V. éneke D. vitézkedését regéli. A Palladiont,
Trója csodás erej istenképét Odysseusszal együtt
ö rabolta el az elfoglalt Trójából. A késbbi epika

azután mindezt kiszínezte.

Diomedes, latin grammatikus a Kr. n. IV. sz.3 könyvben írt egy Ars grammatica-t, mely
sok megegj^ezést mutat kortársáéval, a Charisiuséval. 3-ik könyve a Suetoniusból merített iroból.

dalomtörténeti adatok miatt igen becses. Kiadta
Kell, Qrammatici latlni I. (Leipzig 1857).
Diomedesz-szigetek, Szibériához tartozó 3
apró sziget (Ratmanov, Kruzonstern és Fairway)
a Bering-szorosban (65V4« é. sz.). Bering fedezte
fel 1728.

Diómoly (Carpocapsa amplana Hb., áii»t), a
sodrópillék családjába tartozó lepke, fahójszin,
8 nagy világos, mindkét oldalán szélesen barnán
árnyékolt bels szegély folttal. Nemcsak a dió,
szelíd gesztenye ós a tölgy

hanem a mogyoró,

—
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gyümölcsének

is

:

Rajzási
a nstény tojásait az

férgesedését okozza.

—július hó
éretlen gyümölcsre rakja
ideje

június

;

le, a piszkos-fehér, fenyakán sötétebb szín hernyó a gytlmölcs
belsejében él, itt éri el szig teljes kifejldését,
mikor is a talajba kerülve, ott áttelel s a jöv

jén

s

tavasszal bábbá átalakul. Ritkán okoz számba-

vehet kárt.
Dión (lat. Dium), több görög város neve

£iz

ókorban. 1. Makedoniában az Olympustól E.-ra, a
tenger meUett, mely Augustus alatt római kolónia
lett (Colonia Julía Augusta Diensium). 2. Euboia
szigetén.
Kréta szigetének É.-i partján, a mai
Candia felett lev hegyfoknak is D. a neve.
Dión, 1. syrakusai fúr, szül. Ki', e. 410 körül.
Igen nagy vagyon oia volt s az idsebb Dionysiosnak (1. o.) kedves embere, utóbb veje. De az
ifjabb Dionysios tyrannusnak kegyét már nem
tudta megnyerni. Meggondoltságával és határozott erélyével ugyan lassanként nélkiUözhetetlenné vált az állam kormányzásában, de a maga
mereven szigorú fellépésével Dionysios eltt s
arisztokratikus gondolkodásával a nép eltt nem
tudott kedvessé lenni. A tyrannus erkölcstelen
életmódjának megváltozását s azonkívül a korlátlan zsarnokságnak enyhülését várta Platón, a
nagy athém bölcsész hatásától, kivel 388 körül
(Platón s\Takusai látogatása alkalmával) megismerkedett s élete végéig barátságban állott s kinek filozófiai eszméivel igen behatóan foglalkozott. Kieszközölte, hogy Platón újra Syrakusába
jött, de ekkoriban már oly feszült volt a viszony
D. és az uralkodó között, hogy a várt hatás egészen elmaradt. Nem sokkal utóbb D. számzetett.
Hogy visszatérését kieszközölje, Platón harmadszor is Syrakusába ment, de hiába. Dionysios
folyton ígérte, hogy nemsokára megengedi D.-nak
a hazatérést, de í^retét
nyilván polgárháborútól tartván
nem váltotta be. Ekkor D. kis zsoldos sereg élén, melyet a Dionysios uralmával elégedetlenek nagyra növeltek, visszatért hazájába
357. Nagy sikerrel mködött. Dionysios elvesztette trónját 8 D. bevonult Syrakusába. De a nép
demokratikus alkotmányt várt a zsarnokság elzése után s csalódott. Ezért D. nemsokára ers
demokratikus ellenzékkel állt szemben, mely 356
nyarán diadalmaskodott, úgy hogy D. zsoldosaival elhagyta a várost. Mikor azonban Dionysios
nemsokára zsoldosaival betört a városba, D.-t
visszahívták. Dionysiost végleg sikerült levernie,
ö volt Syrakusa ura, de a demokráciával, különösen ennek erszakos vezérével, Herakleidesszel
újra nem tudott megférni s az utóbbinak kivégeztetésével végleg tarthatatlanná tette a maga helyzetét. A trónra vágyó Kallippos 354. orvul megölette. V. ö. Pöhltnann, Griech. Qesch. 4. kiad.

—

—

—

202.1.

D. Chrysostomos

(aranj^szájú), kit Coccejusneveztek, görög retor és filozófus, született
Prusában, Bithiniában Kr. u. 50., tekintélyes családból, megh. a II. sz. kezdetén. Elször a szónok2.

nak

is

mvészetét, úgy mint akkor a szofisták mvelkésbb a stoikus iskola buzgó követje lett. De úgy élt mint a cinikusok, oroszlán-

lat

ték, gyakorolta,

brt

viselt s az

kifakadt

Midn

idk

romlottsága ellen keseren
egyik barátja Domitian császár
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ellen való összeesküvésben vett részt, D. elszökött

Rómából

s

a gétákhoz menekült. Domitianus ha-

után visszatért Rómába s nagy kegyben állott
Nervánál, késbb pedig ennek utódjánál Trajanusnál. 80 beszédje maradt fenn, melyek ízlésérl,
ismereteirl s filozófiai szellemérl tanúskodnak.
Elször megjelentek 1551 .Velencében, késbb több
"ízben Dindorf adta ki Lipcsében 1857., utoljára
mintaszeren két kötetben 1893—96. Fordította Kraut (Ulm 1899). V. ö. Martha, Les moralistes sous 1' empire romáin (Paris 1864') Amim,
Lében u. Werke des D. v. Prusa (Berlin 1898).
Dionaea Ml. (növ.), a Droseraceae (Harmatff élek) család gónusza egyetlen faja a D. muscipula EH. (Vénusz légycsapója), az Egyesült-Államok DK.-i részén, homokos talajon mohák között
növ, ével ftí. Levele trózsában áU, nyele szélesen szárnyas, lemeze rovarfogásra alkalmas,
amennyiben 2 homorú, vájt karéllyá alakult,
amelyek a fér körül meglep gyorsasággal csapódnak össze és zárják be a reájuk szállt rovart.
Mindkét fél széle pillás bels oldalán 3— 3 rendkívül érzékeny szrszálat ós számos ü. n. emésztömirigyet visel. Ha oldhatatlan anyag, pl. kavics
jut a levélre, összecsapódása után csakhamar újra
kinyílik, a rovart ellenben addig tartja fogva, míg
a mirigyek savanyú, peptonizáló váladéka a rovar
lágy részeit föl nem oldotta. Az oldatot a levél
fölszivja, majd lassacskán szótnyíük. A törózsából hosszú kocsánú ernyhöz hasonló virágzata
emelkedik ki. Európa melegházaiban, mivel számos kísérletezés tárgya, egyre jobban tenyésztik.
Dión Cassius, 1. Dio Cassiics.
Dione, a legrégibb görög mítoszban Zeus felesége s mint neve is mutatja, Zeus lényegének ni
mása. Mint ilyet tisztelték Dodonában, Athénben,
Cypruson. Do idvel Hérával szemben, ki Argolísból kiindulva nagy kultuszra tett szert, mint
Zeus felesége, D. háttérbe szorult s csak mint dodonai nimfa szerepelt.
Dionin, sósavas etilmorfin :
lála

Amim

;

;

;

C„H,8(C3HjNOs,HCl,H20,

íz por. Kb. 7 sr. víz
szesz oldja éterben és kloroformban oldhatatlan. Hevítve 125<'-on megolvad, ersebben
hevítve szenesedik és maradék nélkül elég. Reakciói a morfinéihoz és a kodeinéihez hasonlóak
a morfintól abban is különbözik, hogy nem redukál és hogy a D. oldatából lecsapott etilmorfln
a nátronlúg fölöslegében nem oldódik, a kodeintól pedig abban, hogy az ammóniával lecsapott
etilmorflnt az ammónia fölöslege nem oldja. A
D.-t, mint a morfin etilszármazékát, a moríin helyettesítésére gyógyszerül használják. Elég heves
fehér, kristályos, kesernyés

és 1

sr.

;

—

DIonysios

Syrakusa urává lett, megersített
ügyes politikával, melyben kérlelhetetlen zsarnokságot alkalomadtán irgalmas
elnézéssel tudott egyesíteni, hatalmát a folyton
ismétld felkelésekkel szemben meg tudta szilárdítani. Szicília több városát Syrakusa számára
meghódítván, háborúba kezdett a szigeten nagy
hatalomra jutott karthágóiak ellen. Eleinte szerencsétlenül harcolt, Himilko 396. megszállta
Syrakusát s ha mirigyvész meg nem tizedeli serege sorait, el is foglalja a várost. Most már
könny volt a karthágóiakat visszaverni. E sikert
felhasználva, Szicília benszülötteinek, a siculoknak fejedelmeit meghódolásra birta s ez uralmát
a 393. új ra támadólag fellép karthágóiakkal szemben is fenntartotta. Most a délitáliai Rhegium városa ellen fordult, mely a syrakusai politikai menekülteknek mentsvára volt s folyton szította is
D. uralma ellen az elégedetlenséget. 386-ban
Rhegiumot tizenegy hónapi ostrom után bevette
s azóta D. nemcsak Szicília legnagyobb részének
zett s így 406.

várban lakott

urává,

hanem

s

flottájával az Itáliát

szn

környez

ten-

gereknek Karthágó nem
támadásai ellenére
is legnagyobb hatalmává lett, st Alsó-Itália görög városaiban is nagy befolyásra tett szert,
Görögország politikájába is beleszólt, az ott akkoriban Spárta és Athén között dúló háborúskodásban
Spárta pártjára állt. Ezért, de meg zsarnoki tettei
miatt Athénben igen gylölt volt a neve. Lysias'
athéni szónok híres olympiai beszéde, melyben
Szicília felszabadítására szólítja fel az Olympiában összegylt görög államokat, rzi e hangulatnak emlékét. Ennek az athéni ellenszenvnek
nyomát azok az anekdoták is rzik, melyeket D.nak környezetével szemben való bizalmatlanságának illusztrálására találtak ki D. füle egy hangfelfogó készülék a börtönben folytatott beszélgetések kilesésére továbbá, hogy borbélyra nem
:

;

mervén magát bízni, leányaival végeztette e tisztet stb. Az bizonyos, hogy akarata érvényesítésé-

nem ismert tekintetet testvérét Leptinest,
sógorát Polyxenost s legjobb barátját, Philistot is
számzte s mindenkivel szemben végletekig óvatos és bizalmatlan volt. De emellett nemes indulatokra is képes volt, nagyon elmés tudott lenni s
ami a legérdekesebb, zsarnokoskodása mellett
költi babérokra is vágyott: 5 tragédiájáról hallunk, melyek közül az egyik D. halála évében,
miután a 370.-Í leuktrai csata után Spártával
együtt
is közeledett Athénhez, az athéni lenaeai
ünnepen az els díjat nyerte el. V. ö. Freema/n,
The history of Sicily (III. és IV. kötet).
2. D., az ifjabb, az elbbinek fia, szül. 392
körül, megh. 337 (?), kit atyja halálakor a zsarnok-uralom fenntartásában a maga érdekét keres
hadsereg uralkodónak kiáltott ki. Minthogy atyja
féltékenységbl nem készíttette el fiát az uralkodói hivatásra, D. gyönge, befolyásolható, az udvari intrikáktól vezetett fejedelemmé lett, kinek
bizonyos affektált irodalmi és filozófiai érdekldései mellett az erkölcstelen élvezethajhászás
volt igazi élettartalma. Inkább a véletlen szeben

:

méreg.
Dioniziák, Dionysos-ünnepek, 1. Dionysos.
Dionysics, 1. idsb, Syrakusa tyrannusa, szül.
K. e. 432 körül, megh. 367. Polgári származású
volt, de korán szembekerült a Syrakusában akkoriban uralkodó demokratikus áramlattal. A Karthágóval való háborúban a hadvezéreket árulással
vádolta s mikor az új hadvezéri kollégium tagjává választatott, tiszttársait is meggyanúsította, rencse, mint érdeme következtében egy ideig szeúgy hogy a népgylés az egész háború vezetését rencsésen harcolt a délitáliai lukánok ellen és az
ö reá bízta. A politikai ellenfeleivel szemben való illír kalózokat is legyzte. De a nép körében
biztonsága céljából 600 tagú testörséget szerve- mindjobban elterjedt a gyíilölet és az utálat D.

—

Dionysios

—
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Dionysos

folyékony, kellemes, de kiválóan szónoki jel-

úgy hogy mikor Dión (1. o.), ki Platón bölcs
tanításától hiába várta D. életmódjának s önké-

vall,

intrika hatásának megváltoztatását s kit 357. D.
számzött, kis sereg élén hazatért, nagyon sokan
csatlakoztak hozzája. D.-t elzték a trónról, mire
anyja hazájában, az alsóitáliai (ú. n. epizephyrosi)

ling és Proutól (Paris 1886); Jacobytól (u. o.
1885 91, 3 köt.). Retorikai irataiban a tiszta attlcizmus híve. Inkább is retor és moralista, mint
történetíró. A görög szónokokról, kül. Demosthenesrl jeles értekezéseket írt, kiadták üsener és
Radermacher (Leipzig 1889-tól).

iránt,

leg. Els kiadása Stephanus R.-tól (1546); újabnyes, szeszélyes uralmának, valamint az udvari ban Kiesslingtl (Leipzig 1860-70, 4 köt.) Kiess:

lokroknál keresett menedéket. Zsarnoki hajlamai
miatt itt is meggylöltette magát, de a Dión halála után beállt zavarokban 346, újra elfoglalhatta
syrakusai trónját. Három évig uralkodott, 343. a
politikai menekültek Timoleon vezetése alatt D.-t
elfogták, de megengedték, hogy Korinthosba vonuljon. Itt éldegélt most haláláig irodalmárokkal
mulatozva, hetaerákkal dorbézolva. Kési legenda

—

6.

D. Areopagita,

7.

D., alexandriai,

Dionysius,

1.

1.

Dénes.
1.

Dénes.

Dénes.

Dionysius Exiguus, 1. Dénes.
Dionysos v. Bakchos, a titkos istentiszteletben Jikchos, a régi görögök vallásában az áhítaazt találta ki, hogy szegényen halt meg, mint tos önkívületnek (enthusiasmusnak), majd a fejkoldus vagy iskolamester. A filozófusok iránti ldés további fokán a bornak istene. Kultusza
érdekldését a Dámon és Phintias-ról (1. o.), ke- Thrákiából a K. e. I. évezred els századaiban ingyenceinek hírét a Damokles kardjáról (1. Damok- dult ki s neve a thrákok nyelvén a. m. «Zeus fla».
les) szóló anekdota rizte meg.
3. D., rendes melléknevén Periegetes, görög
geográfus, kinek életérl keveset tudunk, állítólag Alexandriában született és Hadrianus császár
idejében élt. Fennmaradt munkájában (Periegesis)
az akkor ismert földrészeket, kezdve a tengereken,
azután Afrikát, majd Eui-ópát, a szigeteket s végül
Ázsiát ismerteti. Ezt a munkát sokan kommentálták; Eustathios, az ismeretes Homeros-kom-

mentátor egész nagy könyvre terjed magyarázatot írt hozzá, többen, így Nikephoros Blemmides
parafrázisát adták sikerülten latin nyelvre ültette át Avienus (1. o.), szabadon Priscianus (1. o.).
Mindezeket kiadta Bernhardy (Leipzig 1828, 2
r.-ben) ós Müller (Geographi Graeci minores,
1855. 61.). D. verselésében az ifjabb alexandrinus
epikusok hatása alatt áll, formájában szabatos,
retorikus elemektl többnyire ment.
4. D., rendes melléknevén Thrax (vagyis a
trák származású), görög grammatikus, született
Alexandriában körülbelül 166-ban Kr. e. halála
évét és helyét nem tudjuk. Kezdetben Aristarchos tanítványa volt, majd Eodus szigetére költözött, hol mint rétor mködött. Ránk maradt tle
az els görög grammatika (Techne grammatike),
egy vékony könyvecske, melyben a grammatika
tárgyalásáról, az ékezetrl, a hangokról és a neves igehajtogatásról szól, szóval teljes hang- és
alaktant ad. Kiadta XThlig (Leipzig 1883).
5. D., Halikarnasszoszból, görögül író római
történetíró, ki saját elbeszélése szeiint K. e. 30
körül Rómába ment s ott 22 évig élt, valószínleg mint a retorika tanítója. Néhány, csak névleg ismert történelmi mvén kívül 20 könyvben megírta a rómaiak történetét a mitikus kortól a pun háborúk kezdetéig, a hol Polybios története kezddik, de csak a 10 els könyv s a 11.
egy része (Kr. e. 422-ig) maradt fenn teljesen. A
többi 9 könyvnek kivonata van meg Constantinos
Porphjrrogenitustól. Mve els sorban a görögöknek szól, akiknek be akarja bizonyítani, hogy a
rómaiak tlük származnak, igyekszik kimutatni
a római törvényhozók és áUamszer\'ezk bölcseségét oly céllal, hogy a görögök Róma alá való
rendeltségüket könnyebben trhessék. Livius mel;

;

lett

ez

Stílusa,

Róma

alkotmánjrtörténetének fforrása.

amely Thukydides és Polybios utánzására

1.

ábra.

Maenad (nápolyi vázakép).

Ugyancsak Thrákiában keletkezett a másik két
neve is. A Thrákiából jött kultusz a görög törhosszú fejldésmenetben megtisztult
istenhitébe új, ismeretlen elemet, az orgiasztikus
istentisztelettel járó «extasis» (tulaj donképen a.
m. magából való kikelés) elemét hozta. Az egész

zseknek

görög világban csakhamar

elterjedt úgy,

hogy a

VI. sz. óta nem igen létezett egyetlen görög
város, melyben a D. tisztelete nem szerepel a
vallásos életben. Az idegen kultusznak a görög
nemzeti lélek idegenkedésével szemben is gyzelmes elrenyomulását több mítosz szemlélteti. D.-

K.

e.

nak egyes görög helyeken való megjelenése

(epi-

phaniája), egyes hitetleneknek a kultusz behozatalával szemben való ellenállása s az isten gyzelme, a hitetlen bnhdése kedvelt legendája
volt a D. ünneplésére egybegylt hitközségnek,
így járt pl. Lykurgos, a thrák edónok királya,
:

ki a
1.

maenadok (mámoros ni szellemek,
érkez D.-t

áhrát) kíséretében országába

1.

az

üldö-

—
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zöbe veszi s a tengerbe ugrani kényszeríti, de
ezért megvakulással (késbbi monda szerint örjöngésbe eséssel) bnhdik. Ugyanígy bnhdik
Pentheus (1. o.), a thebai király a tyrrhen-tengeri
rablókat, kik az istent elrabolják, D. rémlátomásokkal megrjíti a boeotiai Orchomenosban
Minyas három leányának szörny bünhödését regélték (1. Alkithoe). De viszont azokat, kik szívesen fogadták, mint pl. az attikai Ikariost (1. o.)
és az aetoliai Oineust (1. o.), megajándékozza a
szlltvel, mely az egész tartomány áldásává
válik. Mindenütt, hol az önkívületet adó istenben
hittek, D. ünnepén éjjel egy hegy tetején gylt
össze a hív sereg s itt lobogó fáklyafény, vad
zene és áhítatos örömrivalgás hangi aí mellett
ünnnepelték az isten megjelenését. Leginkább a
nket vonzotta extatíkus hajlandóságuk D. hívei
közé önkívületükben, melyet mámorító italok
(közöttük valószínleg a hasis) és vallási rajongásuk autoszuggesztiója s a környezet rendkívülisége is emelt, a
az isten kísérinek,
bacchansnknek, maenadoknak, vagyis az isten
ni másaínak képzelik magukat, s azt az érzékien
vad életet élik, melyet e szellemeknek tulajdonítanak, állatbrökbe burkolóznak, nyers húst esznek s nem egy helyen véresre sebzik egymást
stb., a papok viszont magát D.-t érzik magukban.
Ez az isten lényébe való teljes heleolvadas a D.vallás legbensbb eleme. Az orphikusok szektája,
mely Attikában a K. e. VI. sz.-ban érte el legnagyobb virágzását, de titkos ístentiszteleit egészen
a kereszténység els századáig fentartotta, Attikában úgy, mint különösen Alsó-Itália görög városaiban, D. kultuszába beleolvasztotta az ugyancsak thrák eredet Zagreus-kultuszt, melynek
középpontjában az a legenda állt, hogy a gyermek
Zagreust a titánok szétmarcangolták, de Zeus
;

;

:

nk

megmentette a gyermek

—

DIonysos

id multán újra a világra hozta. Ezután
nimfák nevelték a gyermeket. A föld termképességének istene Attika szöllterm vidékén, Ikáriában abor s a vigalom istenségévé specializálódott

séges

(1.

a fentebb Ikaríosról mondottakat). Attikában

számos ünneppel tisztelték meg D.-t, melyek közül
különösen az ú. n. Nagy Dionysiák és a Lenaiaünnep váltak népszerükké. A borélvezettöl alakoskodó kedvre gyúlt s a mámorban bakkecskebrbe öltöz, eleinte vad rendetlenségbon ujjongó,
majd utóbb karban (chorusban) szervezked hí-

vknek

dithyrambusairól s ebbl fejldött di-ámai
eladásairól 1. Dráma.
Rómában D.-t Bacchusnak vagy Liher-nok (1. o.) nevezték, mindinkább

—

ünnepeirl 1. Liberalia és Bacchanália.
D. attribútumai: A thyrsos (borostyánnal és
szalagokkal körülvett pálca) a szöllögerezd, az
özbr a vállára vetve,
a cista (a szentsége-

elfajuló

ket tar talmazó kosár)
Szent állatai: bika,
oroszlán, bakkecske,
párduc.

A D. -kultusz nagy
jelentségét és elterjedését híven tükrözteti vissza a D.-ábrázolásoknak népszersége a mvészet minden ágában. Ábrázolják mint érett férfiút,
ifjút és gyermeket;
hol magában, hol más
istenek, vagy a kultuszából ismert kísészatirokkal,
szilenoszokkal, menádokkal, állatokkal a
róla szóló mondák
retével,

szívét, megette s újra
világra hozta. Az orphikusok a maguk körében
úgy alakították e legendát, hogy D. tulajdonké- (születése, Ariadnépen az új életre kelt Zagreus. Ez által az orphi- val való viszonya,
kusok titkos szertartásaikban, misztériumaikban Lykurgos- és PenD.-Zagreust a lélek halhatatlanságának szimbolí- theus-monda, halanzálójává tették s midn bikát, bakot vagy más dókhoz való betérése,

D.-nak szentelt állatot ettek, extázisukban úgy
érezték, hogy magát az istent fogadták magukba.
B misztériumokban D. az emberi lélek ugyanazon aggodalmas kétségeire adott vallási értelemben kielégít választ, melyre Demeter (1. o.),
valamint az ázsiai Anya-istenn a maga orgiasztikus kultuszában a léleknek a halál utáni fennmaradását tanítva az élet nyomorúságai val szemben.
De nem mindenütt kapott D, vallása ily mély értelmet. Boeotiában, hova igen korán eljutott a kultusz s Thebaeben, Orchomenosban és Delphiben,
hol különösen nagy jelentségre jutott, egyszeren az évenkint felfrissül természet termképességének isteneként fogták fel, ki évenkint
meghal s a maga ünnepén újra életre kel. Itt
keletkezett a szép monda, mely szerint D. Semelének, thébai királyleánynak és Zeusnak koraszülött íla, ki akkor jött a világra, mikor egy
ízben Zeus Semelót, ennek kérésére, teljes olymposi fenségében látogatta meg és a halandó
királyleány a lángok martalékává lett. Zeus ekkor D.-t a combjába varrta s a megéréséhez szük:

;

indiai útja, Hephaistos vísszakalauzolása

az Olymposra
szerepljeként

2.

ábra. Dionysos

(British Museiun).

stb.)

srn

is

fordul

el képzmvé-

A

D.-ra vonatkozó számtalan
vázakép a férfikor teljében mutatja az istent,
rendesen hosszú szakállal, dús leomló hajzattal,
melyet repkónykoszorú ékesít; ruházata talpig
ér chiton és
köpeny (himation v. chlamys),
egyik kezében serleget íkantharost), másik kezében jogart V. thyrsost tart. Repkénykoszorúzta
dús hajú, szakállas D.-fej fordul el gyakran
éremképeken (pl. a szicíliai Naxos érmein). A
szobrászatban is eleinte a szakállas férfitipus
uralkodik, így ábrázolta trónusán ülve Alkamenes
híres chryselephantin szobra az istent. Ebbl a
típusból több fej (Nápolyi múzeum Róma, Museo Chiaramoati stb.), valamint teljes szobor jutott ránk (Vatikán British Museum 1. a 2. ábrát);
ez a tipus szerepel még azokon a hellenisztikus korba tartozó reliefeken is, melyek ittasan,
támolyogva ábrázolják D.-t, amint víg csapata
szeti alkotásokon.

b

;

;

;

—
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kiséretóben betér Ikarioshoz (Ikarios-relief a nápolyi múzeumban). A Kr, e. IV. sz.-ban Praxiteles és Skopas hatása folytán uralkodóvá lesz egy
másik tipus, mely az ifjúkor virágjában mutatja
az istent fürtökben leomló haját itt is rendesen
repkény övezi idomai teltek, puhák, néha a
nies lágyságig testét többnyire csak hanyagul
átvetett palást vagy állatbr födi, néha egészen
meztelen. Ennek a üatalabb típusnak nevezetesebb példái a Trallesbl származó D. -szobor a
;

;

;

—

Dioptasz

majdnem színtelen vagy világos zöldessárga, de
a zöldes szín hamar eltnik, kellemes ízzel és
szaggal. A melegen sajtolt olaj zöldes és élesíz
és szagú. A D. még könnyebben szárad, mint a
lenolaj, anélkül, hogy a száradásnál repedne, a
miért is flaom olajfeitókek készítésére szolgál
azonkívül étel- és égolajnak való, valamint flrnisz és szappan elálUt^ára használják.
D.,

—

tengeri,

1.

Aleurites.

Dioon Lindl. (növ.), a Cycadaceae-család génusza; 2 faja Mexikóban honos. AD. cíZ«fe Lindl.
magva keményítt

szolgáltat.

Diophantos, alexandriai görög matematikus,
aki valószínleg a Kr. u. III. sz. második felében
élt. Aritmetika c. müvet írt 13 könyvben, melyekbl az utolsó 7 elveszett és egy éi"tekezést a
számokról. A megmaradt 6 könyv
többnyire els és magasabbfokú egyenletek megoldásával foglalkozik megoldásai sokszor fogásszerüek és így általánosításra nem alkalmasak.
Az olyan egyenletrendszereket, melyekben az
egyenletek számánál több az ismeretlen, és melyeknek egész számú megoldásait keressük, róla
Diophantos-féle egyenleteknek (l.o.) nevezzük.
Mveit Bacliet (Paris 1621) és Fermat (Toulouse
1671) adták ki. 1893—95. Tannery új szövegkiadást rendezett és újra kiadta Fermat munkáját.
V. ö. még D. of A. A study in the history of Greek
Algebra (Cambridge 1910, 2. kiad.).
Diophantos-féle egyenletek. Az ax-\-by^^c
egyenletben y-nak minden tetszés szerinti értékéhez a;-nek egy-egy meghatározott értéke tartozik. Az ilyen egyenleteknek tehát végtelen sok
megfejtésük lehetséges. Általában mindig végtelen sok a megfejtések száma, ha eggyel több az
ismeretlen, mint az összetartozó egyenlet valamely egyenletrendszerben. Ha azonban a megfejtések bizonyos feltételekhez vannak kötve, akkor
a megfejtések száma korlátozódik, st néha a megpoligonális

;

Mikor a gyökökre nézve annak
a feltételnek kell eleget tenni, hogy azok csak
konstantinápolyi múzeumban, a Tivoliban talált egész számok lehetnek, a feladatot DiophanlosD. a római nemzeti múzeumban, vagy a 3. ábrán félének nevezzükDio^/janíos görög matematikuslátható D.-szobor a Vatikánban. A fiatal D.-t ábrá- ról, aki ilyen határozatlan feladatok megfejtésézoló reliefek közül emlitést éi-demel az athéni vel foglalkozott. A megfejtés mikéntje minden
Lysikrates-emlék frize, melyen a kényelmesen le- algebrai kézikönyvben megtalálható.
hevert isten párducával játszva jelenik meg.
Diopszid (ásv.), a piroxének egyik faja, mely
Mint gyermek ábrázoltatik D. több szoborcsopor- hosszú oszlopos kristólyokban vagy szálas, szemtozatban, pl. Praxiteles híres Hermesében (Olym- csés halmazokban szokott teremni néha héjjas
pia), szilenosz karján (Louvre) v. szilenosz nya- szerkezet. Mészmagnézium és mészvas-szilikát
kán (Nápoly). Vésett köveken is
szerepel izomorf-keveréke (CaMgSi,Og -f CaFeSijOJ. VálD. A nagy festk közül számosan ábrázolták az tozatairól, termhelyeirl, valamint egyéb viszoistent, ezek a képek azonban mind elvesztek a nyairól s tulajdonságairól 1. Piroxén alatt.
campaniai megmaradt falképeken sokszor látjuk Alalit-VLdi^ nevezik az Ala-völgyi (Piemont) D.-ot.
a fiatal D.-t, a szakállas típusát csak ritkán. A
Dioptasz (ásv.), kovasavas réz (H,CuSiOJ rézhazánk földjébl elkerült szobrocskák közül fon- tartalma s gyönyör smaragd-zöld színe miatt réztosabb az ifjú Bacchust ábrázoló bronz, mely sniaragdnak is mondják. Igen szép, hatszöges
szllöfürtös fejjel, általvetett párducbrrel és ma- rendszerbeli kristályokban mint nagy ritkaságot
gas lábbelivel, jobbjában szUvel, baljában (el- találni az Altai-hegységben, a Kirgiz-pusztaságon
veszett) thyrsossal mutatja az istent (Nemzeti Mú- (AltjTi-Tübe), Chileben s Arizonában, Clifton melzeum III. terem, 4. szekrény 14.) és a gyermek lett Nálunk parányi kristályokban Rézbányán taBacchust ábrázoló, Savariából ered elefántcsont- lálta Krenner József. K. 5, fs.3-27 3-35. Hauy-tól
Bzobrocska (szintén a Nemzeti Múzeumban).
ered a név, mi arra vonatkozik,hogy keresztül látni
Dionysos-ünnepek, 1. Dionysos.
rajta (dioptomai a. m. keresztül nézni) s ekkor haDió-olaj (növ.), a diófa (Jualans reffia) magjából sadási irányai is felismerhetk. Hormann (1788)
sajtolt olaj a hidegen sajtolt olaj friss állapotban achirii-nak nevezte, Achir Mahmed keresked
3.

fejtés lehetetlen.

ábra. I^o Dionysos (Róma, Vatikán).

;

srn

—

;

;

—

;

—

Dioptra

—
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legelször hozta Euró- távola 10 hüvelyk. A régi üvegnek D.-s érpába mint smaragdot.
tékét (körülbelül) megtudjuk, ha vele a 40-et elDioptra (gör.), olyan irányzó készülék, amely osztjuk, pl. a régi 10-es üveg (40 10
4) 4 D.
nem nagy pontosságú mérésekre szolgál. Lénye- viszont ha a D. számával osztjuk a 40-et, a régi
gében két párhuzamos lemezbl számát tudjuk meg az üvegnek, pl. a 2"5D. (40 2*5
áll. Az egyiken, amelyikre sze16) i'égi 16-os üveg.
münket illesztjük, van egy vagy
Dioptrika (régebben anaklasztiká), Kepplertöl
több kerek lyuk vagy pedig egy származó elnevezése a fénytan (optika) azon révékony hasadék. A másikon na- szének, mely a fénytörésen
különösen a lengyobb nyilas van és ennek hosz- cséken
alapuló eszközöket tárgyalja a katopszában kifeszítve lószörszál v. trika a fényvisszaverdésen alapulóknak. A geoegy flnom fonál, amely az elbbi metriai optika (1. o.) és optikai müszerelmélet
lemez hasadékával egy síkban mind a kettt magában foglalja.
van. Ha a hasadékon benézve azt látjuk, hogy az
Dioráma (gör.) a. m. áttetsz kép, oly festmény,,
irányszál fedi pl. a mezn kitzött rudat, akkor azt melynél a napszakok szerint változó világítást
mondjuk, hogy a rúd be van irányozva. A D.-nak mesterségesen utánozzák, st még esetlegesei*
legegyszerbb alakját a puska csövén látjuk, ahol feltn részletekkel, alakokkal vagy harangoa rés helyett egy kis bevágás, az irányszál helyett zással, szélutánzással stb. élénkítik. Az els ilypedig kis szög (légy) van a csövön.
ábrázolást Daguerre mutatta be Parisban
A mérnöki gyakorlatban sokféleképen használ- 1822-ben. A D. berendezése a következ jól átják a D.-t, de legtöbbször, különösen régebben látszó szövetnek (pl. sirtingnek) mindkét oldamint D.-vonalzót, amely a mérasztalnak kiegé- lára ugyanazt a képet festik és pedig egyik
szít része. (Ma már itt is Inkább a távcsövet al- oldalon úgy, mint a ráes fényben megvilágítva,
kalmazzák az úgynevezett távcsöves- vonalzó alak- másik oldalon úgy, mint az szürkületkor vagy
jában). Itt a D. sárgaréz-vonalzóra van alkal- holdvilágnál látszanék. Ezt a ketts képet több
mazva, úgy hogy a vonalzó egyik éle benne legyen táblával zárható ablak elé állítják, az ablak feabban a síkban, amelyet az irányszál és az irányzó lett egy másiknak kell lenni, amelyen az átjöv
rés határoznak meg. (Használatát 1. Mérasztal). fényt azonban ernyvel felfogják, úgy hogy az.
Készítenek néha olyan D.-t, amelynek mindkét ol- nem eshetik a kép hátsó részére, hanem kell he-dalán van irányzó rés és irányszál úgy, hogy a lyen alkalmazott tüki'ök segélyével a kép elüls
D.-t mindkét végérl lehet irányozni. De ez nem oldalára vettetik. Ha már most ezen ráes fénycélszer, mert ha a vonalzó éle nincsen benne ben tekintettük meg egyideig a képet, a tükör
pontosan abban a síkban, amit az irányszálak és elé tolt ernyvel ezen a fels ablakon jöv fényt
a hasadékok állapítanak meg, akkor a rajzban a képtl elzárjuk és ugyanakkor a kép háta möhibát követünk el, amint fölváltva hol az egyik, gött lev ablaktáblákat kinyitjuk, úgy hogy most
hol a másik D.-t használjuk. A D.-n alkalmazott a képet direkt átmen fényben látjuk; ha még
hasadék rendesen homályos képet ad az interfe- színes üvegen bocsátjuk át a fényt, tetszóses megrencia miatt, világosabb a kép ílnom lyukakon ke- világítást pl. esti pirosságot, szürkületet érhetünk
1"127 mm. lehet, el. A D.-t különösen Gropius Berlinben tökéletesíresztül. A lyukak mérete 0"75
a hasadékoké 0"45— 075 mm. Régebben, mieltt tette nagyban. Ujabban D.-nak nevezik azokat a
tiszteletére, ki azt (1785)
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a távcs használata elterjedt volna, minden irányzásra a D.-t használták már az arabok is. Ma már
a távcs kiszorítja a használatból.Ugyanis a D.-ban
a képek, t. i. a szál és a beirányzott tárgy képe nincsenek egy síkban s így az irányzás nem pontos.
Azonkívül, mivel a nézés szabad szemmel történik,
100 150 m.-en túl nem igen terjedhet az irányzás.
Ha két D.-t egymásra merlegesen állítva botra,
vagy állványra ersítünk, a D.-keresztet nyerjük,
amellyel merleges irányokat lehet kitzni. A D.korong olyan szögmér mszer, amely egy D.-ból
és egy fokbeosztású, köralakú tányérból áll. A D.
helyzetét a beosztott körön le lehet olvasni, rendesen nonius segítségével. Csak kis pontosságú
szögmérésekre használatos.
Dioptria nevet adott Donders a szemüvegek új egységének. 1 D.-s (régi 40-es) az olyan
üveg, melynek gyújtó távola 1 m.
1000 mm.
2 D.-s az olyan üveg, melynek gyújtó távola
0-5 m.
500 mm. 10 D.-s O'l m.
100 mm.
stb. Mennél ersebb az üveg, annál nagyobb a
száma ; általában megkapjuk az üveg gyujtótávolát mm.-ekben, ha az 1000-et a D. értékével elosztjuk. Pl. 2-5D.-SÓ 1000 2-5
400 mm. A régi
számozás a gyujtótávolságot jelentette hüvelyekben, pl. 10-es volt az olyan üveg, melynek gyújtó-

—

=

=

=

;

:

=

kiállításokon stb. látható képeket, amelyek

kell

megvilágítású fülkében vannak elhelyezve s megfelel helyrl nézve ersen plasztikus benyomást
keltenek. A csalódás fokozására az eltér rendesen a természet
utánzása. V. ö. Bapst, Essai
sur l'histoire des panorámás et des dioramas (Pa-

h

ris 1891).

Diorisiuos, diorizmus

(gör.),

fogalmi meg-

határozás.
Diorit, szemcsés amfibol-plagioklasz kzet, rendesen feketészöld színnel s homályos fénnyel a
földpátok az oligoklasztól egész a legbázisosabb anortitig képviselve, hol kvarccal, hol anélkül a legsavasabb és legbázisosabb közetek kö;

;

zött a D. a középhelyet foglalja el. Szövete leginkább gránitos, st vannak poríirosak és palá-

Az amflbol

helyett sokaknál a biotit uraljárulékos elegyrészeikónt ortoklasz, augit, hipersztén, magnetit, ilmenit, titanit,
gránát, zirkon, apatit, klorit, epidot, kalcit, turmalin, pirit szerepelnek. Százalékos összetétele :
15
20o/o,FeO-f-PeaO,
SiOa=:66
50Vo,Al3 08

sak

is.

kodóan lép

fel,

= —
= 5- 9%, CaO =3 — 10«/o, KíO^l — Na,0
= 3 — 4:%. A D.-okat Rosenbusch (Physiographie
2<>/o.

der mass. Gesteine) három alosztályba sorozza
Biotit D. {Csillám D.), amfibol D. és augit D.,

—
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(mely utóbbi átmenetet képez a diabászhoz) mindegyikében elfordulhat kvarc, de hiány ozhatik is.
A kvarcban gazdag D.-nak tonalit a neve (M. Tonale, Adamello). Ha a szemcsés szövet megváltozik, egyes nagyobb földpát v. amflbol-individuumok kiemelkednek, akkor D.-porfiriteknek nevezik (átmenetet alkotnak a valódi vagy tulaj
donképeni porflrokba) s szintén kvarccal v. anélkül. Változhatik a szövet palássá is, s ekkor a
neve D.-pala, úgy hogj' sokszor az amflbolit is
nem egyéb, mint palás D. A normál D.-ok csak
ép úgy elváltozhatnak zöldk módosulatuakká,
mint az andezitek s ekkor az ércesedés is éppen
úgy jellemzi, mint az andezit-zöldköveket; az epidioi'it is elváltozott aprószem, majdnem tömött
zölúkövesD. (a fanit D.). Szépsége által kitnik
a korzikai gömb-D. (korzit v. napóleonit). Korát
tekintve a legtöbb D. azoos, paleozoos, ritkábban
mezozoos. Hazai területen aránylag kevés tört
fel, van a Magjar-Érchegj'ségben,aPojána Ruszka
hegj-ségben,a He?>'es-Drócsában, egyebütt a CsehÉrchegységben, a Thüringiai erdben, Harzban,
Alpokban, Vogézek íen, Pirenéekben, Normandiában és Skandiná riában. a D.-okat díszít kövekül

A

D. (Tesnövény.
Óriási keményít tartalmú rhizomája a hottentotfakenyér. Tkéje a felületén sokszög lemezekre hasadozik. Több D.-faj üvegházidlsz.
is

szokták vagdalni és megszárítam'.

tudinarm) elephaniipes Pax

fokfóldi

Dioscoreaceae (nSv.), az egyszikek családja
a Liliiflorae sorozatban. 220 faja a tropikus és
szubtropikus tájak növénye, legnagyobb számmal
Dél-Amerikában és Nyugat- Indiában. Európában
csak a Tamus communis L. képviseli. Viráguk
sugaras, jelentéktelen, tí tagú, legtöbbször 2 lakú.
Magházuk alsó állású, 3-, ritkán 1 üreg. Rendesen 6 magvú tok v. bogyó fejldik belle. Kapaszkodó és felfutó növények, váltakozó, gj'akran nyilalakú levelekkel, fürtös vii-ágzattal, nagyra növó,
gyaki-an gumós rhizomával. A családot a Taccaceae és az Amaryllidaceae családhoz fzi legközelebbi rokonság. Leghasznosabb génusza a i>ioscorea (1. o.).
lAb&á.(Diós, Oróí, a középkorban Did,Gyd),
nagyk. Fejér vmegye váli j.-ban, (i9io) 896 német
lak., vasúti megálló, postaügynökség, u. t. Nagytétény. A község a Duna felé ereszked lejtón
feks^ s régebben jeles bortermhely volt. A Diósárok szármátiai mészkfalaiba vájt nagy borpinnagyban használják.
céi ma is érdekes látnivalók. D. már a magyar
Diorseliinsav a. m. lecanorsav (1. c).
Diós, kisk. Kolozs vm. kolozsvái j.-ban, (i9io) királyság els idejében megvolt. Itt hált meg
471 oláh és magyar lak. u. p. Kolozsvár, u. t. Szent Gellért püspök azon végzetes utazása alkalmával, midn I. Endréhez Pesti-e sietett, ahol azMagyarújfalu.
Diósad, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban, (i9io) tán a mai Szent Gellérthegj' alatti révnél az öséleteti megfosztot1775 magyar lak., fogyíiszt.- és értékesítöszövet- vaUás hívei megrohanták
ták. D.-on fogta el egy Elek nev pór a fehérvári
kezet, postahivatal és telefonállomás.
Diósberény, nagyk. Tolna vm. simontomyai vereség után a menekül IV. István ellenkirályt,
j.-ban, (1910) 1152 német és magyar lak., post^- akit azután III. István királynak kiszolgáltatott.
Diósfala (azeltt Orecho), kisk. Trencsén vnu
vatal, u. t. Hgyész.
Dioseorea L. (növ., jamszgyökér v. yams), trencséni j.-ban, (1910) 323 tót lak. ; u. p. és u. t.
a Dioscoreaceae egyszik család génusza; 200 Trencsén.
Diósförgepatony, kisk. Pozsony vm. dunafaja fleg tropikus és szubtropikus tájakon elterjedt felfutó növény. Rhizomájuk húsos, gumóalakú
szerdahelyi j.-ban, (1910) 766 magyar lak. ; vasúti
levelük nyeles, váltakozó, többnyire szívalakú. állomás, táviróhivatal, u. p. Szentmihályfa.
Viráguk 1—2 lakú, apró, füzéres vagy fürtös,
Diósgyr, nagyk. Borsod vm. miskolczi j.-ban,
toktermésük háromrekesz és hatmagú. Több fa- (1910) 17,191 lak. Gyorsan fejld község, melyját a húsos és lisztes gumó kedvéért a forró tar- nek 1890. csak 6537, 1900-ban 11,526 lakosa volt
tományokban termesztik. Ilyen a D. alata L., (közte 9071 magyar, 813 német és 1533 tót). A hámelyet csak a esendes-oceáni szigeteken és Kelet- zak száma 1387 volt. Miskolcczal vasút köti össze
Indiában termesztenek.'A D.villosa L.-t atlantikus van posta- és táviróhivatala, közs. hitelszövetk.,
Észak-Amerikában, a D. sativa L.-t Kelet-Indiá- ipartestülete, iparostanonc-isk., erdgondnokság.
tól Észak- Ausztráliáig és Japánig termesztik úgy D. a Szinva völgyének alsó részeben, hegyektl
or\'osi, mint eleségnövénynek. Ez utóbbi jelent- övezve fekszik
hajdan fallal övezett város volt
ségre nézve els helyen áll a D. hatatas Dene. most sok díszes kincstári épület van benne. Lakói
(jamszgyökér, "igname, kinai burgonya, kenyér- földmíveléssel. mész- és gyümölcskereskedéssel
gjökér (Sain-in kínaiul). A friss, fehér D.-gumó foglalkoznak, de D. mostani jelentsége iparvállakeser, bódító és ártalmas, de vízbe áztatva, fzés lataiban rejlik. A községtl K.-re van a D.-i nagy álV. sütés közben ez a sajátsága elenyészik sok ke- lami vas- és acélgyár, mely 1880. a közmunka- és
ményítt tartalmaz, mint a krumplit eszik Kíná- közlekedési (most kereskedelmi) minisztérium alá
ban és Japánban nagy mennyiségben termesztik. jutván, a m. kir. államvasutak gépgyárának igazBunkóalakú, ökölnyi vastag, de a csúcsa felé ujj- gatósága alá helyeztetett azóta teljesen átalakítnyü-a vékonyodik. Japánban az erdknek minden tatott ée megnagyobbíttatott. Magában foglal Besszabad helyén, utak, ösvények mellett, mesgyó- semer-acélgyárat. Martin-acélgyárat, kavarópestet
ken, falak mellett stb. termesztik, a sovány helyen hengermveket, sinkészítmühelyt, szög- és csais megterem.Alkotórésze 2 •t-25/ehérje, 13—16-8 vargyárat, önt- és gépmhelyt s 2 téglagyárat.
keményít, A éS cellulóza, 0-2—03 zsiradék, A gyár leginkább a saját bányáiban termelt barna1-3— 1-9 só, 82-6—77 víz. Európába is behozták, szenet használja fel;
bányák a gyárteleptl
de meghonosítása és elterjesztése mindeddig nem ÉNy.-ra vannak^ D., Varbó és Parasznya községek
sikerült, A D. eleség soká eltart, azért mint éle- határában s a gyárteleppel vasút köti össze, mely
lemkészlet fleg a bajókon célszer. Karikákra a gyári munkások szállítására is van berendezve
;

^

;

;

;

:

—
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e vasút a Wiesner-táró és Pereces-telep közt 2-3
kilométer hosszú alagúton megy át. A bányákat
1858. tárták fel. A mmikások nagy külön munkástelepen laknak, melynek 1900-ban 3449 lakója
volt a munkásoknak külön fogyasztási szövetkezetük van. D. másik nevezetes iparvállalata a
Kolba-f éle papírgyár, moly kitn minség merített papirt készít tiszta rongyból. Említést érdemel még a D.-i vár melletti Tapolcza fürd, vize
22-5° C. langyos tiszta hévvíz, mely 2 tükörfürdöt
táplál ezenkívül kádas fürdszobák s lakószobák
vannak a fürdben. Tulajdonosa D. község.
D. vára a hosszúra nyúló község déli szélén,
a fürd mellett van 4 tornyú romjai ma is imponálnak. E helyen már a honfoglalás idejében
volt (valószínleg avar eredet) földvár késbb
a magyar királyoknak volt itt váruk, melynek
neve még a XIIL- sz.-ban is Nagygyr volt s
csak utóbb kapta az itt bven term dióról a D.
nevet. 1252-ben Mária királyné, IV. Béla neje,
lakóhelyül, választotta D. várát. A XIV. század
elején az Ákos-nemzetség Eme-ága bírta (1248—
1271 közt kapta Eme bán). Eme fia, István nádor
egészen újra építteté, úgy, hogy egyideig ezért Újvárnak is nevezték. De íiai 1317. föllázadván, elveszítették. 1319. I. Károly Debreczeni Dózsának
adományozta, de késbb más birtokokért visszacserélte. 1341-ben már a királyé volt. Ettl kezdve
királyainknak, kivált Nagy Lajosnak kedvelt mu;

;

;

;

latóhelye volt. 1369— 70-ig huzamos ideig tartózkodott itt. 1381-ben itt irta alá a torinói békekötést.
1387. országgylés volt itt. Zsigmond király pedig
1412. itt intézkedett a német birodalmi ügyekben s
itt kötött szövetséget a bajor hereegekkel. Ugyan
1439. a várat nagy uradalmával együtt zálogba
adta nejének, Cilley Borbálának. Mátyás király és
Mária (II. Lajos neje) gyakran tartózkodtak itt,
és a vár körüli erdség (Uppony-erdö) gyakran
volt nagy vadászatok színhelye. 1522-ben II. Lajos
nejének, Máriának ajándékozta. I. Ferdinánd alatt
Balassa Zsigmond volt D.-vár birtokosa és 1540.
Ferdinánd a várat minden járulékával együtt Balassa Zsigmond és neje Páncsy Borbála és fivérei
nevére irattá 2000 aranyforintért. 1569. az egész

uradalommal együtt Perényi Gábornak adományoztatott halála után enyingi Török Istvánnak
és nejének adatott át. A Török-családtól a Tybold,
majd a Haller-családra szállott, 1703. a királyi
;

Dioskurolc

lentsége (Akad. Értekezések a tört. tud. körébl,
1873) Brósz K., a D.-i vár története (1895, miskolczi polg. isk. programmért.); a D. i m. k. vas;

acélmvek

és

története

1765—1910 (Miskolcz

1910).

Dióshalom,
j.-ban, (1910)

Szatmár vm. nagybányai
p. ésu. t. Felsbánya.
Nógrád vmegye nógrádi j.-ban,.

kisk.

931 oláh lak., u.

Diósjen, kisk.
2163 magyar lak., postahivatallal, u. t. Eétság; van hitelszövetkezete. Sváb-féle (1893-ig báró
(1910)

Piret-féle) kastéllyal. D. a D.-i v. Börzsönyi hegység aljában fekszik, melyet vadban bvelked erdk borítanak; aljában gesztenyések vannak.
D.-hez közel a Jeni tó van. Fára Nógrádtól É.-ra

emelkedett. Az 1290—1460. években állott fenn.
1440 körül a csehek elfoglalták és csak 1456.bocsátották vissza pénzért. Elbb a királyé volt^
de Zsigmond király ezt is elzálogosította a Lévai
Cseh családnak. Utóbb Kámorvárnak hívták.
Teljesen elpusztult. V. ö. Gsánki, Magy. tört.,
földr. (1890).

Diósjeni hegység, 1. Börzsönyi hegység.
Dióska (azeltt Orehova), kisk. Ung vm. szob:

ránczi j.-ban,
ráncz.

(1910)

339 tót

lak., u. p. és u.

t.

Szob-

Dióskál, kisk. Zala vm.pacsai j.-ban, {1910) 1474
lak., postahivatal, u. t. Pacsa.
Dioskorides Pedanius, görög orvos, szüL
Anazarbosban (Szicília), a Kr. sz. u. I. sz.-ban. Az
ókornak legjelesebb botanikusa ós farmakológusa
volt. Mint katonaorvos a római seregben szolgált,
sok országot bejárt, úgy hogy az általa leirt nvé-,
nyéket nagyobbrészt látta is. Nagy mve, to,'A üXrj?.
ta-pvxrji;, 5 kötetbl áU. Galenos bírálata szerint
ezt bizonyltja
tökéletes a maga nemében
a
különben az is, hogy az egész középkorban az
orvosoknak ismeretforrásul szolgált. Irt még több
munkát is, melyek mind kitnségérl tesznek
tanúságot. D. fóntemlített mvének az V. sz.-ból
származó híres kézirata van a bécsi udvari könyvtárban. Legjobb kiadása Sprengeltöl van a Medici

magyar

m

graeci

;

gyjteményben (Lipcse

1829).

Német

fordí-

Berendstl (1902).
Dioskurias.az ókorban a Fekete-tenger k. partján fekv Kolchisnak fvárosa, miletosi gyarmat,
a kaukázusi kereskedelemnek egyik fhelye;
66 ban Kr. e. Mithridatesnek fhadiszállása.
Dioskurok, srégi idktl fogva tisztelt isteni
testvérpár a görögök vallásában. A név jelentése
Zeus fiai s másik nevük, Tindaridai (azaz Tintás

kincstár visszaváltotta 1743. 100,000 frtórt gr.
Erdödy Gábor egri püspöknek és gr. Butlernek,
mint Almásy János és Fáy László teljhatalmú kép- dareosnak, vagyis a sújtó istennek fiai), nyilván
viselinek adatott át. D. közelében hajdan pálos- ugyanezt jelenti s Tindareos nem más, mint a
kolostor volt ezt István nádor borsodi gróf és neje villámaival sújtó Zeus.Kultuszuk Spártából indult
1303. alapította, és Erzsébet királyné és fia I. Lajos világgá. Az eredetileg személynévvel egyáltalán
megnagyobbította. 1526. I. Ferdinánd kapitánya, nem rendelkez testvérpárt látták a görögök az
Serédy Gáspár a kolostort felgyújtotta; a szerzete- égi derengésben s eredetileg két fehér paripa alakseket szétüzték és birtokait idegenek foglalták el. jában képzelték ket. Utóbb a görög vallás antro1550. a kolostort végkép feldúlták és abba csak ad- pomorflsztikus korában a D. emberekké lettek s
minisztrátorok neveztettek ki. 1620. Bethlen Gá- a lovak (mint hasonló esetekben más istenített
bor erdélyi fejedelem a kolostor javait 1300 írtért állatok) egyszeren a D. kísérivé lettek. Innen
Rákóczi György nevére íratta. A XVIII. sz. elején kezdve a D.-at úgy ábrázolták, amint a lovat kana m. kir. kincstár visszavevén a D.-i uradalmat, tárán fogva vezetik v. lóháton ülnek. Mint lóidoIII. Károly a pálos kolostort visszaállította; 1737.
mítókat mutatják ket a Kómában, a Monté CaSzt. Domonkos emlékezetére új kolostor szervezte- vallón látható híres szoborkolosszusok. A lovaktett. Épületében most a kincstári tiszttartó lakik. kal való összefüggésük által a lovagi életnek letV. ö. Wenzel Gusztáv, D. egykori történelmi je- tek védivó és mintaképeivé, s így a dór hadi
;

;

—
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életben különösen nagy szerep bajtársi ragasz- Sebaste nevet egyike volt a Mithridates fhadikodás példáivá. Villámgyors megjelenésük, mely szállásainak, melynek közelében amaz a római
a lóval való összefüggésbl származott, válságos LucuUus fegyvereitl Kr. e. 72. vereséget szenhelyzetben segítséget hozó jóságos istenekké tette vedett 2. Alsó-Egyiptomban, most Menszcdeh
szerettek folya- 3. D. magna a. m. Téha (Egyiptomban) 4. az
ket, kikhez különösen a
modni, de kik a férfiakat is megsegítik a csata elbbivel ellentétben D. mikra, egyiptomi város,
veszélyeiben (így a rómaiakat a Eegillus-tónál a róla elnevezett tertiletnek (DiospoUtes nomos)
vívott csatában, továbbá a pydnai ütközetben is székhelye Thebaisban, ma Han 5. Palesztinában,
részt vettek stb.). E segít hatalmukat a D. azután a Benjámin törzs által megszállott területen, más
az idegenben, különösen a tengeren a viharral néven Lydda.
Diospyros Dalech. (növ., ébenfa, datolyaküzd hívikre is kiterjesztették. Ez utóbbi minségükben már a Kr. e. V. sz.-tól kezdve a leg- szilva),az Ebenaceae (Ébenfafélék) család génusza;
els csillagokban, melyek a vihar sötétségébl 179 faja tropikus és szubtropikus tájakon honos,
barátságosan fölvillantak, a D.-at látták a hajó- Dél-Afrika kivételével. Már a régi görögök eltt
sok (a III. sz.-tól kezdve az Iker-csillagzatot ne- ismeretes volt Fák v. cserjék váltakozó, kétsoros,
levelekkel s a levelek
vezték D.-nak). A görög nép mondaalakító és az hosszúkás, épszélü,
istenek között kapcsolatokat keres képzelete a hónaljában álló álemyökkel, kétlakú, ritkán poliD.-at már a VIII. sz.-ban Kr. e. két spártai isten- gám, harangalakú virágokkal, gömböly v. tojásséggel, Kastor és Folydeikesszél (a rómaiaknál alakú bogyóval. Legismeretesebb fajai: a D. lotus
az utóbbinak neve Pollux) azonosította s mint- L. 5 m. magas fa v. cserje a mediterrán vidéken
hogy Tindareos istennév Spártán kívül nem volt (Svájc déli részén is), és Közép-Ázsián át Japánig,
Görögországban ismeretes, ellenben Kastor és hosszas, tojásdad, szrös levelekkel, barnás viráPolydeikes Zeus és Léda ikerflaiként, Heléna (1. o.) gokkal s kékesfekete, végre sárgabama, jóizú, apró
testvéreiként szerepeltek, bonyolult folyamatban cseresznyénél nagyobb, gömböly bogyóval (fekete
a D. mondája azt az alakot öltötte, hogy Léda datolya, karachurma). Piacon árulják, részint
tulaj donképen egy Tindareos nev spártai király- nyersen eszik, részint bort és szirupot készítenek
nak a felesiége volt, ki házasságon kívül Zeustól belle. Szürkészöld, kemény fáját (vad francia
a D.-at (azaz Kastort és Polydeikest), valamint fa V. zöld ébenfa) feldolgozzák. Dél-Európában
Helénát szülte. A hsmondában mint lovagias csak ültetve, de elvadulva is fordul el. Gyakran
harcosok szerepelnek; részt vettek az argonauták kertben is díszlik. A D. kaki L. ül. középszer
fav. cserje, alul szrös levelekkel, sárgásfehér
(1. 0.) menetében s a kalydoni vadászatban (1. o.),
megmentették Helénát Theseus fogságából s az virágokkal, 8 cm. nagyságú, sárga, többnyire
Aphapeusflak (Idas és Lynkeus) ellen Leukippos gömböly, fél kgr.-ot is elér, édes gyümölccsel,
leányainak elrablása miatt hadakoznak. A Kypria melyet nyersen fogyasztanak szárítva mint kakiköltje szerint az utóbbi ütközetben halt meg füge jut a kereskedelembe. Japánban és KoreáKastor, ki mint Tindareos gyermeke halandó ban, Kínában, Tonkingban számos változatban
volt. Féltestvére halálakor Polydeikes, Zeus és termesztik. Kaliforniába is átültették. A gyümölcs
Léda halhatatlan gyermeke, a -maga halhatatlan- neve japánul kaki, kínaiul szhi-ce, ang. persimon,
ságának felérl lemond s azt Kastorra ruháztatja. franc, raguemine. A D. virginiana L. 20 m.-t is
Azóta felváltva egy-egy napot az Olympuson töl- elér fa, többnyire tojásdad, hegyes levelekkel,
tenek együtt, egy másikat az Alvilágban. E költi fehér virágokkal, sárgás-piros naspolya nagyságú
monda révén lettek a D. az elválhatatlan jó bará- gyümölccsel. Ennek ize összehúzó, de ehet ; nyertok jelképzóivé.A rómaiakhoz igen korán eljutott sen többféleképen elkészítve fogyaísztják, st szesza nemes pár kultusza. A Forumon emelt Kastor- italt is fznek belle. Az Egyesült-Államok K.-i
templomnak 3 oszlopa még fennáll. V. ö. Albert, részén n, az európai keményebb telet kiállja.
Le culte de Castor et Pollux en Italie (Paris 1883); Éretlen bogyóját féreg ellen használják, fehér ós
Löxcenfeld, Die D. in der bUdenden Kunst (Mün- kemény fáját feldolgozzák. A cejloni D. hirsuta
chen 1891).
L. fii. fája a calamanderfa, az esztergályos dolDiosktiros, alexandriai patriarcha az V. század- gozza fel. A kereskedelembe jutó ébenfák legban, 1. Eidyches.
nagyobb részét a D.-faj ok szolgáltatják, 1. Ébenfa.
Dióslak, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
Diósviszló (azeltt Viszló), nagyk. Baranya
^(1910) vend lak., u.p. Szarvaslak, u.t. Gyanafalva.
vm. siklósi j.-ban, (1910) 718 magyar lak., hitelL. (növ.), istenülat, a Rutaceae család szövetkezet, postahivatal, u. t. Harkány.
§nusza; 12 faja örökzöld fokfoldi cseije. Levelük
Diósy Béla, hírlapíró, szül. 1863. jan. 30.
pípró szálas, árszer, mirigyesen pontozott, virága Nagyváradon. Tanulmányait Bécsben végezte, ott
igános V. csoportos, nagy, fehér vagy pirosas, nyert jogi doktori oklevelet s egyúttal zenei taEwös, zamatos illatú. A D. vulgare Schlechtd.-t nulmányokat is végzett. Rövid hivataloskodás
íkultiválják. Egész éven át virá^psó ágait gyakran után Budapesten a Neues Pester Journal szeríbokrétába kötik. Minden D.-faj levele a Fokföldön kesztségének lett tagja, amelynek színházi és
^húgyszervi betegségekben használatos.
zenészeti referense és tárcaírója; emellett több
Dióspatak, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagy- külföldi hírlap és szakfolyóirat, valamint a Meyerilondai j.-ban, (1910) 253 oláh lak., u. p. Kucsulát, féle Lexikon munkatársa. Önállóan megjelent
u. t. Letka.
mvei Fiugsand, elbeszélések (1892) ; Die VisitDiospolis, több ókori város neve: 1. Pontus karte, vígj. (1909). Több magyar regényt és elbetartománynak DK.-i részében, eredetileg Kabei- szélést fordított németre.
Neje D. HandeL
rának hívták és csak késbb kapta a D. vagy Berta, operaénekesn, szül. 1869 szept 30. üj;

;
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;

;
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;
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Dioxinaftalinek

A budapesti zendakadémiát végezvén, sok prédikációkban (Debreczen 1808). Népszer
Niklas-Kempner asszonynál és más tanárok veze- volt ÁbC'ie (u. 0. 1810). Botanikai igen jelents
tése alatt képezte ki hangját elször a lipcsei úttör mve Magyar Füvészkönyv (Debreczen
városi színházban lépett fol vendégszerepelt még 1807), melyet Fazekas Mihállyal együtt írt. EnBécsben, Berlinben, Hamburgban és Frankfurt- nek kiegészít része az Orvosi Füvészkönyv
ban, nemcsak mint színpadi, hanem mint hang- (1813). Kanitz, Els függelék D. Magyar Füverseny énekesn is. 1892 óta a m. kir. Operaház vészkönyvéhez címmel a Gyógyszerészeti Hetilap
mellékleteként 1863. kiadta D. pótlásait. D.-nek
•tagja, mint drámai énekesn.
Diósz., növénynevek mellett Diószegi Sámuel emlékoszlopa van a budapesti egyetemi növénykertben ós emlékmüve a debreczoni füvészkert(1. 0.) nevének rövidítése.
Diószeg, 1. Bihardiószeg, Magyardiószeg és ben (Somogyi Sándor mve), mely utóbbit a Magy.
Füvészkönyv 100. évfordulóján 1907 nov. 3. ünNémetdiószeg.
Diószegi, 1. István, 1755— 82-ig kassai ötvös- nepség keretében leplezett le a Csokonai-kör. Az
mester. Polgárjogot 1755 szept. 3. nyert. 1770— évfordulót a Term. Tud. Társ. 1907 márc. 22.
1771. els, 1761., 1767-68., 1772-79., 1781— ünnepelte meg és a Növénytani Közlemények VI.
1782. pedig második céhmester. Egy kelyhét a köt. 3. számát D. emlékének szentelte.
Dioszmózis, 1. Átszivárgás, Endoszmózis és
gönczruszkai ev. ref. templom rzi. D. mesterjegyét négyszögbe zárt S D hetük tették. V. ö. Exozmózts.
Diotima, valószínleg Platón képzeletének
Mihalik J., Kassa város ötvösségének története
(Budapest 1899, a Magyar Tudományos Akadémia alkotása, a Syraposion (Lakoma) XXII. fejezetékiad.); Kassai származású ötvösmvek (Arch. ben mantineiai papnnek mondatik, mint kitl
pesten.

;

:

;

Sokrates

Ért. 1898).

D. (Kis)

István, ref. püspök, szül. Bihardiószegen 1635 körül, megh. u. o. 1698 jún. 22. Tanult
szülföldjén és Nagy- Váradon, azután két évig
külföldön volt. Hazajve, 1666— 1668-ig debreczeni tanár volt. Ezután diószegi lelkész, az érmelléki egyházmegye esperese, a tiszántúli egyházkerület fjegyzje, majd ugyanannak püspöke
lett. Fleg irodalmi mködésével szerzett érdemeket. Munkái De paschate, Franeker (1664)
Lux in tenebris (Brigge 1665) Lelki fegyver [né2.

:

;

met nyelvbl hollandba

átültetett

imádságok

for-

H. n. 1666, számtalan újabb kiadása van,
melyek közül az utolsó 1851-böl való) Kiosztatott
talentom (Prédikációk, Debreczen 1679) A Sz.
Generális Gylésbe lett némely Ddiheratumok és
azok felöl való tanítás (u. o. 1682).
3. D. (Kis) János, ref. lelkész, valószínleg az
elbbinek unokája, szül. Bihardiószegen 1705 körül, megh. Erdbényén 1782. Tanult Marosvásárhelyen és Marburgban. Innen visszatérve, elször Hévízre ment udvari papnak 1735. Sárospatakon, 1752. Ónodon, azután Sajóecsegen volt
lelkész. E hivataláról késbb lemondván, Erdbényére vonult. Munkái De plerophoria (Marburg
í7SÍ);Hiigo Grotzinsnak a keresztyén vallás igazságáról Írott könyvei (a hetedik könyvet maga
a svéd király költségén jeírta, Marburg 1742
lent meg) Isten Mza koronájának zászlózó drágaköve (Kolozsvár 1748).
4. D. Sámuel, ref. lelkész, botanikus, szül. 1760
dec. 29. v. 30. Debreczenben, megh. 1813 aug. 2.
u. 0. Atyja D. Pál tanító volt, ki ílát papnak taníttatta. 1784-ben Hajdúböszörményben, 1787.
Kecskeméten tanított. 1787-ben a göttingeni egyetemre ment, hol két évig tanult és Gnfielin Fr.
tanítványa volt a botanikában. Hazatérve 1789
1793-ig Hajdúnánáson, 1803-ig Hajdúböszörménydítása

;

;

;

;

:

;

;

az ott

elmondott

szerelem-elméletet

tanulta.

Dioxiantrakinonok, dihidroxilantrakinonok,
C.^HgOglOH)^. Az antrakinonból azáltal származtathatjuk ket, hogy abban két hidrogénalkatrészt hidroxilgyökkel helyettesítünk. Az elmélet
szerint lehetséges 10 izomer alakból a következ
kilenc ismeretes: alizarin {l, 2), purpuroxanthin (1, 3), chinizarin (1, 4), anthrarufin (1, 5),
krisazin {l, 6), benzdioociantrakinon (1,7), histagarin (2, 3), anthraflavinsav (2, 6), isoanthraflavinsav (2, 7). Ezek közül a legfontosabb az
alizarin

(1.

o.).

Dioxiantranol, 1. Antrarobin.
Dioxiazobenzol, 1. Oxiazobenzol.
Dioxibenzolok, dihidroxilbenzolok. Cg 8^(0 H),.
A benzolból azáltal származtathatók, hogy abban
két hidrogént hidroxilgyökkel helyettesítünk. Három izomer vegyület lehetséges és ismeretes ú. m.
pirokatechin (o, dioxibenzol), resorcin (m. dioxibenzol), hidrokinon (p. dioxibenzol).
Dioxiborkösav (tetraoxiborostyánksav). Két
bázisú organikus sav, mely a borksavból úgy vezethet le, hogy abban még két hidrogént, két hidroxil csoporttal helyettesítünk

CHOH.COOH
CHOH.COOH
borkösav.

C(0H)j,.COOH

C(0H)2.COOH
dioxiborkösav.

114"-on részben elbomolva megolvad. Nátriumsója vízbon kevéssé oldható. Kémiai reakciókban
úgy viselkedik, mint a diketonsavak. Tartrazin
(1. 0.) elállítására használják.

Dioxidok, 1. Oxidok.
Dioximetilantrakinon a. m. krizofánsav (1.

o.).

Dioxinaftalinek, CioHg(OH)3, a naftalinból
(CjoHg) származtathatók, ha abban két hidrogént
hidroxilgyökkel helyettesítünk. Elállíthatók naf-

talindiszulfosavakból azoknak alkálival való összeolvasztása útján, továbbá naftokinonokból redukcióval. 10 izomériája lehetséges és ismeretes.
Szépen kristályosodó, rendszerint magas olvadáspontú vegyületek. Kémiailag a fenolokhoz hasonlók. Könnyen oxidálódnak, különösen alkaliák
Ges. Westphalens im Brockhausen 1799. tagjává jelenlétében. Lúgos oldatban már a leveg oxiválasztotta.
vallásos müve Erkölcsi tanítá- génjének hatására oxidálódnak, minek követkéz-

majd haláláig Debreczenben

lelkész kedett.
1795-ben Tractualis assessor, 1806. Traot. nótárius, 1809 esperes és egyházkerületi fjegyz lett.
Mint kiváló lelkészt és hitszónokot, továbbá mint
lelkes botanikust nagyra becsülték. A Naturf.

ben,

F

:

-
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tében lúgos oldatuk levegvel érintkezve megbarnul.

Diozinaftokinon,

Dicia

1.

DIploéder

is. A D. kormányúszóból fejldött idk
folyamán különböz halfajokon a homocerk- és

kintve

heterocerk kormányúszó

Naftazarin.

m. kétlaklság (1. o).
Di-para-amidodifenil a. m. benzidin

—
Dipbyllodes

(növ.) a.

(1. o.).

Dipauli, Joseph, báró, osztrák politikus és miniszter, szül. Kaltemban (Bozen mellett) 1844
márc. 9., megh. 1905 jan. 28. Bécsben. 1866-ban
mint önkéntes vadász az olaszok ellen harcolt,
1870. pedig a pápai hadseregbe lépett és IX. Pius
pápától bárói címet kapott. 1873— 85-ig és 1891.
tagja lett a birodalmi tanácsnak, hol mint a
klerikálisok egyik vezérférfla egyrészt a katolikus érdekeket, másrészt Tirol speciális érdekeit
szokta hangoztatni. 1895-ben megalapította a
Hohenwart-klub kárára a katolikus néppártot.
1898-ban kereskedelmi miniszter lett, de 1899
okt. az egész kabinettel együtt állásáról lemondott. 1902-ben az urakházának tagjává nevezték ki.
Dipentén v. limonén, cinén, cajeputén, CmHi,.
Található a kámíorolajban, a svéd és orosz terpentíonolajban, bergamottolajban, dneol mellett
az oleum einae-ben, a kaucsuk és guttapercha száraz desztülációja ú^án kapott folyadékban. A D.
elállítható egyenl mennyiség l éa d limonén
elegyítése útján. Terpineol- és cineolbl vízelvonással pinén- és cawp^^-bl 250 270''-on való
melegít&sel. A D. citromszagú, optikailag inaktív,
175— 176''0n forró folyadék. Bróm hatására tetrabromidja keletkezik, mely 124''-on olvad.
Dipf talas (gör.-lat.) a. m. kétszirmú.
Diphanit (ásv.), 1. Difanxt.
Diphensav, 1. Difénsav.
Díphenyl (vegyt), 1. Difenil.
Diphilos, 1. görüg epikus költ a Kr. e. V. sz.ból, kitl egy Theseis cím eposzt említenek.
2. D., az ú. n. új-attikai komédia mvelje, ki
Kr. e. 310 körül élt Athénben, megh. Szmimában.
Állítólag 100 darabot írt, melyekbl azonban csak
kb. 50-nek a címét és töredékeket (összegyjtve

(állat),

(1.

1.

o.).

Paradicsommadarak.

]>ípliyodonta, azon emlsállatoknak neve,
melyek tejfogaikat (dentes lacteales) késbb, a
második fogzás alkalmával állandó fogakkal cserélik

fel,

Dipir

vagyis egyszer váltamik fogat.
(ásv.) a.

m.

szkapolit.

Diplasiasmus

(gör.) a. m. kettzés, a nyelvtanban egy mássalhangzó megkettztetése a görög és latin költk bizonyára régies divatú ejtés
szerint gyakran alkalmazták a szótag prozódiai
meghosszabbítása végett pl. reppidü (visszazte)
e helyett repulit. Egyes esetekben helyesebb is
a kettzés, pl. Juppiter (nem Jupiter). Ilyen a régi
;

;

:

ammidn (e helyett az midn), v.
a dunántúli beszédben tanittó (régen tanejtó).
Vagyis éppen az ilyen akettztetések» a régibb
magyarságban

:

:

alakok.

Diplazinm

Sw.

(nv.),

a Polypodiaceae csa60—70 faja a tró-

ládba tartozó harasztgénusz

;

pusok nedvesebb tájain és néhány szubtrópikus
vidéken honos mind a két félgömbön. A D. esculentum (Retz.) Sw. Indiában, a délázsiai szigeteken egészen a Fidzsi-szigetekig és Kelet-Auszráliáig elterjedt faharaszthoz hasonló, közönséges
faj. Levélnyele 6 dm., levéllemeze 2 m. hosszú és
2-szer szárnyas. Fiatal hajtásait spárgához hasonló fzeléknek eszik.
Diplegia (gör.) a. m. kétoldali bénulás, tehát
mindkét karra, lábra, arcfélre kiterjed bénulás.
Dipleidoszkop (gör.) a. m. kettösképlátó, csillagászati amateur-mszer az id meghatározására,
melyet Dent londoni órás talált fel 1844. Lényegében három planparallel üveglapból áll, mely
— egyenszárú prizmát alkot oly módon, hogy az egyik
hajlásszöglet 90<'-ú, a többi kett egyenként 45o-ú
legyen. Ha a derékszöggel átellenes oldal a meridiánban áll, akkor v^amely égitest delelés eltt
és után ketts képet ad, míg a delelés pillanatáKock, C!omic. Attic. fragmenta c. gyjteménye 11. ban a két kép összeesik. A mszer csak korlátolt
köt.-ben, Leipzig 1884) ismerünk. Mvészetérl s pontossággal bir. órásoknak és laikusoknak kezéügj'es intrikaszövéséról azonban fogalmat alkot- ben azonban kitn szolgálatokat tehet. Hasonló
hatunk magunknak Plautus (1. o.) Casina, Rudens célú mszerek a kronodeik, valamint a Steinheil

—

;

(A hajókötél) és Vidularia cím darabjaiból, valamint Terentius Adelphoe-jából, melyek többékpvésbbé D. vígjátékainak átültetései.
Dipliolls DC. (növ), a Sapotaceae család faja,
8 fajjal Nyugat-Indiában. A D. salicifolia DC.
<white buli tree) friss, vérszín ers fája galimeta
toood fa néven jön a kereskedésbe, de a másik 2
fajnak is igen ers fája van.
Diphtolil, 1. Diftaia.

és Plössl-féle passage-prizma.

Dlplococcas, l. Baktérium.
Diplodiscus sabclavatus, l.Amphistoma-

DiplodocasJ/a;-s/i.(paieont),ldhaltóriási hüll.
dinosaurusok rendjén belül a diplodocidák
családjába tartozik. A mocsár vízben élt hüll maradványai Észak-Amerika felsjurakori rétegeiben találhatók. Testhossza kb. 25 m., magassága
é m. volt, hosszú nyaka és farka s feltn kicsi feje
Diphtheria, 1. Diftéria.
volt (1. az ábrákat az 594. old.). Állkapcsaiban
Díplitongas (gör.) a. m. ketts hangzó (1. o.). csakis az elüls részre szorítkozó hengeres metDiphya-mésK, a jura szisztéma fels szaka- szfogak vannak. Egy utóbbi idben lelt példányszához (mairaj tartozó tithon emelotbeli vörös, nak (D. longus Camegiei Hatch) gipszraásolatát
márványhoz hasonló mészk, melyben sok a Te- Camegie északamerikai milliomos több európai
rebratula diphya. A déltiroli és velencei alpokban múzeumnak megküldte és ezek során a bécsi
nagy tömegekben fordul el, de megvan az osztrák, udv. múzeumnak is.
a bajor .Alpokban, továbbá a Bakonyban és a délDiploe (gör.) a. m. csontbél, így nevezik a koiíigyarországi

hegységekben

Dipbyeerk,

is.

az olyan hal-kormánjTiszó, mely
teljesen részarányos, vagyis nemcsak kívülrl
részarányos, hanem vázának csontrészeit te-

lUmi Náy^

r.wn»Bii<i.

V. tOL

A

ponya lapos csontjaiban lev, a küls és bels
lemez körét kitölt szivacsos csontállománj^, l.
Csont.

Diploéder

a.

m. diakiszdodekaéder.
S8
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Diplomácia

Diploma (gör.). Eredetileg bármely kettbe A D. oly régi, amilyen a régi államoknak egyhajtott anyag (StirXow =; megkettzni). Innen a mással való érintkezése, tévedés tehát azt hinni
kettbehajtott levél, okmány kapja a D. nevet, hogy a D. csak a jelen államrendszer kifejldéséamint szokásba megy az irat tartalmának össze- vel (a XV. sz. végével) keletkezett.
hajtással való megkímélése. A D. anyaga leheMár a régi államrendszerek alatt, nevezetesen
tett bármi, amire Imi szoktak, pl. papyrus, késb- Rómában, Karthágóban és Spartában az államok
,

ben pergament. Különösen a bronztáblácskákra
D.-k maradtak fenn. A rómaiak idejében D.
alatt nyilt levelet értettek, amelyben a császár, a
szenátus vagy a hatóság jog, vagy kegy fennállását bizonyította. így bizonyítja a D. a polgárjogot (diplomata civitatis Bomanae), büntetés
elengedését, utazáson a császár védelmét, kiszolgált katonák részére a civitas és connuínum elnyerését (diplomata honestae missionis). Utóbbiak bronztáblácskákra voltak vésve, diptychon
(1. Diptichon) alakjában. Ebben az értelemben a D.
szót a középkor nem használta, hanem mindazokat
az okiratokat, amelyek ma az ú. n. oklevéltannak
(diplomatika) tárgyai. Charta, 'Pagina, Litterae
stb. elnevezéssel jelezték. A D. szó a XVII. sz.Írott

2.

külföldi érintkezésének meghatározott tradícióira

akadunk. A középkorban a pápák, a
hatalmak között pedig Velence D.-i ügyessógök által tnnek ki. A D. történetében forduló pontot jelez az állandó követségi intézmény (1. Követek)
s szabályaira

világi

(XVI.

sz.),

másrészt a westfaleni békekötés. Az an-

tik és a középkori D.-t a saját állama egyoldalú ha-

talomérdekeínek kizárólagos szemelttartása jellemzi, míg a modem D. az egyes állardok jogosult
önérdekei mellett az európai államrendszer közös
érdekeire is kell tekintettel van, s feladata e
két tényeznek békés közvetítése s kiegyenlítése.
Nem mintha a gyakran önzéssé fajuló önérdek
nem képezné ma is a D. uralkodó tényezjét,
de az erkölcsi alapon nyugvó állam s nemzot-

ábra. Restaurálva.

ban válik ismét használatossá, amikor t. i.Mabil- közi jog tiltakozik az ily gyakorlat ellen s a rógi
lon (1. 0.), az oklevéltan megalapítója De re dip- és a középkorban ismeretlen szolidaritás eszmélomatica c. müvében a régi királyi oklevelek meg- jét mindinkább gyzelemre segíti. Ily gyzeljelölésére a D. szót kezdte használni. Ettl kezdve mek a rabszolgakereskedés eltörlése; hajózható
a régi értelemben vett D. helyébe az oklevél (Ur- folyókon a hajózás akadályainak elhárítása a tenkunde) lép, míg a D. szóval valamely kiválóan ger szabadsága a háborúban a magántulajdon véünnepélyes írásbeli kijelentést jelölnek. D.-nak delme, a genfi konvenció (1864) a sebesültek érdeneveznek továbbá akadémiai (doktori) fokozatok, kében. Valamint konmkban mások a D. céljai,
nemesség adományozásáról, tudományos társula- úgy mások eszközei is. A Machiavellizmus, a je
tokba való felvételrl kiállított okleveleket, s bi- zsuitizmus, a cél által szentesített eszközök elmézonyos egyéb képesítési okleveleket is, így szól- lete, az erszak, a ravaszság, a hazugság, a szernak ügyvédi, mémöld stb. D.-ról. Innen D.-tarium zdésszegés korankban a közvélemény által meg(Chartularium) régi oklevelek másolatainak gyj- bélyegzett eszközökhöz tartoznak s igénybevéte:
lök a népek jogérzületén hajótörést szenvedne. Á
teménye.
Diplomácia (gör.) a. m. államügyvitel, az ál- D. csak régen volt a cselvetések- és rászedéseklam külügyeinek vezetése, valamint az arra vo- nek mvészete. Ma már nem az többé.
;

;

natkozó szabályok tudománya. Eszközei ellentétVájjon a D. tudomány vagy mvészet-e, aa
ben állanak a külügyi vitás kérdések fegyveres legalább is kétséges. A nemzetközi érintkezés fors erszakos elintézésének eszközeivel, aminthogy maszerüségei nem tudomány, s éppen oly kevéssé
a D.-i összeköttetés megszakítása a barátságos vi- jogosult az a nézet, mely a D.-hoz szükséges é&
szony megzavarodásának s háborúra vezet ko- más-más tudományágakhoz tartozó ismereteknek
moly bonyodalomnak, a D.-i összeköttetés újra összegét (nemzetközi jog, államjog, történelem,
felvétele a békés hajlamoknak eljelét képezi. modem nyelvek) a tisztán küls egységes cél-

—

Diplomáciai házasság:
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rendeltetésnél fogva önálló tudománnyá emelni
óhajtaná. Ellenkezleg, minthogy a tudomány fogalmától általános érvény elvek foglalatának fogalma elválaszthatatlan, a D. alig lehet tudomány,
mert kizárólag v. legalább kiválólag az egyes államoknak nemzeti egyéni céljait követi, s azért eszközei sem állapíthatók meg általános érvény tudományos elvek alapján, hanem mindenkor az összszerü viszonyoktól függnek s azokhoz alkalmazkodniok kell. A feladatának megoldásához szükséges tudományos ismereteket, melyek különben habár nélkülözhetetlenek, de legkevésbbé sem döntök,
a diplomata nem az államok közötti viszony sajátos Természetébl,

hanem más tudományágakból

meríti, iíinden államnak sajátszer érdekei, D.feladatokjának sajátszer feladatai vannak.

A

nak, céloknak különíélesége a

követend

elvek-

nek egyöntetségét kizárja. A D.-nak feje minden államban a külügyminiszter. A D.-i szolgá-

—

Diploma Leopoldinum

ben részesül, tekintve, hogy a btörvényeknek nem
jogok alkotása, hanem létez jogoknak oltalma
képezi feladatát, a törvény által elfogadott s szentesített közjogi helyzetnek szükségszer s természetes folyománya. A D.-nak a magyar btkv, szerint tárgj'át oly okirat, adat vagy tudósítás képezi,
mely a magyar államnak vagy az Oszti-ák-magjar
monarchia másik államának biztonságát v. más

fontos érdekeit

illeti.

Elkövetési cselekedet

:

az

vagy tudósításnak közvetlenül
vagy közvetve az ellenséggel való közlése. Büntetése ha a bnös az okirat, adat vagy tudósítás
ily okirat-, adat-

:

birtokába, illetleg tudomására a) hivatásánál v.
különös megbízatásánál fogva, vagy b) erszak,
lopás, sikkasztás vagy csel által jutott, 10
15 évig

—

terjedhet fegyház ha pedig nem ily módokon
jutott a titkos okirat, adat v. tudósítás birtokába
Uletleg tudomására, feltéve, hogy annak titkos
voltát tudta, 5—10 évig terjed fegyház. A hivatalnoknak vagy különös megbízottnak titoktartási
kötelezettsége tovább terjed mint azoké, kik a sértett államhoz ily viszonyban nem állanak mert
míg emezeknél az ellenséggel való közlés állapítja
meg a tényálladékot, amannál az okirat-, adatvagy tudósításnak más hatalom kormányával
;

mindenütt bizonyos elöfóltét«lektl függ, melyek alul azonban gyakran felmentésnek van helye. Ezt a D. szolgálat sajátszersége hozza magával, mert itt leginkább
elfordul az az eset, hogy bizonyos állásra egy
bizonyos személy egyéni viszonyainál, összeköttetéseinél stb. fogva leginkább alkahíiatos. Az nem abból a célból való közlése, hogy az az ellenebben fekv eminens állami érdeket a képesítés ségnek tudomására jusson, vagy egyébkén ti nyilalaki kellékeinek alárendelni nem lehet. A D.-i vánosságra hozatala is elegend. Ez esetben a bünszolgálatra megkívánt elfóltételek rendszerint
tetés 5 évig terjedhet államfogház. (Btk. 142
a jogvégzettség s az elkészít szolgálat a kül- 151. §.)
ügyminisztériumban vagy valamely követségnél.
Diplomáciai képviselet, 1. Állami képviselet.
A modem nyelveknek ismerete s éles megfiDiplomáciai testület (franc, corps diplogyel- "és ítélképesség a D.-nál nélkülözhetetlen. matique), azoknak a diplomáciai képviselknek
A D.-nak hivatalos nyelve, habár a legújabb id- összesége, akik egy és ugyanazon helyen (egy és
ben Anglia és 1870 óta Németország részben el- ugyanazon udvarnál) mködnek. Diplomáciai iigytéröleg járnak el, még mindig a francia, amely a nökök, valamint a kizárólag kereskedelmi érdekongresszusoknak is tárgyalási nyelve.
kek képviseletére hivatott konzulok a D.-hez nem
Diplomáciai házasság, 1. Követek, Konzulok tartoznak. A testületi egység csak bizonyos ünne•Js Házasságkötés.
pélyes alkalmaknál, koronázás, udvari ünnepéDiplomáciai honámlás. Honárulás, melyet a lyek, a parlament megnyitása, újévi s egyéb alm. btkv. htlenségnek nevez, az államnak mint kahni tisztelgések, végül akkor jut kifejezésre, ha
önálló individualitásnak, mint nemzetközi jog- a D. egységes fellépés által bizonyos súlyt akar
alanynak megtámadása, az állam külbiztonsá^ adni valamely eljárásnak. A vezetés ily alkalmakelleni merénylet, ellentétben a felségsértéssel, nál azt a nagykövetet illeti, aki az illet államfmely az államnak mint egyénnek megtáma- nél a leghosszabb id óta van akkreditálva (1,
dása. A htlenség tehát több államnak létezé- Date). Ez a testület legöregebbje (doyen, 1. o.).
sét tételezi fel, míg a felségsértés alá es merény- Katolikus államokban az elsbbséget a pápai nunletek sajátszer jellegüket nem vesztenék el ak- ciusnak szokás átengedni. (L. Kollektív
jegyzékek
kor sem, ha a megtámadott állam egyedül létez- alatt is.)
nék a világon, vagy ha az egész világ eg>- egyséDiploma Kieopoldinnm, I. Lipót király
ges államot alkotna. A honárulást katonai ésD.-ra oklevele, amelyet 1691. Erdély számára bocsászokás osztani aszerint, amint hadi v. másnem, tott ki és amelyben Erdélynek szabadságait bizmindamellett a törvény által meghatározott ese- tosította, különösen a bevett négy felekezet jogait
tekre szorítkozó megtámadásról van szó. A kett és a szabad vallásgyakorlatát a Hármaskönyvet
között a bntett alanyait illetleg az a lényeges Erdélyben törvényerre emelte (a 3. pontban)
különbség, hogy az elst csak belföldi, tehát ha- oly biztosítást is tartalmazott, hogy a hivatalokra
zánkban csak a magyar honos követheti el, mert belföldieket fognak kinevezni, a régi adományok
csak ez hségre kötelezett fia annak a hazá- érvényben tartatnak, a kormányzó Erdélyben fog
nak, amely ellen az ellenséget segíti. A külföldiek tartózkodni, az adók nem emeltetnek, a kereskeellen a nemzetközi szabályok alkalmazandók. A dés szabadsága megriztetik. Ehhez 1693
ápr. 9,
D.-nak alanya ellenben külföldi is lehet, rendsze- pótlékdiploma adatott ki, 1693 máj. 14. pedig még
rint azonban csak akkor, ha hivatalánál v. különös egy felségi okirat,
az ú. n. Alvimziana resolutio
megbízatásánál fogva hségre volt kötelezve, s ezt (1. 0.). A D.-t saját korában
úgy tekintették, mint
a viszonyát az államhoz használta fel az árulás el- királyi hitlevelet, amely Erdély önálló fejldésékövetésére. Az Osztrák-magyar monarchiának má- nek biztosítéka a következmények azonban megsik állama a magyar állammal egyenl védelem- mutatták, hogy
a D. után Erdély különállása méglatra való képesítés

;

;

;

se*

Diplomata

,

sznt, az Erdély élére állított kormányzótanács
Erdélyt a Bécsben székel udvari kancellária utasításai szerint a magyar király jogán, de Magyarországtól teljesen elkülönítve kormányozta.
Diplomata (gör.), eredetileg a diplomáknak
(okleveleknek) szerkesztje; továbbá általánosSágban az, aki a az állam külügyeinek intézésére,
mint állami szerv hivatva van. Szkebb értelemben azonban csak azokat értjük D. név alatt, akik
mint állami szervek az állam külügyeinek intézése céljából nem magában az illet államban,
hanem külföldön mködnek. Az ily szkebb értelemben vett D.-k kétféle jogviszonyban állnak.
Els sorban közjogi viszonyban állnak azzal az
állammal, amely ket a külügyek intézésével megbizta. E tekintetben rájuk annak az államnak törvényei alkalmazandók, amely ket kinevezte. Másodsorban azonban a D.-k nemzetközi jogi viszonyban állnak azzal az állammal, amelynek területén
mködnek. A nzkj. többek között azzal is foglalkozik, hogy az államok diplomáciai képviselinek
milyen jogai és kötelességei vannak. (L. Követek.)

Diplomatika
régi oklevelek,

—
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(gör.) a.

m. oklevéltan. Célja a

fként államokiratok valódiságá-

nak

s tartalmának megállapítása. Segédeszköze
a paleográfia, mely az ehnult századok gyakorlatból kiment írásjegyeinek megfejtésével foglalkozik. A D. kiváló segédtudománya a történelemnek. Az államilag fontos okiratoknak megrzésére korunkban az államlevéltárak szolgálnak.
Irodalom. Mabillon úttör példája, amint másutt (v. ö. Rosenmnnd, Die Fortschritte der Diplomatik seit Mabillon,
München 1897), úgy nálunk is követökre talált. A hazai oklevéltan fbb szakmunkái idrendi sorban ezek Perger János, Bevezetés a D.-ba; Sohwartner Márton, Introductio in
rem diplomát, aevi intermedii praecique Hungaricam 1790.
és 1802. Kitnt továbbá a két Kovachich (Vestigia Comitiorum. Institutum Diplomatico-Historicum stb.) ; Horvát István számos müvében foglalkozott D.-val. Ujabb szakmunkák
és dolgozatok: Horvát Árpád, Bevezetés a magyar oklevéltanba, 1880 ; A D.-i írástan alapvonalai, Budapest 1883
Oklevéltani hasonmások gyjteménye. XI XV. sz., Budapest
1883, II. kiad. 1892. A budapesti D.-i tanszék stb. Századok
188G, 747 1. ; Fejérpataky, A történelem segédtudományai s
különösen az oklevéltan hazánkban. Századok 1885. A történ,
kongresszus Irományai között; A történ, kongresszus utóhangja, n. 0. 1886. 896. és 1887. 252. 1. ; Torma József,
Oklevelészeti naptár, 1879 ; Ipolyi Arnold, Magyar, okmányérdekességek, Századok 1867. és 1868. évfolyam ; Aldásy, A
D.-i rendszerekrl 1890. Ide vonatkoznak továbbá az egyes
levéltárak okleveleinek ismertetése és az azokról szóló irodalmi kalauzok. E szakirodalomról a Magyar Könyv-Szemle
és a Történelmi Tár meg a Századok évfolyamaiban lehet
legjobban tudomást szerezni. Arra nézve pedig, hogy az egyes
(megyei, városi avagy családi) levéltárakban mily oklevelek
vannak meg, a Történelmi Társulat kirándulásaival karöltve
folyt kutatások adnak felvilágosítást (a Századokban).
:

—

;

Diplozoon

szemlencse helyhagyásakor fordulhat el. A kettslátás megszüntetése végett az alapbetegsóget
kell gyógyítani.

Díplopoda

(állat),

a százlábúak egyik rendje.

L. Százlábúak.

Diplosís Löw. (állat), a legyek rendjébe, a
gubacsiegyek (Cecidomyidae) családjába tartozó
rovarnem. A hím csápizeinek száma 26, a nstényé
13 14 Több faj honos nálunk is legközönségesebbek a D. tritici Krby., D. aurantiaca

—

;

Wagn., D. equestris Wagn. fleg a búzán, annak
kalászában, utóbbi a száron, a levélhüvely alatt,
továbbá a D.

D.

loti

De Geer

a bükkönyféléken, a

Winn.

(borsószipoly) a borsóit stb. Különösebb kártételt nem igen okoznak.
Diplosoma, két kis szemecske a sejt proto-

pisi

plazmájában, melyeket sokszor sajátszerií, feltn
udvar vesz körül. A D. a mai értelmezések szerint a nyugvó mag centrosomája (1. o.).
Diplostemon (döv.), olyan virág, amelyben a
porzók két körben elhelyezvék (1. Virág), a két
porzókör annyi porzóból áll, a hány sziromlevél
és csészelevél összesen van. A küls porzókör
tagjai episepal elhelyezések, vagyis a csészelevelei eltt vannak, a belsk epipetalok, vagyis a
sziromlevelek eltt állanak (pl. liliom), néha a két
kör helyzetbeli viszonya fordított, mikor is obdiplostemon a virág (szegfüíiélék).
Diploszal, szaliciloszaXicilsav :

H0.C6H,.C00.CgH^.C00H,
színtelen ós szagtalan, kissé keser íz kristálytiík. Szesz és éter bségesen oldja
vízben csaknem oldhatatlan, lúgok hozzáelegyítésekor azonban szalieilsavas sóvá alakulva oldódik. A D.-t
gyógyszerül a szalicilsav helyett használják mivel oldhatatlan, a nyálkahártyákat nem izgatja,
a gyomorra, szívre és vesékre kellemetlen mellékhatása nincsen és nem is izzaszt.
Diploszkop (gör.), Schaffgottsch által szerkesztett eszköz, mely egy felerészben vörösre, felében
zöldre festett forgatható korongból áll. A korongot
két csövön át nézzük úgy, hogy az egyik szemmel
;

;

csak a zöldet, a másikkal pedig csak a vöröset lássuk. Ha a szem már kifáradt, a korongot forgatni
kezdjük, ilyenkor az a szem, amely azeltt zöldet
amely
látott, most vöröset, a másik szem pedig
csak zöldet fog látni, míg
azeltt vöröset látott
a ki nem fáradt szemek a zöld és vörösbl kelet-

—

~

kezett keverék színt (szürke) látják.
Diploszomia (gör.), az ikertorzok azon csoportja, midn két teljesen normálisan kifejldött
egyén testének egy vagy több részén összefügg
egymással, mint pl. a híres sziámi ikrek.

Diplopia, ketts látás, azt jelenti, hogy valaki
egy tárgyat kettnek lát. Ez különösen a szemDiplozoon (állat), a Szívóférgek (Trematoda)
izmok Mbás mködésekor, fképen egy vagy több
szemizomnak megbénulásakor fordul el. Ilyen- rendjébe tartozó Laposféregnem, mely a halak ós
kor a hibás izmu szem nézvonala nem irányul a fleg a pontyfélék kopoltyuin élsködik. Teste.
megnézett tárgyra (kancsal állás), miért is a meg- lapos, szalagforma. Kifejlett állapotban két egyén
nézett tárgy képe a hibás állású szem ideghártyá- teljesen összen egymással s ilyenkor x forma
ján más helyre esik, mint a rendesen álló szem- alakot mutatnak. Amíg szabadon egyenként élnek,
ben. Az ilyen «nem azonos» pontokra es képe- szemfoltjuk és hasuk közepén szivókorongjuk van
innen a s ezen fejldési állapotukban régebben Diporpa
ket az öntudat nem olvasztja egybe,
ketts látás. A szemizmok bénulásának leggya- néven önálló állatfajnak tartották. Azok az egyékoribb oka a bujakór és a gerincvelösorvadás (ta- nek, amelyeknek nincs módjukban az összenövés,
bes). Ketts látás támadhat olyankor is, ha az utódok nélkül pusztulnak el. Egyetlen faja, a D.
egyik szemet valamily daganat a rendes helyé- paradoxum Nordm. petéit a vízbe rakja s ezekbl
bl eltolja. Az egy szemmel való kettöslátás a csillangós, szabadon úszó lárva fejldik ki, melybl

—

Dlpneumones
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majd az ivarérettség sza- 1869. a botanika rendes tanára és a növénykert
kában két egyén összenövésébl az ismert D. igazgatója lett Darmstadtban. Fóbb müvei Das
paradoxum keletkezik a kifejldött állat hossza ilikroskop und seine Anwendung (Brannschweig
1882—83, 2 köt.) Grundzüge der allgemeinen
6—10 ram.
Mikroskopie (u. o. 1885) Handbuch der LaubholzDipnenmones (áUat), 1. Pókok.
Dípoda, általában a kétlábú állatok,Aristoteles kunde (Berlin 1889—93).
Dippoldiswalde, járási székhely Dresden szász
szerint pedig a madarak.
Dipodia (görög) a. m. ketts láb, két egy- kerületi kapitányságban, 18 km.-njire Drezdától,
szer versláb összekapcsolása egy verstaggá a Vörös- Weisseritz és vasút mellett, (1905) 3844
(metrón). így van jambosi D. (^ 1 ^ 1), trochaeusi lak., mezgazdasági gépgyártással, szalmafonásD. (1 « J), anapesztusi D. {zzLzz 1). E három sal, fafaragással és brcserzéssel.
I)ipropilbarbitursav,dipropUmalonilhugyany,
sorfajt a dipodiát száma szerint mérték és nevezték a régiek dimetemek, trimetemek stb., dipo- 1. Proponál.
Dipropilkarbinol, -i-hidroxilheptan, szekundér
dVius mérés.
Dipodidae (áuat), a rágcsálók egyik családja. heptüalkohol(CHs.CH,.CH,),.CH.OH.153-155o-on
csillangótlan Diporpa,

:

;

;

;

L. Ugróegér-félék.

Dipoh, hosszmérték, 1. Depa.
Dipoinos és Skyllis, görög szobrászok Kréta
szigetérl a Kr. e. 550 óv körül, a hagyomány
szerint Daidalos tanítványai, Szikionban elkészítették Apollón, Artemis, Herakles és Athene szobrait, Kleonaeben Athene, TirjTisben Herakles, Argoszban a Dioskurok templomában Kastor ésPol-
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fajsúlyú folyadék.
Oiven, kihalt emls áUat.
Diprotodontidae Owen családján belül az erszényesek (MarsupiaUa) rendjébe tartozó óriási nöforró,

A

Diprotodon

vényev állat. Kizárólag Ausztráliában élt a pleisztocén korban. Koponyája 1 m. hosszú, teljes csontvázát még nem ismerik, de a talált csontjaiból következtetve akkora lehetett, mint a mai orrszarvú
Inx, nejeik és fiaik szobrai állottak. Müveikbl (Ehinoceros). Ma él legközelebbi rokona a fiami sem maradt meg. ügy látszik, nemcsak már- hordó kenguru.
ványból dolgoztak, hanem kezdeményezi voltak
Diprozópus (gör.) a. m. ketts arc ritka, nem
az aranyból és elefántcsontból összeáUltott (kriz- életképes szörnyszülött, amelynek ketts arca van.
elefantin) szobrok technikájának is. A legújabb
Dipsacaceae, Mácsonyafélék (növ.), a forrtpriniai leletek között a kutatók a krétai szob- szirmú kétszikek családja a Rubiales sorozatrásziakola tevékenységének nyomait vélik föl- ban. 155 faja fkép meismerni.
diterránvidéki növény,
Dipolia, 1. Diipolia.
csak néhány jut el a íoxxd
;

Diporpa (áUat), 1. Diplozoon.
övbe is. Viráguk fejecsDippel, 1. Johann Konrád, német teológus és kévé csoportosul (1. az
orvos, utóbb alchemista, szül. Frankensteinban, ábrát), melyet az alján
Darmsíadt mellett, 1673 aug. 10., megh. Wittgen- fellevelek gallérja övez.
steinban 173i ápr. 25. Az üló állati olaj (Oleum Minden virágot (kétivarú)
animale Dippeli) felfedezje. A berlini kék festék külön-külön körülvesz
felfedezése az
és Diesbach fest érdeme. Giessen- egy küls csésze, mely
ben tanult teológiát, Strassburban pedig orvos- ellevelekbl alakul, ezen
tant és jogot. Késbb Strassburgban felolvasá- belül következik a csésze
sokat tartott az aporológiából, de a városból ki- és a párta, az utóbbi 4
utasították s erre kalandos életet ólt szanaszét. V. 5 levélbl ntt össze.
1698." adta ki Christiaiius Democrüus álnév aJatt Porzó 4 vagy kevesebb.
Papismus Protestantium Vapulans c. munkáját, A magház 1 üreg, alsó
melyben az ortodox egyházat igen hevesen meg- állású, 1 magkezdeménytámadta. Hessenböl is kiutasíttatván, 1704-tl nvel. A termés kaszat.
r>-, ^
kezdve Berlinben, Majna-Frankfartban, Amster- körülzárva a maradó csédamban, Leidenben és Altonában élt. A dán kor- szétl. Egy éves vagy ével füvek átellenes, pálmány ellen intézett támadásai miatt 7 évi bör- hátlan levelekkel. Nevezetesebb gónuszok Diptönt szenvedett, mire Svédországba ment, hol sacus, Succisa, Knautia, Scabiosa. Hasznuk nem
szerencsés gyógyítása által nagy feltnést keltett. jelentékeny.
Kezdetben ortodox volt, majd Spencer iratainak
Dipsacus L., mácsonya, héjakút (növ.), a
olvasd folytán pietista, végül szabadelv és a Dipsacaceae család génusza 12 faja fkép a kefelvilágosultság elharcosa lett. Különben foglal- leti mediterrán vidéken, de Európa mérsékelt rékozott aranycsinálással, kutatta a bölcsek kövét szén és Kelet-Indiában is elterjedt, a bogáncsra
ée igen képzett kémikus volt. összes iratai 17-47. emlékeztet, kórós növény. A D.fullonum L. (tajelentek meg Borleburgban, 3 kötetben. V. ö. kácsraácsonya) a délvidéki D. ferox Zois. teriender, Johann Konrád D. Der Preigeist aus mesztett alakja. Szára csaknem 2 m. magas, tüsPietismus (Bonn 1822) ; Bitsch, Geschichte kés, levelei csipkésen fürészesek, az alsók és köPietismus (u. o. 1884).
zépsk az alapjukon kis vályúvá nnek össze,
2. D., Leopdd, német botanikus, szül, Santer- melyben az esvíz sokáig megmarad. Gombvirág'eckenben, a rajnai Pfalzban, 1827 aug. 4. Elbb zatának horgasán hátrahajló kemény gallérlevelei
erdészeti tanulmányokkal foglalkozott, késbb f- vannak, melyeket a nyers posztó szálainak simíkép Schleiden vezetése mellett a növénytani tu- tására használnak. A gyapjuszálvégeket a szövet
dományoknak élt. 1856-ban Idarban tanító volt, (daróc) felületére hozzák, miáltal ez takarót kap.
:

;

—
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a kereskedésbe. Küls orvosságnak, flrnisznek használatos, de a kopaivabalzsamot is
hamisítják vele. Fadarabokat vagy fürészport átitatva vele, kellemes szagú, világosan ég fáklyához szolgáltat anyagot. A D. álatus Roxb., D.
trinervis Blume, D. turberculatus Roxb. baltövises kóró. Gyökerének forrázatát kandisszal zsamát is hasonló módon értékesítik, egyszersvegyítve mellfájás ellen használják.
mind Dél-Ázsia óriás fái. Törzsükbl hatalmas
Dipsadomorphus (áuat), a barázdásfoguak csónakokat készítenek, különben pedig kitn
(Opisthoglypha) csoportjába tartozó mérges kí- építfa.
gyónem. Mintegy 22 faja ismeretes, melyek AfDipterológia (gör.), a kétszárnyú rovarokról
rika trópusi részeiben, Dél-Azsiában, a Molukki- (Diptera), vagyis a legyek-, szúnyogok-, bögölyök-,
szigeteken, Uj-Guineában és Észak- Ausztráliában pöcskök stb.-rl szóló tudomány. Mveliket diphonosak s rendesen az serdkben fákon és bok- terológusoknak nevezik.
rokon élnek, ezért magyarul éjjeli fakúszó kíDipterosz (gör.), a klasszikus görög 'építészetgyóknak nevezik. Legnevezetesebb faja az ulár- nek az a templomtipusa, melyben a templomhajót
burong (D. dendrophüus Seba), melynek kifej- köröskörül ketts oszlopsor övezi.
ldött példányai 2 méter hosszura is nnek legDipteryx Schreb. (növ., Coumaroum Abl.), a
gyakoribb Jáva szigetén.
Leguminosae (Hüvelyesek) pillangós virágú géDipse, nagyk, Besztercze-Naszód vm. besenyi nusza 8 faja Amerika tropücus részén, különöj.-ban, (1910) 685 német ós oláh lak., takarék- ós sen az Amazonas mellékén honos. Fák, levelük
ellegez egylet, postaállomás, u. t. Szászszent- csaknem párosan szárnyas, viráguk nagy, lila v.
györgy.
rózsaszín, virágzatuk végálló buga. Hüvelyük
DipszektoT (gör.-lat.), Wollastontól 1817. ké- tojásdad, csonthéjas termésnek látszó. A D. odoszített katoptrilms eszköz, mely a partokon és a rata Aubl. magva a hollandiai, a D. opposititengeren a látóhatár depressziójának a méré- folia Taub.-é az angol íonfoíJaft (Fabae deTonca).
sére szolgált. Manapság már nem igen szokták Ez ers, kellemes, kumarinszagú, de igen keseríí,
használni,
fszeres íz. Hazájában (Észak-Brazília és GuaDipszománia (gör.), idszakosan ismétld kó- yana) görcscsillapító, Európában a tüsszentporf
ros iszákosság olyan embereken, kik különben illatosítják vele. Kumarinanyagát (tonkakámfor)
nem iszákosak. Rendesen rejtett epilepsziás kö- nyársforma kristályokban tartalmazza. Kérgük
dös állapot az alapja.
és fájuk is illatos, az utóbbi kumaruna- v. gaDiptera (állat), I. Kétszárnynak.
jakfa néven becses árú; pirosas sárga, flnom
Dipterál templomok, 1. Dipterosz.
rostú, nagyon tartós és kemény.
Diptera virág a. m. légyporozta virág (1. o.).
Diptichon (diptychon, gör.), a régi görögöknél és
Dipterocarpaceae (növ.), a. m. kétszárnyas rómaiaknál zsineggel v. kapcsokkal összekötött két
csészéj, kétszik, szabadszirmú, mintegy 313 fajt táblalap, melyeknek bels fele viasszal volt beszámláló, tropikus ázsiai (1 faj trop. Afrika) csa- vonva. É bevonatra bronz-, fa- v. esontvesszvel
lád a Parietales sorozatban. Váltakozó levelii fák; szoktak írni. Hogy az írás el ne mosódjék, a lapok
bugájuk a levél tövébl ered. Csésze- és szirom- bels szélei a viaszfelületbl kidomborodtak. Ha
levelük 5, porzójuk sok. Rendesen fel nem nyíló, a táblalapok száma 3 volt, triptichon volta nevük,
1 magvú termésüket a maradó csésze részben v. ha több, poliptichon. A táblák ércbl, elefántcsontból V. fából voltak. Konzulok, prétorok, edilisek
egészben betakarja, cimpái pedig gyakran 5
szárnnyá nyúlnak meg. Törzsükben sok a balzsa- nevük aláírásával és képükkel ellátva szoktak ily
mos nedv, némelyikben kámfomem stearopta is lapokat kiállítani, s hivatalukba léptükkor barátvan, pl. a szumátrai és bomeói kámforolajfában. jaikat és ismerseiket velük megajándékozni. Az
Magjuk elpárolgó és kövér olajtartalmú, a tmigka- ilyen viaszos lapoknak diptycha consularia, praevang nev zsiradékot szolgáltatja. Fájuk hasznos. toria, aedüia volt a nevük. Más D.-ok szerzdések,
Nevezetesebb génuszok Dryobalanops, Dipfero- okiratok foljegyzésóre szolgáltak, ilyen viaszos
lapok elég nagy számmal jutottak reánk, így Pomcarpus, Hopea, Shorea, Vateria, Vaiica stb.
Dipterocarpas Gartn. (növ.), a Dipterocar- pejiben s Herculaneumban tov. hazánk Királypaceae család génusza 65 faja Kelet-Indiában, hágón túli részében a verespataki aranybányákCeylonban és a Pülöpszigetekig van elterjedve. ban a XVIII. és XIX. század folyamán 25 triptiHatalmas fák, nagy, brnem, tojásdad, épszélü chont találtak, E viaszos táblák annál értékeV. öblös-csipkés levelekkel, nagy, jóillatú virá- sebbek, mert a Kr, u.-i II. századbeli latin kurgokkal, fás, tojásdad tokterméssel, melynek a két- zív írásnak igen nevezetes dokumentumai kiszárnyú csésze a szállítója. D. turbinatus Gartn., adta Mommsen (Corpus Inscriptionum Latinarum
magas (60 m.), mélyen hasadozott kérgú, vastag III. kötet 921—960. lapjain), néhányat Erdy Jáfa, Hátsó-India nyugati oldalán és az Andamáno- nos (Erdélyben talált viaszos lapok; a Magyar
kon. Balzsamos nedve igen sok ezért a törzs alsó Tud. Akadémia értek, közt, és külön is, Pest
részén (nov.— máj.) nagy lyukakat fúrnak, s az 1856).
D. k ker. liturgiában ugyanilyen alakú
alatta lev részt egy kissé szenesítik. A nyert bal- névjegyzék volt, melybe elég biztos adatok szerint
zsam pirosbama, zöldesen fluoreszkál, kissé
már a H. sz.-ban a megkereszteltek, a meghaltak,
folyós, keser kloroformban meg éteres olajban a szenteknek, mártíroknak, valamint az egyház
egészen, alkoholban tökéletlenül oldódik, vízben jóltevinek neveit jegyezték föl, kikrl a szent
oldhatatlan s mint gurjun-balzsam (wood-oil) misében megemlékezés történt. Id folytán a

inkább fémkartácsolókat (cJiardon fachasználnak helyettük, ezért a mácsonyafejek
keresettsége és termesztése (ma még Németország, Franciaország és Ausztria néhány helyén)
nagyon megcsökkent. A D. silvester Huds. (vad
mácsonya) gallérlevelei egyenesek. Alkalmatlan,

jut

tice)

'

;

;

—

:

;

;

;

;

—
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nevek szaporodása megnövelte a D. terjedelmét,
úgy. hogy nem ritkán folio-nagyságuak voltak. A
D.-ból fejldtek ki, céljokat tekintve, az anyakönyvek, a kalendáriximok, a martirologiumoL Minthogy a díszes kiállítású D.-ok az oltárt is ékesítették,
alakjokat tekintve, az ú. n. szárnyas oltárok kifejldésére szolgáltak alapnl. Legrégibb példányok
riztetnek Milanóban (i. sz.), Berlin, Velence, Fnlda,
Amiens (holtak jegyzéke), Trier, Arles, Rambona, Lüítieh (449-bl), Liverpool stb. városokban.
(Kraus, Real-Encyclopaedie L 364., ugyanitt az

—

Dirhem
november

hajtó hatalmat 1799

—

D. (Ordo

cum

divini offlcii,

8-ig gyakorolta.

Calendarium

liturgi-

a katolikus lelkészek számára a püspökök vagy rendi fnökök által évenkint kiadott naptár, mely minden napra megszabja a breviariumbeli imádságokat és misefr.

;

cartabeUe)

;

szolgáltatást.

Directríce (öunc,

^t8d:direktrisi),L Direetor.
egyenesen, közvetetlenül, els
direkt kocsi a. m. közvetlen kocsi.

Direkt (lat.)

kézbl

;

D. adó

pl.

a.

a. m.

m. ^yenes adó,

1.

Adó.

— D. váltó,

—

1.

Adrittura.

irodalom).

Dipus

Direkt alkalmazkodás v. cselekv alkalmaz1. Közvetetlen alkalmazkodás.
Direkt bizonyíték a. m. közvetlen bizonyíték,
Dipylidium c»ninniii L. (&Uat), a Taeiúa
ellentétben a közvetett bizonyítékkal, 1. Bizocucumerina Bl. szinonim neve,!. Galandféreg.
Dipylon (gör. a. m. ketts kapu), ketts átjá- nyítás.
Direktíva (újlat.) a. m. vezetés, irány, zsinórratú kapu a régi Athén városfalának njTigati részén. Jelentékeny maradványai föl vannak tárva. mérték, núheztartási szabály; katonátoiál a paA kapun kívül elterül antik temetben 1871. ta- rancs bizonyos kivételes neme.
Direkt jegyzés. A külföldi váltók árfolyamát
lált vázák sajátszer geometriai rendszer díszítést tüntetnek föl, mely a mykenei és hellén stí- kétféle módon lehet kifejezni. 1. D.-sel, vagyis
lus közötti idre jellemz, s melyet a mvészet- ügy, hogy a külföldi egység értókét fejezik ki beltörténet dipyloni stílusnak nevez. V. ö. Beöthy, földi pénznemben s ilyenkor a belföldi érték a
változó: pl. ha Budapesten a német váltó árfoMvészetek tört (I. 156—159. 1.).
lyama K 117*40, ez azt jelenti, hogy 100 M névDípy]* (^^O a. m. s2kapolit.
Dirse (lat) a. m. a szörnyek, a rómaiaknál érték látra szóló váltó ára ma K 117-40. 2. Ennek
a jegyzésnek ellentéte az indirekt j^yzés, mely
a Fúriák, Erinnyák (1. o.) jelzje.
Dira necessitas (lat.), a kegyetlen kénysze- Londonban van szokásban, és amely azt mutatja,
horatiusi idé- hogy egy belföldi egységért hány külföldi egyrü-ség, t. i. a könyörtelen végzet
Ugróegér.
kettós alsótesttel biró torzszülött.

(áiist), 1.

Oipyg^s,

kodás,

;

m,

zet (Carm.

Direa

24,

6).

a Thymeleaceae (Boroszlán-féiék)
család génusza 2 faja Észak-Amerikában honos,
vessz^s ágú cserjék. A D. palustris L. Kanadától Virffiniáig mocsaras erdkben terem. Rendkívül szívós ágaiból, háncsából kötelet készíszítenek kérge ers hánytató és hashajtó a brt
megpirosítja s hólyagot húz; magva mérges.
Kertbe is ültetik.
Dircen, álnév, Gonzaga (1. o.) portugál költ
(növ.),

;

;

;

álneve.

Directa aetío, a terhelés nélküli jogügyletekbl (pl. commodatum) elssorban az egyik fél van
keresetre jt^sítva, de esetleges ellenköveteléseit a másik fél is érvényesítheti. Erre szolgál
a coniraria adio. Az elssorban jogosított fél
keresete D., vagyis a oontraria actióval szemben
álló

kereset

ség kapható, tehát a külföldi érték változik : pl.
ha Londonban a magyar váltóárfolyam 24*02, ez
24*02
azt jelenti, hogy 1 £-ért ma kapható
korona névérték váltó. Számítás szempontjából
a D. a kényelmesebb, mert a váltó névértékét
szorozni kell az árfolyammal, míg az indirekt
jegyzésnél osztani. Viszont a külföldi váltók
árfolyamának összehasonlításánál az indirekt
jegyzés nyújt elnyt. (L. még Külföldi váltó és
Kémles.)
Direkt lövés, az a lövés, melyet a lövész a látott, tohát a közben lev tárgy által el nem takart
célra intéz, mlg az indirekt lövés alkalmával a
lövés úgy intézend, hogy a parabola alakú lövedékpálya a célt eltakaró tárgy fölött elvonulva irányuljon a célra. Ujabb idben, kivált a tüzérségnél,
az indirekt lövés igen nagy szerepet játszik.

^y

Direkt módszer,

1.

Módszer.

Dire«tio (lat) a. m. irány, vezetés, igazgatás.
Direkt mvelet, a matematikában az olyan
Directio methodica, Küonich János (1. o.) mvelet, meljTiek eredménye ugyanabba a számfmve a XVII. sz.-ban megjelent kiváló jogi tartományba tartozik, mint az illet mvelet
munka, ameljnek a magyar peres eljárásra dönt részei. Az aritmetikában D.-ek az összeadás, a
befolyása volt.
szorzás és a hatványozás. Az analizisban a diffeDirectolre (franc, ^ít«d: direktoár), 1. Direc- renciálás tartozik a D. -ékhez.
Az akkori divatot is így neveöik.
toriu'm.
Direktor, 1. Diredor.
Direetor (lat., franc, directeur), igazgató,
Direktrix, 1. Kúpszeletek.
;

—

—

valamely intézet vezetje.
Diredoraius, hivatali helyiség.
Diredrice, ni vezetó, igazgatón.

—

Direetoriam

(újlatin),

intézmény, hivatal v.

üzlot igazgatására választott v. kinevezett egyénekbl álló testület Történelmileg legjelentóke(Directoire), mely a francia
forradalom idejében az 1795 szept 22-iki francia alkotmány értelmében 1795 okt. 27. kezdte
meg mködését, és mely az állami f- és végre-

nyebb volt az a D.

Diremtio

(lat.) a.

m. elválasztás, elkülönítés.

Direptio (lat.) a. m. pusztítás, rablás.
Dirge (ang., ^tsd: dSrdxs) a.m. gyászdal, gyászének a Dirige Domine meus kezdet latin zso;

lozsma

kezd

szavából ered.
derime), a görög drachmából származó régebbi arab, perzsa és török ezüstpénz. Ugyanezekben az országokban mint arany-,
ezüst-, drágak- és gyógyszermérték is használa|tos különl^zö értékekben. Törökországban mai

Dirhem (derhem,

értéke mint törvényes, de

egység

Dirner
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DIribitor

1 g.,

régebben

Egyiptomban 3*09

g.,

=

nem

-^t;

valóságos súly-

oka= 3"20 g.

Perzsiában 3*06

volt.

g.

Diribitor (lat.) a. m. rendez, kiosztó a rómaiaknál oly egyén, kinek asztal fölött az ételeket fölvagdalnia vagy a katonáknak a zsoldot,
a szegényeknek az aj^dékokat kiosztania kellett
a római választó comitiáknál az, ki a szavazótáb•lákat az urnából kivette s a szavazatok számát a
jelöltek nevei alá rakott pontokkal jelölve meg;

olvasta.

Feter Gustav Lejeune, néDürenben 1805 febr. 13.,

közbeesknél a pálca alacsonyabb fekvésben mozog.

A

crescendo-ra öblösebb

ív,

a dinünuendo-ra

kisebbed ütések, éles hangsúlyokra, sforzatókra
kurta, vonaglásszer mozdulatok utalnak tempo;

változások (stringendo, ritardando) jelzésére bevonja a karmester a másik kezét is. Természetesen inkább az egyéni kvalitások érvényesülnek,
mint általános szabályok. V, ö. Wagner, Über
das Dirigieren (1869) Schröder, Katekismus des
Dirigierens u. Taktierens (1889) Deldevez, L'art
du chef d'orchestre.
;

;

Dirig^ens

m. vezet, vezényl.
m. érvénytelenít, bontó
megh. Göttingenben 1859 máj. 5. Parisban tanult, impedimemta dirimentia, bontó akadályok, imahol Poy tábornok házában az akkori leghíresebb pedimenta impediantia, tiltó akadályok, 1. Házasmatematikusokkal érintkezett; feltnést keltett sági akadályok.
Sur l'impossibilité de quelques équations indéterDirítta V. alia diritta (ol.), zenei mszó, fominées du cinquiéme degré (Crelle J. III. kötet) konként fel- V. lefelé men hangsorozatot jelent.
Díritto, II (A jog), római szabadelv politikai
cím dolgozatával. 1831 óta a berlini egyetem tanára, 1855. pedig Gauss utóda lett Göttingenben. napilap, melyet 1854. alapítottak Torinóban és
D. fleg számelmélettel, differenciál-egyenletek- idközben az olasz államférfiak közül többeket,
Dirichlet (ejtsd

:

di risié) ,

met matematikus,

szül.

sorokkal és határozott integrálokkal foglalkozott. Azáltal, hogy a periodikus sorokat a számelméletre alkalmazta, a matematikának
két eddig egészen különálló ágát kapcsolta össze
és ezáltal egy új tudományágat létesített. Minthogy számításait kizárólag fejben végezte, utolsó
életéveiben a világrendszer 'stabilitására és a mechanika differenciál-egyenleteire vonatkozó felfedezései veszendbe mentek. Mveit a berlini
tud. akadémia adta ki.
Diricksens, Judocus Joseph, Bugeen Zetternam álnév alatt ismert flamand író, szül. 1826
ápr. 4. Antwerpenben, ahol 1855 okt. 10. mint
szobafest és mázoló halt meg. Els regénye:
Rowna (Antwerpen 1845), melyet 19 éves korában írt, a flamand irodalom legkiválóbb termékei

(lat.) a.

Diriinens

(lat.)

a.

így Depretist, Crispit dolgozótársai között említSzerkesztje Ballesio G.
Dirk (ang., ejted: dörk), hosszú, egyél tr-kés
a skótoknál.
Dirke, a régi görög mondában megszemélyesített folyócska Thebae közelében (mai neve Placiótissza). A Thebaebl mindenfelé eltérj edt monda,
mely az utókorra leginkább Euripides ma már
elveszett Antiope cím tragédiájának alakításában jutott, megtette Ismenos folyóisten leányának, Lykos feleségének. D. gylölte Antiopét,
Lykos els feleségét s átadja öt Amphion- és
Zethosnak, hogy kössék egy szilaj bikához. Amphion ós Zethos Antiopéban anyjukra ismernek s
erra D.-t kötik a bikához, mely öt halálra vonszolja, D. bnhödését többször ábrázolta az antik
mvészet. Szerepelt vázaképen (Berlin) két.
közé tartozik. Egyéb mvei közül legfontosabbak
Mynher Luchtervelde (1848) c. pályadíjnyertes Pompeji és Herculaneumból való falképen, és isregénye és néhány vázlata (Tantie Mortelmans mételten gemmákon. Legismertebb és méltán
1851). Mütörténeti munkája Bedenkingen op de híres ábrázolása a Farnesei bika nev márványnederlandsche schilderschool (Amst. 1855) meg- csoportozat, mely a Famese-család gyjteményényerte a Szt. Lukács-céh díját. Mveit életrajzzal bl (innen ered neve) került a nápolyi múzeumba.
Két testvér, a kisázsiai Trakesbl szái'mazó Apolkiadta P. J. van den Branden (Antw. 1876).
lonios (1. 0.) és Tauriskos dolgozták a Kx. e. II. sz.
Dirigál (lat.) a. m. vezet, kormányoz, igazgat
közepe táján Rhodus számára, ahonnan Asinius
a zenében 1. Dirigálás.
Dirigálás, zenei kifejezés (magy. vezénylés). A PoUio vitte Rómába. A szobrot 1546. találták Caradirigáló karnagy pálcával a kezében jelzi a zenem calla fürdjének helyén. V. ö. Studniczka, Der
ritmikus tagolódását, tempobeli és dinamikai hul- famesische Stier. Zeitschrift für bild. Kunst (1903,
lámzását. Szóval frazirozza a müvet, visszaadva 171—182. 1.)
Dirk Hartog, 60—200 m. magas, meredek falu,
ennek egész szellemi tartalmáról való fölfogását.
Pálcájával üt kettt, hármat, négyet v. hatot, vízben bvelked sziget Ausztrália Ny.-i partja
mellett, a Sharkes-bayban, 70 km. hosszú, 15 széamint az ábrák mutatják
les jó legeli kedvéért 1877 óta squattertelepek
vanniak rajta.
Dirner Gusztáv Adolf, orvos, szül. Gölniczbányán 1855. Budapesten 1880. avatták orvosdoktorrá; azután a II. szülészeti és ngyógyászati
úJbes
Tuxt
í(ét ütés hjároTTi ütés
kórházban volt tanársegéd. Itt töltött 6 év után
utazási ösztöndíjjal 2 évig külíöldi tanulmányúton
volt. 1892-ben a ngyógyászati mútevésbl magántanárrá képeslttetett. 1898 június óta a budapesti
bábaképezde igazgató-tanára. Kazuisztikus és
Ttégy xLtés
egyéb közleményei magyar, német és angol szakLátnivaló, hogy a legsúlyosabb ütemtagot le- lapokban jelentek meg. Munkatársa e Lexikonütéssel, az utolsót fölfelé való ütéssel jelezzük a nak is.

kel, periodikus

hette.

;

:

:

;

;

DIrrhachlum
Dirrhachium,

1.

;

:

.

Ré

1.

Dis

Be

.

.

páter.

D

ang.
félhanggal felemelt dDisaccliarid, 1. Biose.
Di8ag:io, 1. Diszázsió.
(franc.

sTiarp), a zenében

diése, oi.

5

Disapprobatio

diesi,

által

(új lat.) a.

m.

helytelenítés.

Disartria, 1. Szótaghotlas.
Discantliaceae (növ.), az Umbelliflorae

(1.

o.)

régebbi neve.

Discantns
t^bbértelm

:

1.

a.

m. titoktartás

Disciplina clericalis

(lat), keleti

források-

különösen Syntipasból merített 39 elbeszélés,
melyeket erkölcsi elmélkedések és életszabályok
kapcsán, papok számára a XII. sz.-ban huescai Mózes állított össze arab forrásokból, aki Alfonz
ból,

lasztás.

ismerjük.

Transilvano-nak (Dialogo sopra il
sonar organi e stromenti
Venezia
Krébs G., G. Dirutas Transilvano

1615). V. ö.
(Rostock 1893).
Dis, római alvilági isten,

Dis

(lat.)

o.j.

A

nem

II

di

(1.

(lat.,

Születésének és halálának idejét

D. többi között Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemnek is tanára volt és ennek tiszteletére nevezte

fmvét

fegyelme

király védsége alatt kikeresztelkedve (1106) Petrus Alphonsi nevet nyert. Kiadta Abbé J. Laboaderie (Paris 1824); Val. Sehmidt (BerUn 1827).
Megvan Migne Patrologiájában is (Patrol. Lat.
tom. CL VII, 671—706). A középkorban két ízben
dolgozták át franciául verses mvekben (Chastiment d'un pere á son flls és Discipline de clergie,
kiadta Meon, Paris 1808), németre a XV. sz.-ban
Steinhöwel fordította. Hasonló könyv jelent meg
a XIII. sz.-ban Capuai Jánostól Directorium humanae vitae cím alatt.
Disciplina militaris (lat.) a. m. katonai fegyelem. A D. a régi rómaiaknál igen szigorú volt,
az r-, tábori és hadiszolgálat teendit szolgálati
szabályzat határozta meg; a D. ellen vétket
különféleképen büntették zsoldlevonással, a szolgálati id meghosszabbításával, a szolgálatból
való elmozdítással, lefokozással, testi fenyítékkel,
szökés V. az engedelmesség megtagadása esetében halállal. L. még Fegyelem.
Discissio (lat.) a. m. meghasitás, kettévá-

;

el

Disconto

Discíplina arcani

Epidamnus.

Dirschau, járási székhely Danzig porosz kerületben, 31 km.-nyire Danzigtól, a Visztula balpartján, vasút mellett, (1910) 16,896 lak., vas- és fémöntéssel, cukor- ós gépgyártással, bádogedónykészltéssel marha-, fa és gabonakereskedéssel. Legjelentékenyebb épülete a gót ízlés kat. templom.
Dirnta, Ciirolayno, olasz zeneszerz, szül. Perugiában Porta, Zarlino, Gabrieli Andrea, Merulo
tanítványa. 1593 óta orgonista volt Gubbióban,
1609. pedig egyh. karmesternek ment Chioggiába.

veromodo

—
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franc, déchant), a zenében
XII. sz.-tól kezdve gyjtneve

a többszólamú (kontrapunktikus) szerkezeteknek.
2. Különleges neve annak a szerkezetnek, amelyben a szólamok fölváltva oktávákban (unisono)
és quintekben haladtak, mindig ellenmozgásban.

:

:

—

D. cataradae, 1. Sályog.
Discite, monití, rövidített vergUiusi idézet e. h. ttDíscite iustitiam, moniti, et non temnere divos» (Aeneis VI, 620) azaz : Intelek benneteket, tanuljátok meg, hogy legyetek igazságosak és ne vessétek meg az isteneket. Phlegias,
az elkárhozott istentelen boeotiai király kénytelen az alvilágban ezt az intelmet hangoztatni.
Disclamatío (lat.) a. m. megtagadás, el nem
ösmerés.
Disco, sziget, 1. Disko.

Kétszólamú szerkezetekben a dallamot (témát)
tenorral szemben a magasabb szólam.
Vagyis a tenortól aelüten énekl» (azaz diszkantáió) szólam. 4. A. m. szoprán vagy legfels
szólam. Zongorán, orgonán: a magasabb fekvés hangok. Hangszerek neve mellett (pl. diszkant-pozaun) a. m. az illet hangszer legmagaDiscocarpinm (oöv.), ]. Apothecium.
sabb változata. 5. D.-kuIcs, 1. Kulcsok.
Discodactylia (állat), azon békák gyjtneve,
Disceptatio (lat.) a. m. megvizsgálás, tudós melyeknek ujjai tapadókoronggal vannak ellátvas
vita disceptator, dönt bfró.
ennek segítségével függélyesen álló falakra is fel
Discemement (franc, ejtsd diszerman), meg- tudnak mászni. Ilyen'pl. a közönséges leveli béka.
különböztetés ítélképesség.
Discoideae (állat), a szifonoforák egyik alDlscesslo (lat.), szótválás átlépés egyik párt- rendje. L. Szifonoforák.
ból a másikba; nemkülönben jelenti a szavaDiscolor (lat.) a. m. tarka, egyenltlen szín.
zást is.
Dlscomedasae (állat), 1. Korongos medúzák.
DIseliidia R. Br. (növ.), az Asclepiadaceae
Discomjrcetes (növ.), olyan tömls gombák,
család génusza 24 faja az indomaláji területen melyeknek érett termóteste felül nyitott, csésze- v.
honos, fán lakó, epiflta növény egyesek levélte- tányéralakú, nagy része élsköd.
lenek, a legtöbbnek azonban apró, kerek, tojásdad
Disconteor (franc, eútad: dissücontSr), az a keV. lándzsás, húsos levelei vannak. Ezek néha nagy resked, aki váltók leszámítolásával iparszerüleg
tömlkké alakulnak át, víz gylik meg bennük, foglalkozik. L. Leszámítolás.
s úgy látszik a beléjük növ gyökerei nedves^
Discontinnitas (lat.) a. m. a folytonosság
seggel való ellátására valók. Apró virágaik ké- megszakadása. L. Diszkontinuitás és Függvény.

3.

énekl

;

:

;

;

;

;

sbb

fürtösen megnyúló ernyben állanak. D.
Disconto (ol. sconto, franc, escompte, ang.
Rafflesiana Wall. Kelet-Indiától Ausztráliáig; discount), általában valamely pénzben kizetett
D. imbricata (Bl.) K. Sch. Maiakkátói Bomeóig, összeg névértékébl történt levonás, mely rend1. mindkettt az Áldsködk tábláján.
szerint a névérték ° o-ában van kifejezve. AngüáDiscidlnm (lat.) a. m. elválás, különösen ban a szó teljes értelemében használatos s így
házaí^sági.

Discipltna

diszázsiót

(1.

0.) is

jelent Nálunk általában két ér-

régen az oktatás tárgyát és telemben fordul el
1. azt a levonást jelenti,
módját, valamint a nevelést, rendtartást jelentette. melyet az élvez, aki egy bizonyos id múlva eseMai éltelme is ketts 1. tudományág, 2. rend. L. dékes összeget lejárat eltt fizet ki. Ebben az érFegyelem.
telemben megegyezik az ú. n. pénztári enged(lat.),

:

:

Amely

uó Dis .

. .

alatt ninci

neg,

Dlss

. .

.

alatt keresendfi!

—

Discophora
ménnyel (skontó
batt)

nyos

;

2.

DIsfecta

Discrepans

a tágabb értelemben vett ra-

v.

azt a levonást jelenti, melyet

id múlva
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Discret

egy bizo-

esedékes követelés korábbi érté-

kesítésével a követelés átvevje kap. Fleg ezt
az utóbbi mveletet nevezik diszkontálásnak, eszkontálásnak, v. leszámítolásnak. Azt az üzletágat, mely ezzel foglalkozik, diszkont-, eszkomptV. leszámítolási üzletnek nevezik és manapság

(lat.) a.

(lat.) a.

m.

membra

m. civakodó, ellenkez.

elválasztott, elkülönített

átv. ért. tapintatos, titoktartó, kíméletes. Discretix)
m. tapintat, titoktartás, kímélet, szerénység.

a.

Discrimen
ség, eldöntés

;

(lat.) a.

m. köz, távolság különb;

válság ideje

különböztetés. L.

;

meg-

discriminatio,

még

Diszkrimináns.
Disculpatio (lat.) a.m. felmentés, jóváhagyás,

mind a legnagyobb bankrészvénytársaságoknak, igazolás.
fleg a jegybankoknak, mind a kisebb bankárokDiscus (lat.), 1. Diszkosz.
Növénytani
nakegyik legfbb üzletáguk. A diszkontálás tárgya lemben 1. Mézfejt:
minden késbb esedékes követelés lehet, de áltaDiscas articularis (lat.), 1. Izületek.

—

Discasslo

lánosságban diszkontáláson váltók,

v. nyilt követelések lejárat eltti értékesítését értik. A nyilt
követelések leszámítolása cessio formában történik (1. 0.), míg a tulajdonképeni diszkontüzlet legjellemzbb faja a váltó-diszkontálás. A diszkont
nagyságát a diszkonüáb fejezi ki. A diszkontláb
számítás szempontjából teljesen megegyezik a

kamatlábbal, csakhogy míg a kamatláb alapján
a kézhez kapott összegbl számítjuk a kamatot
és ezt az alapösszeghez hozzáadjuk, addig a diszkontláb alapján a visszafizetend összegbl számítjuk a diszkontot (lerovat) és ezt az alapöszszegböl levonjuk. A diszkontálás alapgondolata a
következ X. Y. egyénnek, kinek egy 3 hónap
múlva esedékes 1000 koronás vált^ija van, ma
szüksége van pénzre ezért a váltóját elviszi egy
diszkontrhöz. Ez kifizeti neki az 1000 koronát,
de mivel ö csak 3 hó múlva fogja ezt az összeget
visszakapni, megtérítteti magának az 1000
47o-os kamatját 3 hóra, vagyis 10 K.-át. így a
váltóért nem fog 1000 koronát kifizetni, hanem
1000-10=990 K-t. NévérteTc
diszkont
diszkontált érték. A diszkontláb nagysága sok körülménytl függ, melyek közül a legfontosabb a hivatalos bankráta (1. Bankkamatláb) nagysága,
vagyis az a kamatláb, mellyel az ország jegybankja
a legjobb váltókat saját üzlethelyiségében diszkontálja. Ez a bankráta szabályozza azután az
egész diszkontüzletet. Ily fontossága mellett természetes, hogy a jegybanknak a legnagyobb körültekintéssel kell eljárnia a diszkontláb megállapításánál. Azokat az elveket, melyek a diszkontláb
megállapításánál érvényre jutnak, a jegybank
diszkontópolitikájának nevezzük.
Discophora (állat), 1. Korongos ^nedúzák.
:

;

K

—

=

Discophora v. Hirvdinea (áiiat), Piócafélék.
Discordans (lat.), Diszkordáns.
1.

1.

(lat.) a.

Diskudál, megbeszél,

érte-

m. vitatkozás, tárgyalás.
taglal.

Dis dur, zenei hangfaj, amely kileuc |í-et kíván. Gyakorlatilag nem használják a vele enharmonikus (vagyis azonos hangzású) Es durral helyettesítik, melynek csak három t? eljegyzése
van. Mint akkord dis, flsis, ais.
;

:

Disentis v. Dissentis, Muster, falu Graubünden svájci kantonban, 1150 m. magasban, a
Vorderrhein jobbpartján, (1910) 1714 lak., nagy
templommal és bencés-apátsággal, amelyet 614.
Sigisbert, skót szerzetes, Szt. Kolumbán egyik tanítványa alapított innen terjedt el a kereszténység Graubünden völgyeiben, amiért is az apát az
egész D. járásnak és az rseren völgynek ura
volt. A francia forradalomban az apátságot fölégették késbben, bár egyszerbb alakban, újra
;

;

Benne most kat, reáliskola, prokönyvnyomda van.
Disertns (lat.) a. m. tiszta, érthet, ékes

fölépítették.

gimnázium

és

beszéd.

Disestablishment

(ejtsd: dizeszteblisment),

egyháznak az állam védelmétl

az

és ellenrzésétl

való mentesítését jelenti.

Diseuse

(franc,

ejtsd:

eladó

dizz), szavaló,

színészn énekes kávéházban, kabaretban

;

mint

a chansonette-énekesn, újabb alakja a kis színpadnak.

Disfiguratio

(lat.) a.

m.

eléktelenítés,

meg-

rútulás.

Disgráce (franc, ejted: diszgrász) a. m. kegyvesztettség, neheztelés; (íw^raaew5e,kellemetlen,
kedvetlen, boszus.
Disgregatio (lat.) a. m. szétszórás ; a fizikában és kémiában valamely

test

molekuláinak szét-

bomlása, amire azonban a disszociáció
szó használatosabb.

(1.

0.)

m-

Discordantia (lat., ejtsd: diszkordancia, franc.
Disgasto (ol., franc, de'gut), utálat, undor,
discordance) a. m. egyenetlenség, meghasonlás, ellenszenv valami ellen, kéjelmetlenség diszguszviszály, egybe nem hangzás.
tál, ami undort, ellenszenvet ébreszt, visszatetsz,
Discordia (lat.) a. m. egyenetlenség. A latin boszantó, bántó.
Dish (ang., ejtsd: dis) a. m. tál, angol mérték,
költök a római nemzeti kultuszban szerepl Con17-59 liter. Mint súlymérték 9 D.
1 load
cordia (a. m. egyetértés) istenn ellenképe gya152*4 kg.
nánt a görög Eris mintájára megszemélyesítet- 3 hundredweight (angol mázsa)
Disharmonia (gör.-lat.) a. m. a harmónia
ték, de a kultuszban nem volt helye.
Discoont (ang.), 1. Disconto.
hiánya, hangzavar, egyenetlenség.
(lat.) a. m. szétszórt taDiscours (franc), 1. Diskurzus.
Disiecta
Discovert (ang.) a. m. özvegy, hajadon, álta- gok, Horatiusból vett, de módosított idézet nála
lában házassági kötelékben nem álló n.
így van disiecti membra poetae (Sat. I. 4, 62) «a
Discovery-expedició, 1. Tengeri tudományos szétszórt költnek tagjai», vagyis olyan költi
müvek, melyek akkor is éreztetik a költi géniuszt,
expedíciók.
Discovery-öböl, 1. Grant földjeha letörüljük róluk a költi külsségeket, fleg a
Discrédit (franc., ejtsd: disakródi) a. m. hitel- versmértéket. Vagyis nem a mérték (és a rím
hiány rossz hfrnév 1. még Diszkreditálni.
teszi a költt költvé.
;

=

=

=

=

membra

;

'

:

:

;

;

Amely

szó

Dis

.

. .

alatt nincs

meg,

Disz

. . .

alatt

keresendi

—

Disis

Disis, a ketts kereszt (X)
felemelt

által

—
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két félhanggal

Dísponens

Disosmia

(gör.),

a szaglás tökéletlensége,

tompultsága.

d.

Disjnnctio

m.

a.

(lat.)

szétválasztás, logikai

Dispacbe

(franc, ^tsd:

disipás),

1.

Biztosüás.

Dispar (lat.) a. m. egyenltlen. Disparatus
bizonyos meghatározott ellentét jelzésére.
D. van 1. fogalmak közt, ha azok egjrmást kizár- különnem, egybe nem ill ; D. fogalmak a logiják, t. i. egy felsbb, nemi fogalom (genus) egyes kában azok, melyek «merben» különböznek egyfajai (species) közt a négyzet, egyenszög, rombus másti pl. vörös és vörös szín közt lehet foki küa vörös és sárga szín között nagyobb a
és romboid egymást kizáró, diszjnnktiv fogalmak. lönbség
A D. a fogahnak közt teljes, ha a nem valameny- különbség, de mégis van átmenet köztük, ez mi2. Pontosabbak a D. ítéle- nségi különbség színek és hangok közt azonban
nyi faját fölsoroljuk.
tek, melyekben vagy az alany vagy az állítmány még nagyobb a különbség, mert össze sem hasondiszjunkiivfogahnakból áll. Pl.Ez a sík háromszög: líthatók egymással, ezek D.-ok. Még inkább
vagy hegyes- vagy tompa- vagy derékszög. A D.-ok azok a fogalmak, melyek közös nem alá
diszjunktiv ítéletbl következik, hogy ha az egyik sem tartoznak, pl. harag és súly stb.
viszont, ha
Disparagrinm (közép-lat.), nem hozzávaló
tagja igaz, a többi nem lehet igaz
valamennyi tagja egynek kivételével nem igaz, személlyel kötött házasság.
Dispar ítas (lat.), egyenltlenség, összhang
ennek az egynek igaznak kell lennie. Ha a D. kétA ker^kedekni életben ritkán hasznátagú, akkor a következtetés a dilemma (1. o.) for- hiánya.
D. a botanikában a. m. szétválás. latos szó, mely azt a piaci helyzetet jelöli, midn
máját ölti.
a különféle tzsdék árfolyamai a paritástól lényeD. a zenében, 1. Diazeuxis.
Disko (Disco), sziget &D.-öböltöl E.-ra, Grön- gesen eltérnek. Ilyenkor az árfolyamok között
land ny. partja mellett (é. sz. 70'). Területe D, van.
Dis páter (lat., a. m. dives páter, gazdag atya),
8000 km*, t, szinf. mag. 900 m. körül. E.-on a
Vaigat- (Waugat-) szoros választja el Nugsuak a görög alvilági istennek, i^irton-nak (a. m. gazfélszigettl. D.-i partján, a D. fjord bejáratánál dag, 1. o.) latinizált alakja, Satumus (Chronos) és
van Godhavn (L o.), az északgrönlandi dán köz- Ops (Rhea) fia, Proserpina (Persephone) férje. Ez
az istenség, melynek az srómai nemzeti istenigazgatás székhelye.
Diskurziv megismerés, a megismerésnek tuda- hitben semmi gyökere nem volt, a görög kultutos, kifejezett logikai formákban mozgó fogalmak szoknak Rómában való elterjedését (1. Bómai
által közvetített módja. Ellentéte az intuitiv gon- mitológia) nagy részben okozó Siby 11a- könyvek
utasítására a pún-háború idejében Proserpinával
dolkodás, intuíció (1. 0.).
együtt Tarentumból került Rómába. A CapitoliuDisktírzas (franc, discours) a. m. beszélgetés
mon kápolnája, a Mars-mezn földalatti oltára
diskurál, beszélget, mulat, társalog.
Dislocatio, 1. Elhelyezés és Vetdés.
volt. melyet csak áldozás alkalmával fedtek fel.
Disluit (ásT.), zink-mangán-vas-gahnit képlete Fekete állatokat áldoztak neki s a ciprusfa volt
(Zu,Fe,Mg)0.(Al,Fe)jOj. Bársonyos íeket€,'.zöldes- neki szentelve.
Dispendiosns (lat.) a. m. költséges.
fekete, opak. Lelhelye Sterling Hill (New Yersey)
Dispensaire (franc), 1. Tüdbeteg-gondozó
és Padigur (India).
Dismal Swamp (gonosz mocsár), a Dmm- intézet.
Dispensatio (lat) a. m. felmentés (1. o.),
mond-tó (41 km.*) körül elterül mocsár\idék
Virginia ós North Caroüna északamertkai állam
Dispensator (lat.) a. m. kioszt, gazdasági
ny. partvidékén. Területe régebben körülbelül felügj'elö. számtartó.
1300 km», most a csatomázások következtében jóDispensatoriam (lat.) a. m. pharmakopaea,
val kisebb, A D. Canal hajózható utat njrit a D.-on gyógyszerkönyv.
keresztül a Chesapeake Bay és az Albemarle
Dispermia, egy petesejtnek két hímcsiraSonnd között, Norfolkból Elisabeth Citybe.
sejttel (ondósejttel, spermatozoa) való megterméDis Manibns sacram, 1. Dii.
kenyítése. Rendes körülmények között D.-t csak
IMsmembratío (lat.) a. m. részekre osztás, beteges petéken észlelhetiink. L. még Polyszétdarabolás, különösen ingatlanoknál (1, Par- spermia.
cellázás, Birtokelaprózás). D.-ról az államoknál
Dispersio (lat.), a kolloid kémiában az a fois beszélhetünk akkor, ha bizonyos állam területét lyamat, melj-nél diszperz-rendszer (1. o.) keletkeakként darabolják fel, hogy az eddigi fhatalom zik. D. a fizikában, 1. Színszórás.
helyébe több új v. más fhatalom lép (1. NemzetDispondeas (gör.-lat) a. m. ketts sponközi, jog).
deus, négy hosszú szótagból álló versláb.

mszó

:

;

:

—

;

;

—

—

;

Dismembrator

(lat.), 1. Diszmembráior.
Disponenda (lat.), 1. Disponens.
mint hangfaj a következ
Disponens v. disponent (lat.) az, akit a keresDis, Eis, Fis, Gis, Ais, H, Cis. Eljegyzése hat ked üzletében v. annak valamely ágában a rentereszt. Mint akkord dis, fis, ais.
delkezési joggal felruház. Amennyiben e megDünik, adók. Belovár-Körös vm. gareánicai hatalmazás a cégjegyzésre is kiteig ed, az illet
j.-ban, (1900) 866 horvát-szerb lak.
u. p, és u. t. cégvezet, prokurista. Diszpozíció, a fnöknek
Garesnica.
V. megbízottjának rendelkezése valamely üzleti
Dison (^tsd: di«>3), város Liége (Lüttich) belga ügyben. Ily diszpozícióval indul a bank megbízottja
tartományban, 8 km.-nyire Limboorgtól, a Vescfe a tzsdére, hogy ott a diszpozícióban foglalt ügyleegyik mellékvizénél, vasút mellett, (i9io) 11,420 teket végrehajtsa. Disponenda, oly eladatlan éíríik
lak., posztó- és nagy gyapjnkelmegyárakkal, tov, (fleg könyvek), melyeket a keresked a gyároshatalmas kbányával.
tól (kiadótól) bizományba kapott s az elszámolás-

Dis moll

(aene),

:

;

Ameljr

nó Dia

.

al%tt nincs

meg,

IHm

. . .
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Disponibilis

—

DÍ88ociatio>

kor nem küld vissza, hanem új számlára késbbi de azért tovább dolgozott nagy angol irodalomeladás céljából megtart. Ehhez természetesen a történetén, de Pope-ig sem jutott el az elkészült
gyáros (kiadó) beleegyezése szükséges. Használ- rész Amenities of literature c. alatt jelent meg:
ják még e kifejezést abban az esetben, ha a vev (London 1841). Müvei utoljára Londonban 1884.
valamely oknál fogva nem veszi át a neki szállí- jelentek meg. V. ö. Fraser, D. and his day (Lontott árút és az eladó rendelkezésére bocsátja, don 1891).
vagyis megrzi az árút addig, míg az eladó disz2. D., Benjámin, 1. Beaconsfield.
Diss, srégi angol város Norfolk grófságban a
poziciója megérkezik.
Disponibilis (lat.) a. m. rendelkezésre álló, Vaveney folyó mellett, gyönyör Mária-templomrendelkezési állományban lév
disponibüitas, mal kefe- és seprgyártás, (i9ii) 3769 lak.
rendelkezési állapotban való létei, 1. Éendelkezési
Disse, Joseph, német anatómus, szül. Borgholzban, Westfaliában, 1852 dec. 25. Brlangenállapot.
Dispositio (lat.), l.JJisponens és Diszpozíció. ben tanult, utóbb Gerlach mellett lett tanársegéd,
Dispositio Achillea, 1. Albrecht, 10.
majd Waldeyerhez került Strassburgba ugyanDisproportio (újlat.) a. m. aránytalanság. ilyen minségben. Innét Tokióba hívták egyetemi
Dispunctio (lat.) a. m. pontos vizsgálat.
tanárnak, visszatérése után 1889. Göttingenben
Disputa (ol.) a. m. vita, Rafaelnek a Teoló- magántanár, 1894. Halléban rendkívüli tanár, 1895'
giát jelképez falfestménye a Vatikán egyik ter- óta a marburgi anatómiai intézet prosektora. D.
mében, az ú. n. Stanza della Segnaturában. A irodalmi dolgozatai az anatómia, szövet- és fejlfestmény alsó részében ábrázolt szentek a misét déstan körébe vágnak.
Dissectio (lat.) a. m. szétdarabolás.
írják és az asztalra helyezett ostya fölött vitatDisseminatio (lat.) a. m. vetés, magvetés,
koznak (Vasari szerint) ; innen vette nevét.
DÍ8putáció(lat.) élszóval való vitatkozás, tudo- elterjesztés, híresztelés.
mányos vita. A középkorban s a reformáció ideDissen, falu Osnabrück porosz kerületben, 24
jén fként teológiai kérdésekrl folyt D. igen km.-nyire Osnabrücktöl, vasút mellett, kb. 180O
gyakran, a nyilvánosság eltt. Az egyetemen D.-t lak.,jelentékeny húsnemü gyárral (éveiiként több
kellett állania annak, aki doktori címet vagy el- mint 15,000 sertés és 300 marha húsa kerül íoladásra való jogosítást óhajtott elnyerni. Válasz- dolgozásra), vászongyártással, cserép- és mészégetott tárgya körébl elre megfogalmazott tételeit téssel
közelében Rothenfelde sósfürd.
Dissensus (lat.) a. m. véleménykülönbség.
védte a jelölt a kijelölt vagy ott jelentkez ellenDissenters (ang. a. m. máskénthívk), korábfelekkel szemben. Némely régi egyetemen ma is.
A magyar egyetemeken a doktori szigorú vizs- ban non-conformists, közös neve Angliában az álgálat és a magántanári kollokvium emlékeztet a lamegyházhoz nem tartozó protestánsoknak, tehát
különösen a presbiteriánusoknak, az independenD.-ra.
Disputatorinm (lat.) a. m. tudományos vi- seknek, az unitáriusoknak, az irvingiánusoknak
stb. 1689-ben a türelmi rendelet behozatalával
tatkozásban való gyakorlás.
Disqualiíicatio (lat.) a. m. képesítés hiánya, társvallásuaknak tekintették ket, 1829. pedig
alkalmatlanság a társadalmi felfogásban a. m. megkapták a polgári egyenjogúságot, 1868 óta aa
megfosztás a becsülettl. A lóversenysportban államegyháznak nem adóznak, 1871 óta pedig az
annyit jelent, hogy valamely ló, vagy lovas nem oxfordi és cambridgei egyetemekre is bejutiiatfelel meg a versenypropoziciókban elírt feltéte- nak.
Dissentis, I. Disentis.
leknek, de jelenti azt is, hogy az illet lovat v.
Dissertatio (lat.) a. m. tudományos értekelovast a versenyigazgatóság megfosztja ettl a
képesítéstl. A D. egyenes ellentéte a qualiíicatio- zés D. inauguralis, az egyetem egyes karain a
a doktori fok elnyerése érdekében megkívánt D.
nak (1. 0.).
Dissidens (lat.) a. m. külön ül, eltér néDisquisitio (lat.), vizsgálat, különösen tudozet. L. Disszidensek.
mányos átkutatás disquirál, átvizsgál.
Dissidium (lat.), a vélemények eltérése miatt
Disraeli (ejtsd: dizréii v. dizriii), 1. Isaac, angol irodalomtörténetíró. Lord Beaconsfield (1. o.) atyja, keletkezett civódás.
Dissimilaritas (lat.) a. m.^különbözés, egyszül. Enfleldben 1766 máj. 2., megh. Buckinghamshireben 1848 jan. 19. Ifjúságának nagy részét formátlanság.
;

;

;

;

;

;

;

Dissimilatio (katabolismus) a. m. elbontás,,
Hollandiában fekv birtokán töltötte visszatérve
a Quarterly Review számára dolgozott sokat. Bár összetett testek szétbomlása egyszerbbekre, 1.
nem volt kiváló tudós, sem eredeti író, korában Anyagforgalom. Növénytani értelemben 1. Lénagy tekintélynek örvendett. Maradandó érdeme- lékzés. Nyelvtani értelemben 1. Disszimiláció.
Dissimulatío (lat.) a. m. ámítás, eltitkolás.
ket szerzett népszer irodalmi anekdota-gyjteményeivel a legfbb köztük Curiosities of litera- Az elmebajosoknak az a törekvése, hogy betegture (1791), újabb kiadásai mindig bvítve jelen- ségüket vagy annak tüneteit az orvos eltt palástek meg. Értékes történeti munkája a Commen- tolják, ópelméjséget színlelve, oly célból, hogy
taries on the Life and Reign of Charles I. (1828— elmegyógyító intézeti elhelyezésüket kikerüljék,
30), melyért az oxfordi egyetemtl doktori' okle- esetleg onnan elbocsájtassanak, vagy hogy gondvelet nyert. Számos egyéb, de kevésbbó jelents nokság alul fölmentessenek s polgári jogaikat
irodalomtörténeti munkát adott ki regényei tel- visszanyerhessék.
Disslpatio (lat.) a. m. pazarlás, szórakojesen feledésbe merültek. Popé erkölcsi és költi
jelentségérl heves vita fejldött ki közte, Bow- zottság.
Dissociatio (lat.), 1. Disszociáció.
les, Byron és mások között. 1839-ben megvakult.
;

;

;
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a tapogatós bordásmedúTentaculata), bizonyos Campanulariák és Szifonoforák körében elterjedt sajátszer szaporodásmód, melynél az állat kétszer,
(gör.),

zák (Gtenophora,

nevezetesen lárvakorában és kifejlett állapotában utódokat hoz létre.
Dissolubilis (lat.) a. m. bomlékony, olvadékony.

Dissolutas
kicsapongó

:

(lat.) a.

m. bomlott, rakoncátlan,

dissolutio, felbomlás.

Dissolventia (lat.) a. m. oszlató szerek.
DissolTing Tiews (ang., ejtsd :—vjász) a.m, ködfátyolképek.

Dissuasio

(lat.)

a.

m.

lebeszélés,

nem

aján-

lás.

Dissyllabum

(gör.-lat.) a. m. kéttagú szó.
Disszidensek, így nevezik általában azokat, kik
sem az államegyházhoz, sem az államban törvényesen bevett felekezetek valamelyikéhez nem
tartoznak. így Németországban a nem katolikus,

nem

protestáns s

nem

—

Distinctio

egyenl hang közül az egyiknek elváltozása. A
mi nyelvünkben is gyakran elfordul. Különösen
ha két r vagy két l van egymás közelében, akkor
gyakran az egyik r l-re vagy ly-re s az egyik l
n-re változik pl. a német Pranger-höl pdengér,
;

az Erker, Barbier szókból erkély, borbély. így
változik két n közül az egyik l-VQ az Anion névnek
magyar Antal formájában. L. még Dissimilatio.
Disszociáció (dissociatio, lat.) névvel jelölik a
kémiában a bomlásnak azt az esetét, midn a keletkezett bomlástermékek a hmérséklet csökkentésével ismét az eredeti testté egyesülnek. A D.
tehát egy megfordítható v. reciprok reakció és
annak irányát a hmérséklet szabja meg. A D.-kor
végbemen kémiai változást kifejez egyenletben
az egyenlség jele helyett Vant Hoff ajánlatára
ketts nyilat ~^ alkalmazunk. A D. egyik példája
a szalmiák hevítésokozta szétbomlása sósavra és

ammoniagázra
H^N-Cl^íLEiN-f HCl
szalmiák ammónia sósav

reformált egyháztársulato-

kat. Lengyelországban Dissidentes in religione
név alatt a varsói 1573. évi konföderációban a két
fvallás hiveit, a katolikusokat s az evangéliku-

sokat egyaránt, 1632 óta azonban csak az evangélikusokat értették. A lutheránusok, reformáltak
és a cseh testvérek a sandomiri egyezségben
(Consensus Sandomiriensis) 1570. közös hitvallást
állapítottak meg s egyesített egyházat képeztek,
mely egyesülésnek politikai háttere is volt. Tagjai a XVI. és XVn. sz.-ban a katolikusokkal mindenben egyenjogúak voltak, lassankint azonban
több jogaikat elvonták. így 1717. új templomok
építésének jogát, 1733. államszolgálatra való képességet 1764. kísérlet történt birtokszerzési képe^gök megszorítására, ami ellen az orosz támogatásban részesül D.-ek az országgyléshez
folyamodtak. Oroszországnak a D.-ek érdekében
történt beavatkozása s bevonulása Lengyelországba (1767) vezetett 1772. Lengyelországnak
els felosztására, amidn (1775) a D.-ek elbbi jogaikat, szenátori és miniszteri állásokra való képesség kivételével, visszanyerték.
D., a magyar politikai életben a szabadelv
pártból egyes politikai nézeteltérések miatt kivált csoportok elnevezése. Els alkalommal a
Bánffy-kormány ellen támadt ellenzéki obstrukció letörésére javaslatba hozott ú. n. Tisza-lex
miatt Andrássy Gyula gróf, Szilágyi Dezs és
Csáky Albin gróf vezetése alatt 1898 decemberében hagyta el egy csoport a kormánypártot,
amelybe a SzóU-kabinet megalakulásakor ismét
visszatórtek. Másodízben 1903 novemberében
jobbadán a régi nemzetipártiak léptek ki a szabadelv pártból a parallel ülések miatt. Vezérük Apponyi Albert gróf volt s utóbb újjászervezték a nemzeti pártot. A harmadik szecesszió
1904 novemberében történt, amikor a szabadelv
pártot azok hagyták el, akik egyetértve Andrássy
Gyula gróffal, elítélték az erszakos házszabályrevíziót s a november 18-iki jelenetet. Ezek ké
sbb (1905) Andrássy, Széli Kálmán, Darányi
Ignác és Wlassics Gyula vezetése alatt megalakították az alkotmánypártot.
Disszimiláció (lat.) a nyelvtanban ellentéte az
asszimilációnak, vagyis hasonulásnak (1. o.) két
;

;

Amely uó Dis

. . .

egyenlet szerint. Lehléskor az ammónia és sósav
ismét egyesülnek szalmiákká. A D.-nak ismertetett esetét szokták höokozfa jD.-nak is nevezni,
megkülönböztetésül az elektrolitos D.-tól.
Disszolvál (lat.) a. m. felold, felolvaszt.
Disszonancia, a zenében egy feloldásra szoruló
hangköz v. akkord. Semmivel se hangzik roszszabbul, mint a konszonancia
ami a zenésznek
rosszul esik, az a kakofónia. A D. csak kevésbbé
megnyugtató, mint a konszonancia. Egyik úgy
viszonylik a másikhoz, mint vessz a ponthoz.
Nem pedig úgy, mint kellemetlen a kellemeshez.
Disszonáns hangközök a szekund, a heted, az
összes bvített és szkített intervallumok. Diszszonáns akkordok az összes akkordok kivéve a
dur és moll hármas hangzatokat.
Distalis, az anatómiában használatos kifejezés valamely viszonylag távolabb, a test perifériája felé lev képlet megjelölésére ; ellentéte
;

:

:

a proximalis

(1.

Distance

o.).

franc.) a. m.
távolság,
valamely versenyben a versenyzk által megteend út hossza. A lósportban D.-nak nevezik a
pálya utolsó kétszáz méterét is, amely a távosz(ang.,

loptól a célig tart.

Distance-lovaglás,

Distance-gylet
Distance-váltó

1.

Távlovaglás.

m. határid-üzlet
m. helyközi váltó

a.

a.

(1.

v.

o.).

olyan

melynek kibocsátója és intézvényezetlge
különböz helyen (község, város) lakik.
Distantia (lat, franc, distance) a. m. távol-

váltó,

ság a katonaságnál
;

Distrensio
Disterrit

1.

Távköz.

m. kiterjedés, keriUet.
egy brandisit- vagyis merev-

(lat.) a.

(ásv.),

csillám-fajta ásvány.

Disthen

fásv.), 1.

Disztén.

Distichiasis (gör.), fejldési hibából keletkez állapot, amely abban áll, hogy a szemhéjon
egymás mögött több sorban ülnek a pillaszrök.
Némelyek a pillaszröknek betegségek miatt hibás állását

is

így nevezik,

Distinctio
lasztás,

1.

Trichiasis.

m. elkülönítés, szétvászónoklatban az okok és érvek helyes és
(lat.)

a.

világos beosztása. Dlstingvált állás
finomabb társadalmi helyzet.

aUtt nincs meg,

Disz

.

.

.

alatt keresendAI

:

elkel állás,

—

Distingruished foreigrner

606

—

Dísz bograrak

Distingaislied foreígner (ang., e^d: disz- rászati s festészeti mveket gyakran díszítésre
farénör) a. m. elökelö idegen. Gróf Tisza használja fel. (Dekoráció, ornamentika.) A festé-

tingvisd

István szállóigéje Körberrl. A képviselház 1903 szetnek külön díszít faja a színpadi festészet. A D.
nov. 3-iki ülésén mondta, Körber akkori osztrák nem ismeretlen a zenében sem, hol a dallam felminiszterelnöknek arra a kijelentésére, hogy a ékesítése minden idben, de egyes korokban kükiegyezési törvény az osztrák kormány bele- lönösen szokásos volt. Irodalmi mvekben és szóegyezése nélkül meg nem változtatható.
noklatban a D.-es stílus a szóvirágokkal, hasonlaDistingníshed Service Order (ejtsd.- disz- tokkal, képekkel átsztt, néha túlságosan is elhaltingvisd szörvisz ordör), Viktória, Nagy-Britannia ki- mozott beszédet jelenti. L. még Díszítés, Díszek.
rálynje által 1886. tisztek részére alapított hadi
Diszalmák (böv.), cserjés almafajok (fképen
rendjel. A rendjel aranyszegély fehér zománco- Malus spectaMlis, 1. Malus), melyeket kedves
zott kereszt, közóppajzsa kerek, bíborszín, rajta virágaik és gyümölcseik miatt díszcserjék gyazöld babérkoszorúban az indiai császári korona nánt termesztenek.
aranyban. Hátlapján V(ictoria) E(egina) I(mperaDiszáasió (disagio), az ázsió (1. o.) ellentéte.
trix) betk. A keresztet kékszegély piros szala- Rendesen azt a százalékban kifejezett különbözetet
gon a bal mellen viselik.
nevezik ekképen, amennyivel a forgalomban lev
Distinto (ol.) a zenében a. m. világosan.
ezüst- és papírpénz kevesebbet ér az aranypénznél.
Distoma taaematobiniu (Distomum, Schi- Nem lehetetlen azonban az sem, hogy az aranypénzstosomum v. Bilharzia), csak Egyiptomban és nek van D.-ja, amikor ugyanis a jegybank teljeAbesszíniában elforduló mételyféregfaj, az egyip- sen készfizetési kötelezettsége mellett a közöntomi lakosság legveszedelmesebb élsdije. A hím ség biztosítva látja vagyonát a bankjegyekben,
12 14 mm. hosszú, fehéres szín, szívó korong- a forgalom céljaira elnyösebb és alkahnasabb
jai közelállanak egymáshoz az ivarnyílás a hátsó bankjegyeket keresi és annak ad elnyt az aranyszívó korong mögött van, innen kezdve az állat pénzzel szemben. Magas D.-ja az államjegy éknek
teste kiszélesedik, szólei felhajolva csatornát al- szokott lenni, mikor módfelett nagy mennyiségkotnak, melybe a hosszabb (20 mm.), de karcsúbb ben bocsájtják ki. Tartós és növekv D.-nak rennstény beléfekszik (canalis gynaecophorus). L. desen devalváció (1. o.) a következménye. Nem
még Büharzia-hetegség.
szoros értelemben D.-nak nevezik még azt a küDístoma (Fasdola) bepaticam, 1. Máj- lönbözetet is, amennyivel valamely értékpapír
árfolyama alacsonyabb, mint névértéke. (Irodalmétely.
*

—

;

Dístomatosís

Distomidae

Distomam

(gör.),

1.

mát

Májmétely.

(Fasáolidae),

1.

Mételyek.

l&aematobiaiii,

1.

haematobium.

1.

Ázsió

Diszbetü,

alatt.)

gyjtneve

a régebben dívott cikor-

Distoma nyás, tollvonásokkal, lombozatokkal átsztt betknek. Az újabb irányzatokba nem igen illeszthetk bele, s ezért lassanként tünedeznek nyom-

Distorsio (lat.), 1. Disztorzió.
Distractio (lat.), 1. Disztrakció.
IMstribntio, 1. Osztás. — Disti'ibutiv, 1. Disz-

tatványainkról.

Diszbogarak (Buprestidae Leach.), az ötizüek
csoportjába tartozó bogárcsalád, fémfényükkel ós
díszes külsejükkel tnnek ki. Testök hosszúkás,
District of Columbia, 1. Columbia,
keskeny és többnyire lapított. Kicsiny fejüket a
Districtus (lat.), 1. Kerület.
Distrito Federaí, önáUó kormányzatú áUam nagy eltör majdnem eltakarja. Rövid csápjaik
Mexikóban. Magában foglalja a fvárost és még fürészesek, 10 ízek. Verfényes idben virágonégy kerületet. Területe 1204 km^ {i9io) 719,052 kon, bokrokon, de leginkább levágott fatörzsölak., ebbl a fvárosra esik 470,659 (1. Mexikó). kön és ölfákon találhatók. Veszélyt sejtve igen
Distnrbatio (lat.) a. m. szétzavarás, nyug- gyorsan elröpülnek. Lábatlan lárváik hosszúkásak, lapítottak és fatörzsökben élve többnyire
talanítás.
Disz (dys), görög elrag, megfelel a magyar kártékonyak. Körülbelül 1200 fajuk ismeretes,
melyek leginkább a trópusokon élnek; ezek
rossznak, a rosszat, bajost, alkalmatlant jelöli.
Disz (észt.), az esztétikai tetszést keltnek az a sokkal élénkebb színek is, mint a hazaiak.
fajtája, mely nem önmagáért való, hanem vala- Magyarországból mintegy 120 faj ismeretes, memely tárgy V. alkotás hatásának emelésére szol- lyek közül a nagyobbakat némely helyen tökgál. A test befestése, a tetoválás, a felöltött ruha, fllkóknak is hívják. Egyike a legnagyobbaknak
felaggatott toll v. ékesség az emberi mveldés és a legközönségesebbeknek a barna D. (Chalkezd koraiban az emberi alak szépítésére, tekin- cophora marina L.), mely 3 cm. hosszú, bronztélyének emelésére, s a félelem és tisztelet ger- barna szín fehér hamvval, a zöld D. (Agrilis vijesztésére megfelel eszköznek bizonyult. Ez a ridis L.) 4—7 mm. hosszú, szép rézzöld szín. Petermészetes vonás megmaradt, az izlés fejlettsége téit június hóban a bükk, tölgy stb. vékony cseáltal nemesítve, a mveltség magasabb fokain is metéjébe rakja és a kikel lárvák azokban tesza ruházatban, drágakövek, ékszerek stb. haszná- nek kárt. Agrüus pannonicus Pillér 1—1 V2 cm.
latában. Épúgy szépítette, díszítette már a régi hosszú, érczöld szín, á potroh hasi oldalán fehér
ember azokat az eszközöket és használati tárgya- pettyekkel. Az A. sinuatus 01. pedig legértékekat is, melyekkel élt s az iparmvészet, mely sebb körtefáinkat pusztítja. A Coraebus bifasezen a hajlamon alapult, nem egyszer olyan al- ciafus tölgyeink ágait lepi el ós ezek e miatt
kotásokat hozott létre, hol a D. egyenesen a hasz- letöredeznek. A Chrysobothris affinis Fabr.
nálhatóság rovására foglalt tért. Nagy szerepe van barna fémfényü szárnyfedin 3—3 aranyszín
a D.-nek az építészetben. Ez a mvészet a szob- pontszer bemélyedés van; 1 cm. hosszú.
tributiv.

—
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Chrysophora clirysocMoris fényes, kemény
szárnyfedibl Ecuadorban az indiánusok pompás
fülönfüggket és nyakéket készítenek. Braziliában él az Eucchroma gigantea L., mely faj 6 cm.
nagy, rézvörös szín, zöldszegély fedszámyait

A

a benszülöttek cérnára fzve nyakékül használják.
Díszcserjék és díszfák azok a fás növények,

melyek növésük és alakjuk, törzsük, levólzetük,
virágjuk vagy terméseik szépsége és illatuk vagy
színezetük áiíal feltnk. A díszcserjék és dísz-

—

Díszérem

Csatakiáltás és devlse. IV.

Badge

(1. o-).

Az I.

alatti

díszekhez tartoznak a pajzstartók, a címersátor,
a címerpalást, a zászlók. 1. Pajzstartók, máskép
címertartók. A címer eredetével csaknem egykorúak. A lovas és gyalogpecsétek is tágabb
értelemben pajzstartóknak tekintendk, noha ezen
pecséteknél a pajzstartó alak volt a
s címeregj-ik
részlete,
pajzsa, mint fegyverzetének
mellékes. A tulajdonképeni pajzstartók keletkezésére a címeres pecsétek üresen maradt meokot s mint ilyen,
zejének díszítése adta a
már a XIII. században elfordul. Legrégibb
pajzstartók férfiak, harci öltözetben a XIV. sz.
második felében címerállatok vagy fantasztikus
XVI. sz.-ban allegorikus alakok,
alakok a
vademberek, angj'alok, országok s egyesek vódszentjei, leggyakoribbak azonban a címerállatok,
a sas, oroszlán, gríf vagy a sisakdísz állatai, melyeket mindig stüizált alakban ábrázoltak. A pajzstartók a legrégibb idkben nem voltak átöröklök s
nem azok legtöbb esetben mai napig sem. Hazánkban már a XIII. sz.-ban van nyoma, a Hédernemzetségbl származott Henrik bán (1272) s János bán (1292) pecsétéi adományozásának elsó
kezdete U. Ulászló és H. Lajos korára esik.
2. és 3. Címersátor és palást (köpeny).
A pajzséhoz hasonló színben vagy bíborból, hermelinnel bélelve, a rangkoronákkal vagy a kalapféle
címerfödelekkel ellátott címereknél a takarókat
helyettesíti, anélkül, hogy a címerrel szerves
összeköttetésben volna. Ha a rangkoronák tete-

f

f

fák nem hasznuk, hanem szépségük miatt ültettetvén és ápoltatván, azokat közönségesen házak, nevezetesen nyári lakok környékén, kertek
e célra szánt részében, njálvános kertekben vagy
parkokban, utak mellett stb. egyenkint sorban,
vagy többé-kevésbbé terjedelmes csoportokban
helyezik el oly módon, hogy a fák árnyékot
adjanak (Aesculus, Aüanthus, Alnus stb.), a
bokrok pedig kellemes látványt nyújtsanak. A
D. ismerete, helyes kiválasztása, alkalmazása,
szaporítása, nevelése, stb. a kertészet különös
ága, melyet disz- vagy tájkertészetnek nevezünk. Jóllehet már a régi rómaiak elszeretettel
\'iseltettek iránta, mégis csak újabban, mióta kivált nagy városokban a közkertek úgy egészség,
valamint kellemesség tekintetében nagyobb flgj'elemben részesülnek, kezd nagyobb jelentségre
vergdni. Azeltt a D. kereslete csekély lévén,
ilyenek tenyésztésével és darusításával nálunk
nem igen foglalkoztak s ennélfogva e szükségletet külföldi kertészetekbl fedezték, mely címen
évenkint nem csekély összeg vándorolt ki a kül- jére vannak illesztve, akkor köpeny (Wappenföldje. Ujabban azonban hazánkban is vannak már mantel, franc, manteaux armojis), ha a teljes
kertészeti telepek és faiskolák, melyekben D. és címert vagy a címert a rangkoronával együtt
díszfák megfelel minségben és választékban fedi sátor (Wappenzelt, franc, pavillons) a neve.
kaphatók, és várható, hogy a kertészet ezen ága, 4. Zászlók. Mint küls díszek nagyon régiek
mely mindenütt a kultúra, az ízlés s a vagyono- és a pajzstartókkal együtt a legrégibb idóben
sodás terjedésével tart lépést, a kereslet arányá- is elfordulnak. Mint a címer kiUsö díszének mélyebb jelentségük van, vagy azt jelentik, hogy
ban mind nagyobb figyelemben fog részesülni.
Díszdarazsak (Pompitidae) a Hártyásszámyú a vezetjük zászlós úr, vagy pedig valamely nerovai-ok (Hymenoptera) rendjének egyik családja, vezetesebb esemény emlékei. 5. Csatakiáltás és
hosszú, egyenes csápokkal, Ms mellékszemekkel, devise nem egy jelentség. Ellbbi, abban az
igen hosszú lábakkal fejük és toruk rendesen idben, midn az egy seregbe osztott fegyeresek
fényl fullánkjuk meglehets tekintélyes. A hí- egymáshoz való tartozását sem egyforma öltözet,
mek a nstényeknél kisebbek. A nstény a földbe sem egyforma fegyver nem különböztette meg,
rakja petéit és a lárvák részére rovarokat hord az egymáshoz való tartozást tüntette fel. Nembe. Repülésük szaggatott. A föld színe közelében csak háborúban, hanem tornában is használtatott.
repkednek. Igen ügyesen szaladnak s ilyenkor Ilyen volt pl. a magyarok háromszoros Jézus kiszárnyaikat folyton rezgetik. Mintegy 700 él fa- áltása. A csatakiáltásnak a címerrel való összejuk ismeretes, melyek között ragj'ogóak is van- köttetése nálunk nem volt szokásban. Hazája
nak. A hazánkban ismeretes 57 faj közül a jFow- Franciaország. A devise rövid mondat, mely a
püius-faiok a legközönségesebbek. A külföldi fa- címertulajdonos jellemére vagy valamely cselekjok közül legtekintélyesebb a 25 mm. nagyságú ményére vonatkozik, lehet bet v. talány is. A
natáliai diszdarázs fP. natalensis).
devise nem örökölhet, helye a pajzs alatti szalag.
Díszedények, 1. Edények.
Díszei, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, a csoDíszegyenmha. Katonaságnál az az öltözet, bánczi várhegy aljában, (1910) 1425 magyar lak.,
amelyet csak különös alkalmakkor, jelentkezé- postahivatallal, u. t. Tapolcza. Hozzá tartozik
seknél, ünnepélyeken stb. öltenek magukra. L. Csoháncz puszta és vár (1. 0.).
még Szolgálati öltözet.
Díszérem negyven évi hü szolgálatért (oszDíszek (heraldikai, ném. Prachtstücke, franc. ti-ák-magyar), alapította 1. Ferenc József király
accompagnements), a teljes címer olyan küls dí- félszázados uralkodói jubileuma alkalmából 1898
szítései, melyek annak tulajdonképeni tartozékát aug. 18. Az alapszabályok értelmében azonban
nem képezik, az él heraldika korában nagyrészt 1898 dec. 2. tekintend az alapítás napjául. Az
ismeretlenek voltak. Ezek I. A elmert alkotó em- érmet egy és ugyanazon nyilvános vagy magánbléme díszítményei, II. Méltósági, tisztségi és ne- szolgálatban megszakítás nélküli negyven évi
mességi rangjelvények (1. Rangjelvények). III. és kielégít szolgálatért adományozzák. Az érem
;

;
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Diszfágria

Díszhalak

bronzból késztilt és az ellapon a király mellképét
Díszhalak (1. a színes képmellékletet), azon hamutatja e felírással «PRANC. JOS. I. D. G. IMP. lak gyjtneve, melyeket szép, esetleg különös
AUST. RBX BOH. BTC. BT RBX AP. HUNG.» A alakjuk vagy feltn színük és pompás szín, díhátlapon, a középen e felírást «XXXX. ANNO- szes mustrázatukért szobaakváriumokban tarRUM.» Köriratul pedig «SIGNUM LABORIS FI- tanak. A D. száma ma már nagyon tekintélyes,
DBLITERPBRACTI)). Az érmet 38 mm. széles mert az élelmes akváriumkereskedk évrl-évre
vörös szalagon a mell baloldalán, az ezüst érdem- nagyobb számban szebbnél-szebb D.-at importálkereszt után viselik.
nak különösen Japánból és Kínából, hol a D. teDiszf ágia (dysphagia, gör.), nyelési zavar, ami- nyésztése nagyon divatos és jövedelmez foglalnek oka fájdalom, izombénulás, rossz beidegzés kozás. Legrégebben ismert és ma ig legelterjed{i<félrenyelés») vagy a nyolö csö szkülete lehet. tebb díszhal az aranyhal (1. o.), melynek számos
változata van. Ismertebbek 1. Uszályos v. fátyolDíszfák (növ.), 1. Díszcserjék.
Diszfázia (dysphasia, gör.), az a beszédzavar, farkú aranyhal (Garassius vulgáris var. auratus
midn a beszédhez szükséges izmok és az értel- var. japonicus oicaudatus Zemeckö), testo tojásmiség épsége mellett gondolatainkat szavakban alakú, úszószámyai nagyok, kormány- és alsósörényúszója ketts. 2. Üstökösfarkú aranyhal
helyesen kifejezni nem tudjuk.
Diszfeny (aöv.) vagy Andesfeny a. m. Arau- (var. japonicus simplex Bade), ugyanolyan, mint
az elbbi, de kormány- és alsósörényúszója egycaria (1. o.).
Diszfónia, kevéssé használt kifejezés a hang szer, azonban nagyon hosszú. 3. Hármasuszályii
hibás voltának jelzésére, ellentétben a hangtalan- aranyhal (var. japonicus tricaudatus Bado) kormányúszója hármas. 4. Teleszkóphal (var. masággal afónia. Oka a gégében rejlik.
Diszfória (gör.), kellemetlen érzés, kedvet- crophtaimus Dürigen), szemei nagyok, két oldalt
ersen kiállnak. 5. Uszályos teleszkóphal (var.
lenség.
Diszfrázia (gör.), a kifejezéseknek zagyva, ér- macrophtalmus bicaudatws Bade), egyesíti az
uszályos aranyhal és teleszkóphal jellemvonásait.
telmetlen használata.
Diszful (Dizful), város Khuzisztán perzsa tar- 6. Hármas uszályú teleszkóphal (var. macrc^htaltományban, a Karún mellékvize, a D. mellett, mu^ tricaudatus Baáe), egyesíti a hármasuszályú
kb.30,000 lak., 34 mecsettel, 4 karavánszerájjal, és teleszkóphal sajátságait. 7. Tojáshal (Garas10 nagy fürdvel a tartomány legélénkebb ke- sius vulgáris var. oviformis Zemeeke), teste
resked városa. A muzulmán krónikák szerint a tojásalakú; világos, rendesen fehérszín; hátszasszanidák hatalmának alapítója, Ardeszir Ba- úszója hiányzik, szeme nagyobb az uszályhalénal, úszószárnyainak nagysága majdnem megbegan volt az alapítója.
Diszfüvek (i>öv.), ffajok, melyeket virágzatuk- közelíti az uszályoshalét. 8. Egbenézö aranyhal
vagy szép alakjukért dísznövények gyanánt (Garassius vulgáris var. uranoscopus Dürigen),
vagy pedig virágkötészeti célokra termesztenek. szemei a fejtetre húzódtak és szembogaruk egyeA diszfüvek közé számítjuk tágasabb értelemben nesen felfelé tekint. Pompás színükért és igénya savanyú füveket (Cyperaceae) is, amennyiben telenségükért nagyon kedveltek a naphal-félenyúlánk ségek közönséges naphal (Eupomotis gíbbosus
hasonló módon alkalmazzák. Némely
termete és csekélymérvü elbokrosodása miatt [L.]), holdhal (Lepomis auritus [L.]), feketeszalacsak levélnövénycsoportokba alkalmas, ellenben gos naphal (Mesogonistius chaetodon [B aird ), gy émások gyönyör egyes növényekül (Solitár) hasz- raántsügér (Enneacanthus gloriosus [Holbrook]),
nálhatók vannak azután olyanok is, melyek el- pávaszemes sügér (Gentrarchus macropterus
ültetvényekre kiválóan alkalmasak, mint pl. Lacép.), kalikósügér (Pomoocys sparoides [Laeép.]),
Arundo Donax, Gyperus Papyrus, Gynerium ksügér (Ambloplites rupestns [Rafln.]), fekete
argenteum, Zea Mays fol varieg. Növényházak- sügér (Micropterus dolomieu [Lacép.]). 1869 óta
ban és lakóhelyiségekben némely füveket függ akváriumainkban nagyon gyakori és kedvelt
kosarakban, ámpolnákban termesztenek (pl. Op- díszhal a nagyszámyúhal (PolyacantMis viridilismenus, Stenotaphrum). Nagyon kedveltek a auratus Lacép.), melyet Kínából importáltak
tarka, többnyire fehér-, ritkábban sárga-csíkos nász idején különösen a hím feltnen szép szüi.
level díszfüvek. Valamennyi diszf sok vizet és Szép látvány.fleg nász idején, abajvivóhal (Betta
erteljes tápláló talajt igényel, a tenyészeti id- pu^nax [Cantor]), melynek hímjei egj^másközt
szak alatt trágyalével való ismételt locsolást. A nagy harcokat vívnak. Színpompás pikkelyzetük
száraz virágkötészethez alkalmasak mindazok a és hosszú, vékony hasúszószárnyaik miatt nagyon
füvek, melyeknek a virágzatai szárítás alatt nem keresettek a garami (Osphromenus olfax Comesnek szét, nem túlrövidek és halaványítást v. mers) és a fonalasúszószámyú halak (Trichogasfestést eltrnek. Virágzás eltt vagy nemsokára ter). Dél-Amerikából származik a chanchitó vagy
utána vágják lehetleg hosszú szárakkal és lazán kaméleon-hal ('íZeros [GhromisJ facetus Jenyns),
mely nevét onnan kapta, hogy ijedtség, hmérkötve, szells, száraz helyre teszik.
sékletváltozás és izgatottság következtében rögDiszgusztál, 1. Disgusto.
DíszgyíUés, valamely testületnek ünnepélyes tönmegváltoztatja színét. Közép-Amerikából származnak a feketesávos chanchitó (GicUasoma nigalkahmakkor tartott gylése.
Diszgyümölcsök, fleg a tökfélék családjá- rofasciatum [Günth.]), és a gyöngyházhal-félék
nak nagy, csinos alakú és szín, egyszersmind (Geophagus brasiliensis Quoy Jaimard, Geophasokáig tartó gyümölcsét szokás díszkertekben ter- gus gyninogenis Hens., Geophagus taeniatus
meszteni (viaszkabak, lopótök, balzsamuborka, Steind.). Egyiptomból importálták a szép szín
Paratiiapia multicolor Schoeller nevií díszhalat,
Oydanthera, narancstök stb.).
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Diszhintó
arról nevezetes,

hogy szaporodás idején a

V. formákkal való tetézése,

amelyek azoknak szép-

nstény torokzacskójában költi ki lerakott petéit, ségét emelni vannak hivatva. A D.-nek úgy a
a kikel halacskák még késbben is anyjuk torok- legsibb idkben, mint ma is, még a logkevósbbé
zacskójában tanyáznak. A harcsafélék családjából fejlett néptörzsek körében is nagjon kiterjedt
gyakoribb D. a t<jrpe harcsa ÍAmeiurus nebtdo- alkalmazása van s ennek következtében a D. rend^^ [Le Sueur]) és márvány os változata (var. kívül sokféle.
Ereddé homályos. Egyes dlszítményekrl kimarmoratus), a pontozott és sávos páncélos harcsa
{ CaUickthys pundatusB' Orb. és Caüichihü fa.s- mutatható, hogy hasznossági okok hozták létre,
ciaius Carb), Gommerson páncélos harcsája (rle- így a tetoválás (1. o.) visszavezethet a testnek kücostomus Commersonii Val), a bajuszos harcsa lönböz festékanyagokkal való bekenésére, ami
(Pimelodus maculatus Lacép. és Pimdodus sapo eredetileg (Dél-Amerikában ma is) arra szolgált,
Val.), a vértes harcsa-félék (Loricariidae) síb. hogy a testet rovarok csípése ellen vé^je, v. hogy
:

A

fogaspontyok családjából is számos díszhal keE halaknál szép színükön és kedvességükön felül még az a jellemvonásuk kelt feltnést,
hogy ivadékaikat élve hozzák világra. Akváriumokban elég gyakoriak az északamerikai májushal (Fundulus majális Walb.), a spanyolponty
iFundulus Jnspaniais Gthr.), a floridai tigrisponty (Gamhusia hdbdrooki Girard), kék és vörös fogasponty (Haplochüus panchax Günther
rüi tó.

:

Haplochüus
nyú fogasponty

és

latipes Schlegel), széles úszószár(iíx>llienisia latipinna Lesueur).

a vadászt a vad eltt felismerhetetlenné tegye (a
guanako-vadászok sziklás vidéken szürkére, gyepes helyeken zöldre kenik testüket). Ez lassankint
törzsjeggyé vált s ezzel szociális jelentséget kapott, minek következtében vadásznépek még a
halottaik testét, st csontjait is festett D.-sel
látták el már az újabb kkorszakban. Állatfogakból, csontokból, tarka tollakból való nyak- és fejD. a jó vadász síkereinek jeleként szerepelt és
szerepel kiterjedt mértékben, s ez a dísz, eredeti
jelentségébl rég kiforgatva, utolsó nyomaiban

Bizonyos fokig a fogaepontyokra emlékeztet a ma is megvan pl. a katonák tollfollójában, a ni
^'yuga^Af^ikából behozott pillangóhal (Pántodon kalapok tolldiszében. Más D-ek eredete technikai
huchholzii Peters), melynek számyalakú mell- szükségességre vezethet vissza. így pl. a fémek
úszói akkorák, mint testének félhossza.
használatát még nem ismer népek nyilaikat,
Irodnlom. KrcDOdiU P., AqaAríomi tanolrnány, Badapest lándzsáikat
úgy készítették, hogy a csonthegyet
1907
Dörigen, Die fremdlSadischen Zierflsche, Iieipzig'
bambuszvesszhöz kötötték háncsfonadékkal. A
i9->7
Bade, Das Sösswssser-Aqaarinm, Berlin lt)09
Nitsche, Tnnsport von Zierfischen, Berlin 1909. Polyó^ fonadék képét megtaláljuk egy fejlettebb fokon,
iratok, melyek díszhalakról és tartásuk, beszerzésk m'ód- már a bronzkorszakban, midn kötésre nem volt
JsTÓl tájékoitatoak Blátter f. Aqoarien- nnd Terrarienknnde^ Btnttf^art Wochenschrift f Aqaarien- nnd Terra- szükség, de a bronz-lándzsára mégis rávésték a
kötést Itt az si fonna megszokása bírhatta az
neokunde, Braonschweig.
Diszhintó, rugós kocsi, rendesen zárt szek- embert, hogy az egykoron szükséges szerkezet
rénnyel, mely szerkezetében és külsejében a ren- képe rajta maradjon a fegyveren. E példákon tehát
des használatban lev hintóktól abban az irány- a dísz alapformáját a szükség ho2:ta létre fennban tér el, hogy a méltóság érvényesülése kedvé- tartója, tovább plántálója azonban a megszokás.
ért csak lassú liajtásra alkalmas. Azonkívül a D.
Anyaga a dísznek annyiféle, amennyöélét az
a célszerség szempontjából alakltottj tehát kü- ember sidók óta múvészkedési céljaira felhaszlönleges kocsistüusban tervezett rendes haszná- nált. Az anyagnak rendkívül fontos szerepe van a D.
latú hintóktól, rugós kocsiktól abban is eltér, kialakulásában, mert a legtöbb D. rögtön formát
hogy úgy szerkezeti részei (alja), valamint a cserél, mihelyt más anyagra kerüL Így pl. a szöszelo^nyrészok valamely iparmvészeti stílusban vetek feslésének megakadályozására a kiálló szátartvák. Nagyon szokásos itt a történelmi sti- lakat rojttá kellett csomózni, a rojt e formája, milosok között a francia Louis XIV. és Louis XV. helyest kövön V. bronzon alkalmazták, egyszerüsilletleg a bárok és rokokó. Magától értdik, bödött, az új anyag természetéhez simult, tömöhogy az utóbbiakkal a sok aranyozás és az élén- rebbé lett (1. StÜizálás). Az si rojtból új anyakebb .szín lakkozás, st festménydíszítós is jár. gon kehelyforraa támadt, amit késbb, EgyiptomA D. alja rendesen 8 rugós (C-rugókkal), amely ban ,Görögországban egyenest virágkehelyszerüen
csak lassúbb hajtásra való és a járómúnek na- fejlesztettek. Midn a D. így új anyagra korülve
gyobb méreteket kölcsönöz, tehát azt nehezebbé elváltozik, annyira eltávolodhatik eredeti formáis teszi. Innen van, hogy csak nehéz (Carossier) jától, hogy a legtöbb esetben nagj'on nehéz alaplovakat, kettt vagy n^et. kivételesen hatot formájára visszavezetni (pl. az ion oszlopf forszoktak befogni. D.-t csak ünnepélyes felvonulá- mái máig is megfejtetlenek). Egyes készítményeksoknál szoktak használni. Szerepe inkább csak a nél maga a kikészitési technika is D.-t hozhat
múltban volt, ma már csak kivételesen érvénye- létre pl. a kétféle szín szálból való egyszer
sül. A közelmúlt századokban a fényzés D.kal szövés révén sakkminta támad, aminek példái már
nagy mérték volt úgy, hogy azok gyakran va- a kókorszakból ismeretesek. A ki varrás technilóságos mremekek voltak és ma hol ogj'es kai egységébl, az öltésbl, vezethet le a görög
állam:, iparmvészeti és történeti, hol pedig kirá- meander-szalag (1. o.). Abból a körülménybl,
lyi udvari speciális muzeumok gyüjteménytár- hogy a tégla mázát eleinte csak színesen tudták
gyát alkotják. Híresek a francia és a bajor udva- elálUtani, levezethet a különféle szín téglákból
rok történeti járómúveinek gyjteményei.
készített faldísz, amelynek nagy a szerepe pl. az
liÍBzités(disz, díszümeny, ékttmény, ornamen- asszir-babiloniai építészetben. Az üveget sem
tum), alapjában véve az emberi testnek, fképen tudták még a középkor elején színtelenül készíazonban az emberi készítményeknek oly színekkel teni; a színes üvegdarabok egybeillesztéséböL
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Magyar D.

a

virágokból, névszerint
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szegfbl,

tulipánból, gyöngyvirágból,
rozmaringból egybeállított színes síkdíszítmény,

8tb.

rózsából,

Szerepe a mvészet virágzása koraibaa fontos.
Mert ily idkben különösen a szerkezeti mvészetekben (építészet, iparmvészet), a mesterek mindig azon voltak, hogy a D.-sel a szerkezet fontos pontjait kiemeljék. így pl. a görögök az oszlop és gerendának érintkezési pontját, amelyen

(L. a képniellékletet.) Az egyes virágok természetes
formáinak átváltoztatása oly nagjmiérték, hogy
akárhány esetben alig ismerhet föl a virág. (A
rózsa pl. néha inkább pávatollhoz hasonlít, s né-

az egész épület biztonsága megfordul, azzal emelték ki, hogy ezen a helyen az oszlop dúsan díszített ft kapott. Másik szerepe a nagy, üresnek v.
unalmasnak ható felületek élénkítése. így nagy
falfelületek már régi idkben festett vagy tagozott
díszt kaptak.
Formái a felhasznált anyag, az egyes népek
mvészi készültsége, az egyes korszakok ízlése
szerint rendkívül sokfélék. Az skori D. jó része
geometrikus, egyenes v. zegzugos vonalakból,
körökbl, pontok sorából, csigavonalakból áll.
Lassankint szerephez jut az állati, növényi, emberi alakok stilizálásából álló D. is. Keleten,
Asszíriában és Egyiptomban a vonaldísz mellett a
pálmalevél, a lótuszvirág, a kígyó, a szkarabeuszbogár ad elképet a D.-hez. A görögök az skor-

melyek annak

is tartják.)

A

rint szimmetrikus.

ers

Az elrendezés rendszeegyszer, élénk, st
A XVII. és

szín

és árnyalatokban

szkölköd.

XVIII. sz.-beli magyar díszítmény emlékei (1. a
mellékleten a 6. és ?.'áhrát) leginkább hímzések,
pergamenra írt okmányok, továbbá templomok
famennyezetének festett, végül ötvösmvek zománcozott D.-ei. A ma is divó népies D. hímzett,
festett, faragott v. vésett. Legáltalánosabb a szrnek (1. és 4. ábra), a subának (2. és 10. ábra),
a ködmönnek, mellénynek, ingválLnak, köténynek
és egyéb fehérnemnek hímzett D.-e; ezeknek
egyik feltn sajátsága, hogy a D. gyakran egy
helyre szorul s mellette nagy felületek üresen
maradnak. A festett D. bútorokon és agyagipari
termékeken fordul el (9. ábra), a faragott és vésett D. az erdélyi részekben dívik (3., 5. és 12.
tól és Keletrl átvett D.-t szigorú, architektoni- áhra). A magyar D, eredetének kérdése ez ideig
kus formákká fejlesztették (palmetta, meander- nincs eldöntve.
Irodalom. Semper, Der Stil, 2. kiad. München 1878 Liévre,
szalag, hullámvonal). Tlük sokat tanultak az etLes árts décoratifs á tonts les epoques, Paris 1873; Schurtz,
ruszkok és rómaiak is, az utóbbiak rendkívül Urgeschichte der Kultur, Leipzig 1900 Ráth, Az Iparmvégazdagon élénkítették épületeiket, kkoporsóikat, szet Könyve, Budapest 1902—05 A mvészet könyve, A
használati tárgyaikat D.-sel. (Pompeji falfest- Mveltség Könyvtára, 1910 Benczúr Gyula, A mvészi ipar
és dekoratív mvészetek stílustana, Budapest 1897; Malomények.) Keleti befolyások hatottak közre a nyay, A magyar nép mvészete Huszka József, Magyar
színben dúskáló bizánci D. létrejöttén, amely- diszítö styl; Mvészi Ipar 1885—92; Tagányi, Stil és törnek a mozaik, a nemes fémek, az elefántcsont ténelem. Századok, 1884; Pulszky Károly, Ornement« de
Beliczay Jónás,
rindustrie domestique de la Hongrie, 1878
a legkedveltebb anyaga. Ez a rendszer befolyás- A magyar stilröl, 1887; Huszká József, Magyar ornamen;

;

;

;

;

;

arabok D.-eire is s ennek révén a
mór, késbb az orosz mvészetre. A széls Kelet
népei, a görögökkel ellentétben, a kevósbbé szimmetrikus D.-t fejlesztették szabadon, Indiában,
Kínában, Japánban a D.
teret ad a túlfülledt
fantáziának is, ott sárkányok, szörnyetegek alakjai is kerülnek a nagycbbára növényi motívumokból alkotott D. fonadékai közé. A görög-római
D.-nek részben provinciális eldurvulására, részben helyi motívumokkal való felfrissítésére vesal volt az

b

stílus D.-e. A gótika D.rendszere fkép növényi elemekbl táplálkozik
(levél és virágcsomók), de sok benne a geometrikus forma is (mérmüvek). A renaissanee majdnem
egész D. -formakészletét a klasszikus mvészetbl veszi, amely a barok-korban elveszti architektonikus szigorúságát s dúsan elburjánzik a tagozatokon. A rokokó jóformán pusztán díszítménystílus, szeszélyes índafonadékai, kagylóformái,
rácsmvei leginkább a mészmetszésben (stukkó,
1. 0.) és keretek formálásában érvényesülnek. A
szimmetria e végs elvesztése után a XVI. Lajos
stílusa idejében kimért hideg, architektonikus iz
a D., s nagyrészt megtartja ezt, a görök-római formákra visszanyúló jellemét az empire idején is,
amelyet csak az utána következett Biedermeieridk enyhítettek nyájasabbá. A XIX. sz. közepétl
csaknem végéig a mtörténetbl szedték el a régi
D.-eket s azokat alkalmazták. A modem mvészet
a D.-t újra az anyag szempontjából kezdte fejleszteni s csak ott szereti alkalmazni, ahol az a szerkezet fontos pontjainak kiemelésére szolgálhat.

zethet vissza a román

Amely uó Disz

. . .

alatt nincs

tika, 1898.

D.-ek a zenében olyan hangok vagy hangcsoportok, amelyek a dallamot kicífrázzák, inkább
dekoratív, mint konstruktív jelentséggel. Vagy
kisebb formájú hangjegyekkel írjuk ki azokat v.
bizonyos jelekkel utalunk rájuk. A leggyakrabban

elfordulnak:

Az elhang (ném. Vorschlag^

1.

de voix,ol. apppgiatura)
a fhangot megelz, egy fokkal magasabb vaau
mélyebb (tehát a hangnem szerinti szomszédos
franc, chute, acoent, port

hang), kivételesen távolabb fekv hang. Kétféle
a) hosszú, amelyet kiirunk teljes értékében pl.
Jelzés

m^

Megoldás

-4-

m

és b) rövid, amelyet oly sebesen játszunk, hogy
az a fhang idtartamából alig vesz el vala^

™t pl-

Jelzés

S-J
m:

=e
Magyar mvekben az elhang neve elöke, cscAtog stb. is. 2. Az utóhang a fhangot követ, ez(hangnem szerint) szomszédos
mélyebb
hang, pl.
zel

—

Jelzés

t
meg,

Dis

. . .

=0t^

alatt

keresendt

— magasabb v.

Megoldás

^^

I

MAGYAR D

tDíagUést cikkhez

:iTMENYEK.

L

3.

Dombora díszitméayfi síékely kapa M.-Dályán.

4.

Debreceni cifra szúr ujjának díszttménye.

S.

Lepedöiaél, nlaes selyemmel hímezve.

Meztúri

ni

Icís

bunda diszítménre.

(XVIII.^ssásad.)

feiÍlfeállfc:aMfeáHfc^fe:aHfedKfc^(fc,^Mfcia>te

11.

Vászonra nyomtatott magyar dúzitmény.

Bevésett dissitményü
síékely kapa Parajdon.

13.

néVM •UOV ISXMONA

—
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az elhang, mint az utóhang állhat több
egy hangból is. Ilyenkor a neve sikló
(Schleifor, coulé); ez tehát egy szekund-menet
rendesen alulról fölfelé. 3. A duplázó (j^arányzó,
Doppelschlag, doublé, gruppetto, turn) a fhangnál egy szekunddal magasabb és mélyebb hang,

Díszei, dob-, kürt- és trombitajel, amellyel a
katonaságnál a királynak, valamint a királyi ház
tagjainak megérkezését jelzik. D.-et vernek, fújnak egyéb különös alkalmakkor is.
Diszjunktor, elektromos árammegszakltó, mely
egy indukciós tekercs nyitási v csak zárási áram-

tehát ^éí hangból álló cifrázat,

áramkörbe kapcsolt testbe.
Két árammegszakítóból áll, az egyik pl. a fáramot szakítja meg, a második pedig az indukciós
áramot nyitja, vagy zárja.
Díszkapa a neve a középkori építészetben a
templomok fokapujának, ha az, a többi bejárótól
eltérn, gazdag dlsz.
Díszkard, némely hadseregben, mint pl. az
oroszban, különösen vitéz tettért az illet tiszt a

Úgy

mint

—

lökéseit vezeti egy, az

pl.

cártól D.-ot kap, amelyet szolgálat teljesítése közben is viselni köteles.
német császár hadászati

A

sikeres

mködés

iránti elismerését

néha szintén

D. adományozásával fejezi ki. Más országokban a
amelynek egymásutánja a föhang, a felsó sze- polgárok vagy egyes tisztikarok oly katonai ftiszteknek nyújtanak át D.-ot, Mknek különös hákund és újra a fóhang, pl.
lával tartoznak, vagy akik iránt kiváló tiszteleJelzés
Megoldás
tüknek akarnak nyilvános kifejezést adni.
Díszkert, 1. Keti.
Díszkíséret, magasrangú idegen katonai személyiségek kíséretére rendeltetik ki.
Díszkivonulás, a csapatoknak dlszöltözetben
A hosszú pattanó (jele '-^) ezt a váltakozását
a fhangnak a fels szekunddal többször meg- való kivonulása: magasrangú katonai egyének
ismétli, tehát közeledik a valóságos trillához. Ha eltt való szemlén vagy tisztelgésül, vagy ünnea pattanó súlytalan, neve szapora (Schneller). pélyek megtartása, vagy ilyenek fényének eme4.

k pattanó (paránytrilla, Pralltriller) rövid trilla,
:

:

A mordent (Beisser, pince, mordant) hasonló
ékítmény egymásutánja a fóhang, az alsó kis
szekund ós újra a fóhang, pl.
5.

;

lése végett.

Diszklazit

(ásv.),

:

szigeti válfaját,

némelyek az okenit Faroer-

mások az

apoflllitet értik alatta.

Diszkobolosz (gör.) a. m. diszkoszvet. Az ókorban Myron görög szobrász D.-a (1, a Görög
vészet cikkhez csatolt képmelléklotet) örvendett a
legnagyobb hírnévnek, melynek legteljesebb másolat-példányait a római Palazzo Lancelottiban
(töretlen fejjel) és a római Thermák múzeumáA hosszú mordent (jele ^*^) kétszeres vagy há- ban rzik. V. ö. Gardiner, Norman,
Greek athleromszoros váltakozása a fhangnak és az alsó
tic sports and festivals (London 1910).
szekundnak. 6. A trilla (gyöngyöz, Triller,
Diszkólia (gör.) a. m. rossz kedv, elégedetlenMegoldás

Jelzés

m-

shake) a fhangnak a (hangnem szeség, zsómbesség,pesszimisztikus világnézletre való
szomszédos, magasabb hanggal való többhajlandóság.
szörös, gyors és egyenletes ismétlfee.
Diszkont, 1. Disconto.
Jelzés
Megoldás
Diszkontálás, 1. Leszámítolás.
tr
Diszkontinnitás (lat.) a. m. a folytonosság megszakadása vagy összefüggés hiánya. A parlamenti
felfogásban az az elv, hogy az egyik ülésszakban

trille, trillo,

rinti)

megkezdett javaslat tárgyalását a következ ülés-

Ha a

trillát

nom a fhanggal, hanem

a segéd-

hanggal akarjuk kezdeni, ezt külön jelezzük,

pl.

\tr

szakra nem lehet átvinni, hanem azt az új ülésszakban újra el kell terjeszteni. Ugyanez áll a
bizottságokhoz utasított ügyekre is, amelyek megkezdett tárgyalását az új ülésszakban folytatni

nem
A trillát rendszerint befejezi egy másik cifrázat,
a csattanó (Nachschlag), mely a fhanggal szomszédos mélyebb hangból ós magából a fhangbóláll.

Díszítmény, 1. Díszítés.
Díszít, a színházban az a munkás, aki a díszletek és a kellékes által elkészített színpadi bútorok s egyéb tárgyak elhelyezését végzi.

Díszít mvészet,

1.

Iparmvészet.

Amely

asó

DUc

. . .

lehet.

Diszkontláb, 1. Disconto.
Diszkont- számítás. Ha valaki adósságát az
annak killzetósére megszabott határnapnál elbb
akarja kiegyenlíteni, azért bizonyos kedvezményben részesül. Azt a pénzösszeget, melyet valamely
késbb esedékes tkének mai kifizetéséért levonnak, diszkontnak nevezzük. A 100 K egy évi
diszkontja a diszkontláb. A fizetés és az esedékesség közti id a diszkontid. A diszkont ilyformán nem egyéb, mint valamely tkének az
alku szerint megállapított diszkontláb mellett a

aUtt niacs meg,

Dia

. . .

alatt keresandöl
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es kamatja. A D. tehát lónyegóbea
Diszkreditálni v. dekrediiálni (lat.), valakinek
más, mint kamatszámítás. L. még Leszámí- rossz hírét költeni, hitelót megrontani.
tolás.
Diszkrimináns. Ha aj
an az ít-ed fokú alDiszkont-üzlet, 1. Leszámítolási üzlet.
gebrai egyenlet n gyöke ós ha ezekbl sorban elDiszkonveniál (lat.) a. m. nem illik össze, nem állítjuk az Oi—Ui, Oi—as,
ai—ttn; a^—íh,
illik.
(ij—cii,
ds—On a^—a^,
a^—an stb.,végüJ
Diszkordáns, nem egyez, nem egybehangzó. az On—i —(hl különbségeket, akkor az illet egyenDiszkordáns település, 1. Település.
let D.-a nem egyéb, mint ezen különbségek szorzaDiszkosz (gör.), hajító korong, melyet a régi tának a négyzete, megszorozva még a legmagagörögök a diszkobolia (D.-vetés) nev versenyjá- sabb fokú ismeretlen együtthatójának megfelel
tékoknál használtak. Rendszerint bronzból ké- hatványával. A D, értéke nem változik, ha az
szült, lencsoszerüen domborodó tömör koi-ong, n-gyököt egymás között tetszés szerint felcserélmely a fennmaradt eredeti példányok ntán Ítélve jük, vagyis a D. szimmetrikus kifejezése a gyö17—30 cm.-nyi átmér mellett átlag 14 mm. vas- köknek és az egyenletben elforduló együtthatóktag, míg súlya 1-35— 476 kg. közt váltakozik; ból kiszámítható akkor is, ha az egyenlet gyökeit
míg a gyakorlatoknál különböz méret D.-okat még nem is ismerjük. Ha a D. értéke zérus, az
használtak az illetk kora és ereje szerint, addig azt mutatja, hogy az egyenlet gyökei közül lega versenyeknél minden résztvev egyforma nagy- alább kett egyenl egymással.
ságú D.-t kapott. A D. oldalait néha bevésett
Diszlália (gör.), 1. Pöszebeszéd.
mértani vagy alakos rajz díszítette. A hajítás módDíszlet, a színpadnak az az alkotó része, meját a Diszkobolosz (1. o., D.-vetö) szobrok szem- lyet a festk készítenek. A D.-ek már a régi görög
léltetik. L. még Diszkoszvetés.
D., a gör. kat.
római színpadokon is ismeretesek voltak. Állíegyházban arany- v. aranyozott tányér, melyre az tólag Aischylos tanácsára vette elször figyelembe
áldozati kenyeret helyezik.
a D.-ek festésében a távlatot a legrégibb fest,
Diszkoszvetés. A görög penthatlonnak egyik Aristarchos. A D.-ek mai alakja Olaszoi-szágból
legszebb gyakorlata, mely a lencsealakú vas v. ered, ahol azt 1530 körül kezdte Serlio alkalmás fémbl készült diszkosznak elhajításából ál- mazni, de az angol színpadon még Shakespeare
lott. Dobták távolba, st magasba is. A D. formá- korában sem voltak D.-ek.
ját igen szépen megörökítette Myron görög szobDiszlexia (gör.), hib^ olvasás, ha valaki akarász (Kr. e. 450). A dobó az ú. n. dobóhelyre ratlanul mást olvas, mint ami ott van.
(balbis) állott s a balkézben tartott diszkoszt a jobb
Diszlobogó, 1. Lobogó.
kézzel is megfogva, erteljesen elre londít-ette,
Diszlokáció, 1. Elhelyezés.
Geológiai értemiközben jobb kézzel a korong alsó szélét fogta lemben 1. Vetdés.
meg ezalatt a test egész súlya a hátralép, megDíszlomb (ttöv.), az olyan növények levólzete,
hajlított jobb lábon nyugodott, a fels test pedig mely a zöldti eltér egy vagy többszín minséannyira hátra dlt, hogy a fej magasságig emelt gében gyönyörködtet úgy a kertben él növénydiszkosz a ballábbal egyvonalba jutott. A követ- zeten, pl. sznyegkertészet (Coleus), valamint sok
kez pillanatban a jobb karral a test jobb oldala szobai tenyésztés növényen (Cordyline, Bemellett háíralendítette diszkoszát a dobó fejma- gonia), nemkülönben üvegházakban CCwrcMÍwo).
gasságig V. még azon is felül, miközben elre ha- A D.-nak jelentékeny szerepe van továbbá a
jolt fels testével. (Ezt a pillanatot örökítette meg virágkötészetben is (Tíoszorúk, bokréták), mely
Myron.) Ebbl a helyzetbl hajította el, mély tar- célra nagy színbeli változatosságban vannak
táson át, diszkoszát a görög atléta, fels testét ki- különféle fajtabeli növények. A D. színezete lenyújtva s ballábával elre lépve. A D. távolságát het egyszín (piros, rózsaszín, sárga, lila, kék) v.
a balbistól addig a pontig mérték, hol a diszkosz tarka (csíkos, foltos, pettyes, mozaikos).
elször érte a földet.
Díszmadarak, 1. Fiprák.
Újabban a modern atlétika is felvette gyakorDiszmembrátor y.dezintegrátor (lat.). Malmoklatai közé a D.-t. A D. formája most nincs elírva, ban régebben használt aprítógép, amelyben gyorsdobható helybl v. fordulattal, egy v. két kézzel. A forgású tárcsák apró acélcsapszegei ütésekkel
D. egy 250 cm. átmérj körbl törtéoik s az irányt aprítják fel a közéj ök eresztett gabonát v. rlea kör középpontjából kiinduló vonal adja meg. ményterméket. Minthogy az ütési müvelettel való
Ettl az irányvonaltól jobbról- balról 45" szög alatt felaprítás nagyobb mechanikai munkát kíván, mint
vannak a határvonalak meghúzva s csak akkor a nyomással, zúzással, töréssel és nyírással való
érvényes a D., ha a határvonalak között esik le a felaprítás, továbbá a korpahéjak nagyobbmérv
dúszkosz. A D.-re a Magyar Atlétikai Szövetség 1903 szétszaggatásának elkerülése végett is, a D.-ral
óta ír ki bajnokságot els Fóthy Nándor a Nem- felszerelt malmokban a gabonát elbb hengerszézeti Torna Egylet tagja volt 4180 m. vetésével. kekben hengerek között nagyolva szokták összeRekordjait 1897 óta tartják nyilván. Az els orszá- nyomni, szétlapítani s csak ezen mvelet után felgos rekord 1897-ben 80-37 m. volt. Az 1911. évi önteni a D.-ra. Nálunk a D. ritka, ellenben Angliárekord 41*93 ra., melyet Luntzer György, a Po- ban és északi Németországban gyakoribb. Franzsonyi tornaegylet tagja dobott.
ciaországban ezeket a gépeket leginkább Brojeur
Diszkoszvet, 1. Diszkobolosz.
név alatt ismerik.
Diszkrazit, 1. Antiinonezüst.
Az 1. ábra egy Nagel-Kümp-féle D.-t tüntet fel.
Diszkrecionárius hatalom a. m. bírónak vagy A felaprítandó rleményt az A felönt garatból a
általában hivatali fnöknek szabad belátása sze- d etet henger szolgáltatja a munkatérbe vezet
rinti intézkedési joga.
/ csbe. Az rleménynek beömlési mennyiségót a
diszkontidöre

nem

;

—

—
—

^

—

;

;

Amely

szó

Disz

. .

.

alatt nincs
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tolózárral, továbbá a c kézikerékkel álllthat<i b
csapóajtó segélyével lehet szabályozni. Az /"csóböl

az

rlemény a

E helyt
valamint a gym

B

tengellyel gyorsan forgó

gyr közé

D

—

Dlszmenorrhea

ftengelyt a gyorsan forgó tárcsával, ellenben a
nagyobb szijkorong üreges tengelyen ül, melyen
az elóbbeni tömör t-engely átnjiilik. Ezen nagyobb

átmérj szijkorong keresztben futó szijjal forközéppontos körökben elren- gása az üreges tengelyt s ezzel a lassabban forgó
dezett s egymás hézagaiba nj-üló apró acélcsap- tárcsát. A tömör tengely végei csavarszegcsncsok
szegekkel vannak felszerelve, melyek v, mag közé vannak fogva, miáltal a tengely hosszirányban elmozdítható s a tárcsák egymástóli távolsága
szabályozható. A felönt garat alatti hengeres
tokban szállítócsiga vezeti az rleményt a munkatérbe. Az ezen hengeres tok jobboldaÖ végén látható kis kézi kerekekkel pedig a beömlési menynyiséget szabályozó tolóka állítható. A D.-oknála
tengelyek gyors forgásai miatt a tengelycsapágyak szerkesztése és kivitelére különös gondot
fordítanak és jó olajozókészülékeket alkahnaznak. A Kraus-féle D.-nál a csapágyakat kering
víz is hti.
A D. alkalmazásának hátránya, hogy akár nem
tökéletosen egyenletes szerelés, akár a csapszegek
elferdülése következtében elfordulhat, hogy a
csapszegek egymást érintik s akkor minden csapszeg kitörik. Hasonló bajt okoz az is, ha a csapszegek közé szeg vagy hasonlóan kemény s a
csapszegköznél nagyobb tárgy jut be. Másik háttárcsa és

álló

jnt.

A

tárcsa,

is,

az, hogy üzemben tartása oly nagy ert
kivan, amely nincs arányban a teljesítménnyel,
miért is a gyakorlatból mindinkább kiszorul.
Diszmenet, ünnepies látványosság, többnyire
uralkodók v. gyzelmes vezérek tisztoletére. Valamikor istenek dicsségére rendeztettek, keleti
eredet s már a legsibb egyptusi és asszii' emlékeken megjelen. Emiatt a templomokhoz vezet
külön díszes utakat készítettek (pl. görögöknél a

ránya
1.

ábra. Disxmembr&tor.

mag

fehérjét a korpahéjakból kiütik,
kicsépelik s így a további felaprítást eszközlik. A
tárcsa kerületi sebessége 150 méter, st még nabelsejét,

a

F

a kiömlési csó, G vezet szij korong,
gy obj) is.
ameúyel a hajtószijat meg lehet feszíteni. Egy
másfajta Nagel-Kámp-féle D. ketts mködés,
amennyiben a forgó tárcsa mindkét oldalán acél
csjapszegekkel van felszerelve, amelyek a szemközti gyürük acél csapszegeivel összemüködnek.

Panatheneák céljaira). A D. egyre káprázatosabb
pompát öltött Nagy ^ndor s a Ptolemeusok korában. Folytatásai a latin diadalmenetek. A középkorban az egyház foljia^a, nagy ünnepein fényes
körmenetek tartásával. De megmarad a világi

ünnepségek flátnivalóságakéntis. Arenaissance
olasz fejedelmei,

német

csá-szárok, francia ural-

kodók egymást törekedtek benne túlszárnyalni.
Híres D.-ek voltak V. Károly bevonulása Antvyerpenbe. Mátyás királyé, királlyá választatása
után Budára, 11. Józsefé Majna melletti Frankfurtba; káprázatos fénnyel hozták 1791. a szt.
:

koronát vissza Bécsbl Budára. Kisebb terjedelemaz utóbbi századokban a céhek, korporációk tartottak díszkocsikkal ékesített, jelképes felvonulásokat a patrónus napján v. egyéb
emlékezetes napokon. A farsangi bohóskodások
is magukévá tették ezt a formát, amely alkalmas volt arra, hogy az egész város láthassa külön-

ben

A XIX. sz. második felétl
kezdve a D. mvészi összeállítása vált fócóllá.
A magyarság ezeréves fennállásának emlékére
rendezett az a D., amely a szt. koronát a parla-

féle álöltözékeiket.

t.

ibr%. Dinmembritor.

A

Kraus-féle Z).-nál, melyet távlati képben a
ábra mntat, a mnnkatér belsejében egymáshoz
képest ellenkez irányban forgó két egjüttmúköd
csapszeges tárcsa végzi a felaprltási mveletet
Az egjik tárcsa 250—300 fordulatot tesz percenkint 8 az rleményt behúzza és egyenletesen elosztja, a másik tárcsa pedig peroenkint 1800—2000

mentbe és visszakísérte, az e

nem

külföldi fel-

—

D.
vonulások legfényesebbjeit is túlszárnyalta.
katonaságnál a csapatoknak v. seregrészeknek
parancsnokuk vagy ennél magasabb elölj áró eltt
való ünnepélyes eüéptetóse.
Dlszmenorrhea (dysmenotrhoea, gör.), a hószám fájdalmassága, ami néha a vérzés megjelefordolatot tesz. A két hajtó szijkorong közül a nése eltt, néha azzal egyidben, néha utána s
kisebb egyenes szíjjal forgatja a vízszintes tömör tartama alatt is fellép a fájdalmak kólikaszerú

2.

;

Amely

stó

DImc

. . .
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Din

. .
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görcsök az alhasban, a derékban, kisugározva a
combokba, az emlkbe s más érz idegek tájékára
is néha oly hevesek, hogy valóságos forradalmat
idéznek el a szervezetben: nemcsak fejfájás,
szívszorongás és szívdobogás, émelygés és hányás,
néha hasmenés, gyomorgörcsök, hanem nagyfokú
vértorlódás a fejbe, szédülés, elájulás, majd meg
reszketés, rángatódzás, az ujjak megmerevedése
stb. kisérik az órákon, napokon át tartó vagy megmegújuló görcsöket. Emellett a vérzés inkább kevesebb, mint sok; néha sötétvörös, néha világos,
;

DisznótUske

—

is vadkan volt festve.
D.,a magyar kártya
legmagasabb, de nem minden játóknál a legersebb tagja. Ásznak is mondják. Van makk, zöld,
tök ós vörös D.
Disznóbab (növ.) a. m. Vicia fába, 1. Bükköny.
Disznóbojtorján (qöv.), 1. Xanthium.

jába

Disznóbr,

Br.

1.

Disznód, községek, \.Kisdisznód,Nagydisznód.
Disznófar, 1. Far.
Disznófej, a lónál a csukafejhez (1. o.) hasonló,
horpadt orr hátú, de otromba fej.
Disznófélék (állat), 1. Sertésfélék.
Disznóhal, a durbincs (1. o.) népies neve.
Disznókenyér v. diszmrépa (növ.), a Cyclamen

nyálkával kevert. A fájdalmak székhelye a méh
érz idegeiben van.
A D.niembranea, seu membranacea,yagyis a méh
duzzadt nyálkahártyájának lefoszlása és fájdalmas europaeum L. neve, 1. Kúnrépa.
kilökése a hószám idejében, okaiban még nincs
Disznóköröm. A sertésláb vége, az ú. n. pata
megmagyarázva a kihulló vastag hártya után- V. mancs-csontok szarutokban vannak elhelyezve
zata a terhességben fejld deciduának s a folya- s ezeket a szarutokokat nevezzük körömnek.
mat korai abortussal volna összetéveszthet, ha
Disznóoij, a feldarabolt disznó hátának gerince
minden hónapban nem ismétldnék. Gyuladási a nyaktól kezdve a farkig.
bántalomnak tartják s azért újabb neve endomeDisznóparéj (növ.) a. m. Aniarantits (1. o.) D.;

:

;

tritisexfoliativav.exfo\isíüomMcosaem.6nstr\ialis. félék 1. Amarantaceae.
D. enyhítésére orvosi tanácsot kell kérni, ami
Disznópataka, kisk. Máramaros vm. sugatagi
bizony sok esetben szintén eredménytelen, de j.-ban, (1910) 571 oláh lak. u. p. és u. t. Máíamagyakran teljes gyógyulást hozhat, néha egy kis rossziget
míítétel árán.
Disznópázsit (uöv.), 1. Polygonum,
görcsök enyhítésére nyugalom
kell, meleg borogatások, forró tea, konyak, esetleg
Disznórépa (növ.), 1, Kúnrépa.
gyógyszerek is. Azonkívül a szervezet általános
Disznósajt,másképen gömböc, a sertés gyomra,
ersítése és fürdkúrák jöhetnek szóba,, a kór- megtöltve vagdalt brke, szalonna, húsdarabok
okozó bántalmak helyi kezelése mellett. Újabban és esetleg disznóvér, só, bors, fszer keverékéa D. kezelése nasalis úton is történik. Ennek vel, melyet bevarrva megfznek ós azután laalapja az, hogy az orr nyálkahártyája a nemi posra sajtolnak.
szervekkel bizonyos ideges vonatkozásban áll és
Disznósaláta (növ.), 1. Laduca.
maguk az orrbajok reflektorice D. -tel is idézhetDisznósd, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, (i9io)
nek. A D. -görcs alatt az orrnyákhártyának az ú. 999 magyar lak. u. p. Arló, u. t. Ózd.
n. genitalis pont érzéktelenítósoamóhD.-görcsét
Disznóserte, a házi- és a vaddisznó merev szre
pillanatszerüleg bámulatosan megszünteti. Ily a kefe- és az ecsetgyártás egyik fontos nyersesetekben szükséges, hogy az orr betegsége szak- anyaga, amelybl jelentékeny mennyiségeket külfrldrl, fleg Oroszországból, az ószakamerikai
orvos által rendszeres kezelés alá vétessék.
Diszmorfia (gör.) a. ni. torzalak, torzképzd- Egyesiilt-Államokból, Kínából és Indiából importálunk, mivel a hazai serte a gépüzem kefemény.
Díszmáruk, díszítésre szolgáló fényzési cik- gyártás céljaira teljesen meg nem felel, de hakek, mint pl. legyezk, szelencék, öntöttvas-, zánk sertetermelése a szükségletet különben
bronz-, cinktárgyak, br, fa, elefántcsont, cellu- sem födözi. A téli sertót többre becsülik a nyáriloid és üvegmunkák stb. Francia szóval galan- nál ós a vaddisznó sertéje minség dolgában
terie-árúknak nevezik, a franciák azonban ezt felülmúlja a házidisznó sertéjét. A nyers sera kifejezést nem ismerik náluk a D. neve ar- tét a szr különválasztása végett fésülik, osztáticlos de nouveauté et de modes, objets de bijou- lyozzák, timsós vízzel ós szappannal megtisztítják és fehérítik v. ólomcukorral feketére festik.
terie stb.
Disznóshorvát, kisk. Borsod vmegye szeudröi
Diszna, járási székhely Vilna orosz kormány-

A

;

A

;

;

:

zóságban, a D.-tóból ered és 140 km. hosszú
D, és a Ny.-i Dvina összefolyásánál, 6739 lak.Élénk
kenderkereskedés.
Disznajó, kisk. Maros-Torda vm. régeni fels
j.-ban, (löio) 1453 magyarlak., postahivatal; u. t,
Marosvécs.
Disznó a. m. sertés. A közéletben inkább elbbi,
az irodalomban inkább utóbbi elnevezést használják. L. Sertés. — D., mint a szerencsének jelképe
nyilván nagy szaporasága révén vált ily jelentés
szimbólummá. Valamikor a germánok és gallok a
vadkant gyzelmi jelvényül használták; a perzsák s a kelettengeri észtek szerencsehozó D.
rajzai srégiek. Innen került a kártyába is, ahol
a legersebb ütnek adott nevet (makk-, zölddisznó, stb.) Egykor a céllöv-táblák középpontAmely

szó

Disz

. . .

alatt nincs

j.-ban, (1910)

1980 magyar

lak.

községi hitelszövetkezettel
Barczika.

;

;

u. p.

kszónbányával,
Szuhakálló, u.

Disznószarvas (Cervus porcinus Zimm.,

t.

áiut),

egyik faja.
Disznószem, lónál a mélyen fekv kis szem,
amin a disznóé flegmatikus, tunya vérmérséka szarvasfélék

o.)

(1.

;

letre vall.

Disznótor, 1. Tor.
Disznótövis (növ.), Melius ós Csapó szerint a. m.
bábakalács (1. Carlina), néhol a héjakút (1. Dipsacus) neve, st a D. név újabban a szerbtövisre
is ráragadt, mert ez a gaz az országban gyakran
disznóháton terjedt.

Disznótüske
szerbtövis neve
meg,

Dls

• . .

(növ.),
(1.

alatt

túl

a

Dunán

Xanthium).

keresendi

általában

a

—

Disznózsír

Disznózsír. A sertés szalonnájából s testének
belsejében felhalmozódott zsírból klolvasztás útján készül. A vaj után a legjobb állati zsír, amelyet nálmik Magyarországon nemcsak húsfélék
fózéséhez, de tésztanemüek sütéséhez is használnak, ellenben Francia- és Németországban a vajnak mindenütt elnyt adnak a D.-ral szemben. A
kiolvasztott D.-t bádog- v. nagy cserépedényekbe
öntik, ahol megkeményedik s hófehér színú lesz.
fla hosszasabban áU tzön a felvagdalt szalonna,
akkor a kiolvadt zsír keményebbé válik, mert
vize elpárolgott, de keménységére és szinére az

a takarmány

is befolyással van, amellyel a serLegszebb és legjobb minség zsírt
ad az olyan sertés, amely árpa és kukorica
keverékén hízott. Ha tisztán kukoricán hízott,
akkor a zsír sárgás lesz és nem olyan kemény.
Egészen sárga zsírt szolgáltat pedig az olyan sertés, amely mindvégig makkon hízott s az ilyen
zsír alig is keményedik meg. A fleg burgonyán
hízott sertés zsírja nagyon vízdús és puha. A sertés ivara is befolyással van a zsír minségére.
Legjobb zsírt szolgáltatnak az ártányok és a
miskárolt emsék, elég jót a kocák, kellemetlen,
rossz minségt a kanok. A jól kisütött s tiszta,
nem rozsdás v. egj^ébként hibás edényben eltartott zsír
feltéve, hogy azt még folyékony állapotban öntötték bele s ott keményedett meg
nem avasodik meg s hvös helyen friss, jó ízét
egy évig, st tovább is eltartja. Ha azonban az
edény tisztátalan volt v. ha a zsír nem volt jól ki-

tést etették.

—

stltve V.

—

ha nem öntve, hanem kemény állapotban

gyömöszölték az edénybe
közéje, gyorsan,
sodik.

s

így

néhány hét

leveg

alatt is

szorult

megava-

Diszodil (dysodü; papirszén, leveles szén.büdös
szén), némelyek szerint igen finoman, papír vékony-

ságig leveles,

ersen agyagos barnaszén

;

mások

szerint igen finoman leveles, bitumennel ersen
impregnált diatóma pala vagyis csiszolópala (tripoli). Színe sárga v. zöldesszürke ; karca fényes,
igen gyúlékony; ég világítólánggal, miközben
asa foetidára emlékeztet bzt áraszt. Termhelyei Bonn mellett Rótt és Liessau, melyekben
sok a levél- és hallenyomat, nevezetesen a Leuciscus papiraceus Ag.
a Cocconema leptoceros Ag.
Szicíliában is találni, ahol mint bitumenes Navicula-telepet írják le.
Diszrség, a király és családtagjai, idegen uralkodók s ezek családtagjaik, továbbá magasrangú
méltóságok lakásai eltt felállított, díszbe öltöz:

^

tetett katonai
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rök.

Diszpepszia, 1. Dyspepsia.
Diszperziós képek, szóródásos képek, olyankor
kelet"koznek, ha üveglencsék vagy homorú tükrök által összetérített fénysugarak útjába a sugarak egyesülésének helye eltt Viigy mögött állítjuk fel a képet felfogó ernyt. így pl. szóródásos

csoportekig terjed, vagyis a részeket elválasztó
határfelület nem a molekula, hanem a molekulacsoportok határfelülete. Keletkeznek, ha a rendszer egyik fázisa a rendszer másik fázisában finomul van eloszolva. D.-ek pl. a köd, füst, kolloidoldatok stb.
Díszpintyek (Spermestinae, áiiat), az énekl
madarak (Passeriformes) rendjébe, a szövmadarak (Ploceidae) családjába tartozó madarak
kereskedelmi neve. Többnyire kistest, élénk
szín, rövid szárnyú, forróégövi állatok. Afrikában, Dél-Ázsiában, Ausztráliában, fleg steppés
teriileteken élnek. Magevk. Mesteri fészket készítenek, melyen csak oldalt van egy nyilas. 3—6
fehér tojást raknak, melyek 13—15 nap alatt kelnek ki. A fészeklakó kicsinyek 15 20 nap múlva
hagyják el a fészket és 5—8 nap múlva már önálló

—

életet is folytathatnak. A XVin. században hozták
a D.-et legelször Európába és azóta, noha éne-

nem tudnak, általános elterjedésnek örvendenek, amennyiben könnyen való tartásukért,
szaporaságukért és szép színükért mint szobadíszmadarakat tartják. Etetésre kanári madármagot, kölest használnak, azonkívül adható még zöld-

kelni

ség, lisztkukac stb.
del adandó. Számos

is.

A

fiataloknak állati ele-

— körülbelül 200 —

faj közül
nevezetesebbek: 1. Amandinák vagy amadinák
sapkás pinty (Spertnestes cuadlata Swsn.), Afrika trópusi részeiben él; fogságban igénytelen és
könnyen bírható fészkelésre. A csíkos pinty (S.
striata L.), Malabár partvidékén, továbbá Ceylonban él ; igen közönséges szobai madár. A vörösnyakúpinty (S. fasdata Gml.), Afrika legnagyobb
részében honos; a kereskedelemben elfordulók Nyugat- Afrikából származnak. Az eziistcsr
pinty (S. cantans L.), középafrikai madár. A
malabár pinty (S. malabarica L.), Indiában és
Ceylon szigetén él. Az apáca pinty (Dermophrys),
melynek szintén több faja ismeretes, ú. m. a
feketefefii ap. (D. rubronigra Hodgs.) KeletIndiában, Kokhinkhinában él a fehérfej ap. (D.
maja L.) a Szunda-szigetekrl, a homol v. fekete
ap. (D. ferruginosa Sparrm) Jávából származik. A rizsmadár (S. oryzivora L.) az Ázsiában
ismert D. közül a legrégibb id óta szobában tartott D. közé tartozik; hazája Maiakká és a
Szunda-szigetek fszíne kékes hamuszürke, ers
;

;

csre bíbor rózsapiros van

tiszta fehérszín válhúsa miatt htizájában a rizs behordása után ersen vadásszák. 2. Asztrildek (Astrilda): szürke asztrild (Habropyga cinerea
;

tozata

is

ízletes

;

Cab.), karcsú, díszes, rendkívül eleven madár
egész Közép-Afrikában honos. Szt. Ilona-szigeti
asztrild (H. Astrild Cab.), Nyugat-Afrika trópusi részében honos, a Maszkareni-szigeteken és
Szt. Ilona szigeten a legközönségesebb madarak

egyike.

A sárgaarcú asztrild (H. Melpoda Vieill)

Nyugat-Afrikából; az ausztráliai asztrild (H.
egy nem élesen beállított fényképez gép homá- temporalis Lath.) Dél-Ausztráliából és Üj-Déllyos lemezén képzd kép. A szem ideghártyáján Walesból az auroramadár (H. stihflavaWéiW.)
szóródásos képek akkor támadnak, ha a szem Nyugat- Afrikából
az amaránt vagy karminhibás fénytörése, vagy nem kell alkalmazkodása asztrild (Pytelia minima Vieill.) Közép-Afrikámiatt nincsen a megnézett tárgyra beigazítva. A ból a tigtis pinty (P- amandava L.) Dél Indiából
szóródásos képek homályosak, elmosódottak.
és a Szunda-szigetekrl; a bengalista v. pillangó
Diszperz rendszer, melyben a komponensek pinty (Uraeginthiis phoenicotis Swns.) Afrika
eloszlása nem a molekuláig, hanem csak molekala- belsejébl
a gránát pinty (JJ. granatina L.)
:

;

;

;

kme\j

ttó

Dlsm
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a vörös aszfrüd (Háb- kész orgonákra vonatkozólag D. a mnek teljes
ropyga senegala Licht.) Közép-Afrikából szárma- leírását jelenti, melybl kivehet a regiszterek,
zik. Ide sorozzák még az ausztráliai D.-et, molyok manuálok, csatlók stb. mennyisége és minsége,
közül omlítésro méltók a zebra pinty (ZonaeginDiszpozitiv törvények (leges dispositivae v.
thus castanotis Gould.), a gyémántmadár (Z. suppletoriae), amelyek a jog viszony t.csak arra az
guttatus Shaw.), a szakállas pinty (Poephüa esetre és csak annyibaji szabályozzák, amennyiben
duda Gould.). V. ö. Huss, Die Prachtflnken (Han- a felek máskép nem intézkedtek. BUentétök a kény-

Nyugat- és Dél-Afrikából

;

novor 1879).

szerít, parancsoló törvények

— leges

cogontos,

Diszpnoe (dyspnoe, gör.). Nehéz lélekzés, lég- imporativae, amelyek a jogviszonyt kötelezöleg
szomj az az állapot, mikor az ember megerlte- szabályozzák. Az imporativ törvényben foglalt patéssel lélekzik. Egészséges embernél is elfordul, rancsok megszegése különböz következményekha pl. megfeszített izommunkánál a rendes lélek- kel jár. Pl. a törvényes alakszerségeknek meg
zés nem fedezi az oxigénszükséglotet, v. ha a leveg nem felel végrendelet semmis. Az ily törvény
túlságos ritka, pl. nagy magasságokban. Sokféle (clox perfecta)) amely törvény büntetést szab ugyan
úton támadhat és sokféle betegségnek tünete. a törvényszegésre, de a jogcselekmény érvéLétrejön, ha a légutak átjárhatóságát, v. a tüdk nyét nem érinti, az «Iex minus quam perfecta »
levegöfólvevö képességét valami csökkenti (res- az a törvény, mely a tilalom megszegését büntetéspiratoricus D.) ; ha a tüd vérkeringése zavart, sel ós a jogcselekmény semmiségével sújtja «lex
úgy, hogy nem elég sok vér vehet föl oxigént, plus quam perfecta », míg végre az a törvény,
pl. szívbajosoknál (circulatoricus D.) ; ha a vér mely a tilalom megszegésére sanctiót nem taroxigénfólvov képessége elégtelen, így nagy vér- talmaz «lex imperfecta». A D.-tl mogklönbözszegénységnél. A D. rendesen úgy keletkezik, tetendk a i)ermissziv (engedélyez) törvények,
hogy a vér emelkedett széusavtartalma nagy iz- amelyek egyszeiüen valamit megengednek. Dekgalomba hozza a lélekzést szabályozó idegköz- laratív (kijelent) törvények pedig azok, amepontot. Vannak mérgek, melyek e központot köz- lyek valaminek kijelentését foglalják magukban,
vetlenül izgatják, s ez úton okoznak D.-t. Ha a de sem tilalmat, som parancsot nem tartalmaznak.
belégzés megy nehezen, inspiratorikus D.-ról, Pl. aBtk. 461. §-a,mely meghatározza, kik tekinha a kilégzés nehéz, exsviratorikus D.-ról tondök közhivatalnokoknak.
szólunk. A leggyakoribb a kevert vagy általáDiszréce (Aix, áiiat), az Aix nembe tartozó récék
;

;

nos D., melynél az egész lélekzés nehezített. A
D. küls jelei annak foka és eredete szerint igen
különbözk. Súlyos D.-nál a beteg fulladást érez,
ijedt arccal ülve lélekzik (orthopnoe). Orrcimpái
belégzésnél tágulnak, sok esetben bordaközei ersen behúzódnak. Az arc, orr, végtagok stb. gyakran szederjesek. A lélekzésnél nemcsak azok az
izmok mködnek, amelyek rendesen szoktak, hanem minden izom, mely valamiképen részt vehet
a mellkas mozgatásában (ú. n. segít izmok).
Díszpolgár. A közélet kitn férflait egyes városok tiszteletük kifejezéséül ú. n. D.-okká szokták megválasztani. A megválasztott ezzel a városban, habár tényleg ott nem lakik is, polgárjogot nyer. A megválasztásnak egyébként semmiféle jogi kihatása vagy következménye nincsen.
Diszponty, a szivárványos ökle (Ehodens amarus Block) egyik neve. L. Ökle.
Diszpozíció (lat.), elrendezés, beosztás, terv,

A

javaslat, rendelkezés, hajlam, képesség.
retorikában az anyag elrendezése, katonaságnál a
terv, mellyel valamely menetet, hadgyakorlatot vagy ütközetet ki kell vinni ; a lélektanban

m. kedélyhangulat, hajlam valamihez az orvoshajlam (valamely betegségre); a jogtudoinányban valamely vagyonjogi tárgyról vaió ren-

a.

;

tud,

delkezés, és pedig élk D.-ja eladás-vételnél, ajándékozásnál és halálesetére valóD. a végrendelet
ezért D.-képesség a. m. ilyféle intézkedésekre
való jog az áUamszolgálatban a D.-ba való helyezés ellentéte az aktív szolgálatnak s ideiglenes
nyugalombahelyezést jelent.
D.-t a zenéhen rendesen az orgonára vonatkozólag használják, és
pedig kétféle értelemben 1. D. az orgona fölépítése eltt készítend tervezet és költségvetés,
melyben pontosan meg lesz állapítva az orgona
egyes részeinek mennyisége és elrendezése; 2.
;

—

:

Anely

szó

Disz

.

.

.

alatt nincs

összefoglaló neve. L. Récefélék.

Díszsátor, katonai ünnepeken a királyi család
tagjai

és

magas méltóságok számára

készült

sátor.

A király, valamint a fhercegek
fhercegnk, továbbá idegen uralkodó család
vagy kir. fenségek, nagyhercegek, valamint trónDíszszázad.

és

örökösök, továbbá több más, a szolgálati szabályzatban felsorolt magasrangú katonai méltóságok megérkezésekor vasúton vagy hajón, a pályaudvaron V. a hajó kiköthelyén egy teljes díszbe
öltöztetett század (esetleg fél lovasszázad) vonul
ki tisztelgósképen, ha lehet zászlóval ós katonai
zenekaiTal. Az ezen célra kivonult csapat a D.
Díszszemle, 1. Szemle.
Disztén (disthen, cyanit, kyanit, ásv.), az andaluzittal s sillimanit-tal egyforma összetétel aluminiumsziUkátíAlgSiOj), de amazoktól fképen abban
különbözik, hogy vegyi szerekkel szembon sokkal
ellenállóbb. Idsebb kristályos palás közetekben
elég gyakori s pedig háromhajlású oszlopos vagy
táblás kristályokban (többnyire ikrek) és rostos,
héjas halmazokban. Színe gyakran igen szépen
kék (innen a cianit név), de sokszor színtelen,
fehér, szürke és egyéb szín is. Igen nevezetes
keménységi viszonya, amennyiben egyazon kristály a legnagyobb eltéréseket mutatja, mit ásványon egyáltalán eddig észleltek. Egy irányban karcolva K. 5, egy másik, az elbbire merleges irányban pedig 7, egyébként pedig e két
határ közt változó e kétféle keménységére vonatkozik a Hauy adta D. név (dis-sthenos a. m.
kétféle erej). Igen jól hasad. Ps. 3-56— 3.67.
Hazai termhelyek: Rézbánya, Fels- és Alsósebes, Oláhpián, Toplicza, Zemest, Zood. A szép
átlátszó kékszín kristályokat régebben ékkvé
munkálták meg s leginkább zaílr helyett adták el.
;

meg.

Dis

. . .
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IMt (franc, ejtad di), az ó-francia irodalomban
Különösen Franciaország- rendesen tanító vagy leíró költemény neve, mely
ban s Spanyolországban használták és kereskedés- gyakran parabolával van összekötve néha szatirikus éle is van.
beli neve sappar v. sapparé volt (1. o.).
Ditakéreg, 1. Alstonia.
Disztichon (gör.), kétsoros antik versszak (párDitamin, 1. Alstonia.
vers), min többféle van de abban egyeznek, hogy
Diteizmus (gör.) a. m. két istenben való hit
a két sor más-más alakú. Legnevezetesebb a hexameterbl és pentameterból alkotott daktilusi D. diteista az, aki két istenben hisz.
Ditetragonális prizma és piramis, 8 ill. 16.
(elégiái versmérték), mely az epikus hexameter
után csakhamar kifejldött az ion törzs költésze- oldalú krístályalakok, amelyeknek vízszintes áttében, és a fejld Ura els formája volt a görö- metszete ditetragon, vagyis egy olyan nyolcszög,
göknél. Késbb fleg a reflexiv (elégikus és gnó- amelynek élei mind egyenl hosszúak, de szögei
mikus) költészet számára foglaltatott le. A római csak váltakozva egyenlk.
Ditftirth, Franz Wilhelm, Freiherr von, német
költészet is átvette, ahol legkitnbb mvelje
Ovidius volt. A modem nyelvek közül a németben író, született Dankersee birtokon 1801 október
(Goethe, SekiUer) és a magyarban (Vörösmarty, 7., meghalt Nürnbergben 1880 május 25. Nagy
Kazinczy) mvelték leginkább és szintén elegiák- érdeme, hogy a német történeti népdalokat ernyedetlen szorgalommal gyjtötte ós tizenöt önálló
ban és epigrammokban alkalmazták.
Disztonálás (zene), 1. Detonálás.
kötetben igen jól (a zenére való tekintetbl is) kiDisztoma. A tomaegyesületek, iskolák éven- adta. Saját eredeti mvei Ein Pilgerstrauss (1870)
ként egyszer nyilvános tomázást szoktak tartani, és Kreuz und Schwert, Zeitklange (1871) nem
hogy a rendszeres tomázást a közönséggel meg- jelentékenyek.
ismertessék, a tornázásnak minél szélesebb körDithiociánsav, 1. Ditiociánsav.
ben híveket szerezzenek s általában a tomázás
Dithmarschen, Schleswig-Holstein porosz keiránti kedvet fokozzák, élénkítsék. A rendes tomá- rületnek, az alsó Élbe és alsó Eider közt fekv
tl leginkább abban különbözik, hogy msora része az Északi-tenger partján. Lakóinak nagyobb
válogatottabb, versennyel van bvítve s a torná- része friz származású N. Károly 804. meghódíszok egyenl ruházatban jelennek meg.
totta ket és a kwesztény vallás fölvételére kónyDisztorzió (lat.) a. m. kitekerés, kiflcamítás
szerítette. 936 óta Stade grófjainak, 1062 óta a
tov. torzítás, elrajzolás, fotográfiai objektíveken brémai érseknek fenhatósága alatt állottak, de
a gömbi eltérés következménye, aminek folytán külön paraszt köztársaságot alkottak. Késbb
egyenes vonalaknak a képen görbék felelnek meg. Holstein hercegei akarták ket hatalmuk alá
A szóleken ersebb, mint a kép közepén. Aszerint, vetni ezt fegyveres ervel is megkísérelték, do
amint valamely kocka képe domború, v. homorú mindig vereséget szenvedtek. I. Keresztély Dávonalakkal van rajzolva, megkülönböztettink nia királya és Schleswig-Holstein hercege 1474.
hordó- és vánkosalakú D.-t. Ilyen ellentett D. -hibá- III. Frigyes császártól kieszközölte, hogy D. jogival bíró 2 lencse kombinációjával a D. kiküszö- lag Holstein hercegségbe kebeleztessék utódai,
bölhet (aplanátok, anasztigmátok).
János dán király és I. Frigyes gottorpi herceg
Disztrakció, szét^^onás, szórakozás kinyujtás ennek folytán szövetkeztek és egyesült ervei távagy kihúzás, sebészeti mtétei, amellyel törött és madták meg a paraszt köztársaságot, 1500 febr. 17.
kificamodott tagokat helyökre visszaállítani igye- azonban Hemmingstedt falutól D.-re, a Dusendkeznek.
Disztrahál, széthúz, elvon.
Düwels-Waríhál súlyos vereséget szenvedtek. B
Disztribúciós táblázat a. m. felosztási táblá- fényes gyzelem aztán hosszabb idre békét bizzat. Valamely társas vállalat aktiváinak és passzí- tosított a parasztoknak. Csak midn a reformáváinak összeállítása teljes részletességgel, amely- ció terjedése következtében pártokra szakadtak,
nek alapján a társtagok között a vagyon felosz- egyesültek ismét szomszédjaik 11. Frigyes dán
tása történik.
király, János és Adolf hercegek, függetlenséDisztributiv (lat.), osztó, fölosztó D. fogalmak gök megsemmisítésére. Ekkor célt is éi-tek. Hoszazon fogalmak, amelyek egyes dolgokra, vagy szabb küzdelmek után 1559 június havában D.
azoknak csak bizonyos csoportjaira vonatkoznak
lakói meghódoltak, s a gyzk a köztársaságot
D. számnevek azt jelentik, hogy dolgok bizonyos maguk közt fölosztották. Késbb újabb fólosztás
mennyisége apróbb mennyiségekre osztandó a történt, a déü rész a dán királynak, az északi a
latin nyelvnek vannak külön D. számnevei, ezt gottorpi hercegnek jutott. 1773-ban a gottorpi
jelöli, a német «je». pl. je fünf, a magyar
nként, herceg osztályrésze is Dániához, az 1864— 66-iki
pl. ötönként, vagy az «öt-öt»-fóle szerkezet.
események következtében pedig az egész a porosz
Disztrofón (görög), két strófáju vers, kétsorú királysághoz került. Most két járásra van fölstrófa disztrofikus, két som, két strófája.
osztva; ezek Norder-D. (602 km« területtel és
Disztfiz, ünnepélyeken ós temetéseken a ki- (1910) 40,397 lak.) és 8üder-D. (746 km*, (i9io>
vonult csíipatok által adott össztüzek.
55,964 lak.). V. ö. Nitzsch, Das alté D. (1862)
Diszulfociánsav, 1. Ditiociánsav.
Chalybaeus, Gesch. D.'s bis zur Eroberang des
DiszTinitus görögök, nem egyesült görögök, Landos im J. 1559 (1888) Nehlsen R., Geschichte
azok a görög szertartású keresztények, kik a V. D. (Tübingen 1908); Harpf, Die D. und ihre
flórenci zsinaton kimondott egyesülés után sem Geschichte (Prága 1910).
állították vissza a római szentszékkel az összeDithyrambos (gör., ditiramb), eredetileg
köttetst és a pápa fenhatóságát el nem ismerik. Dionysos isten mellékneve, azután pedig a DionyDiszvarrás. 1. Varrás.
8os-hymnus,vagyis az tiszteletére énekelt orgiaszAz Indiából Európába
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tikus ének, mely épúgy thrák eredet volt, mint
az egész Dionysos-kultusz. Az srégi népies D.-t,
mely Dionysos életét, szenvedéseit és az emberekkel közölt áldásos adományait dicsítette, a
korinthosi Árion költ (Kr. e. 620 körül) emelte
irodalmi mformává, ezért Herodotos a D. megteremtjéül említi. Athénben a nagy Dionysiákon
á D. még nagyobb jelentségre jutott, itt fejldött ki belle a tragédia. A D. folytatása volt a
karének is, nevezetesen az epinikion. A hermionei
Lesos (Kr. e. 507 körül) a D. zenei és ritmikai szerkezetét ritmusosabbá tette. A D. az V. sz.-ban kibontakozott a versszakos szerkezetbl és a szabadabb kompozíció jellegzetes képviseljévé vált.
E fejldési korában (Kr. e. V. sz.) legkitnbb

mveli voltak Simonides, Pindaros, Bakchylides,
A peloponnesosi háború idején ez a mfaj is olyan
változásokon ment át, melyet a régi irány kedveli hanyatlásnak tekintettek (Melanippides 415
kör.), a ritmus és a hangem minduntalan való változtatása és a merészségben túlzó, gyakran dagályos nyelv lett a D. jellemz vonása. A késbbi,

európai irodalmakban D.-nak nevezték a mámoros lelkesedésben fogant, csapongó hangulatú,
formailag is szabad mozgású költeményeket. Ilyen
jelleg költeményei vannak Goethének, Schillernek, Kazinczynak, Kölcseynek ; idesorozható a
Fóti dal is (Vörösmarty). A görög D.-okból Bakchylides 5 megmunkált D.-án kívül csak apróbb
töredékek maradtak fenn. V. ö. Bergk, Poetae
lyrlci Graoci.

Ditimoldijodid, gyógyszerül mint jódtartalmú
antiszeptikum, aristol (annidalin) néven használatos. Képlete CjoHj^Og J^ v.

C«H,(0J)CH3.C3H,

CeHj(OJ)CHs.C3H7
Készítésére timolt(C6H3(CHj)(C3H,)OH,tehátmetilpropilfenolt nátronlúgban oldanak
az oldatból
káliumjodidos jód- oldat hatására a D. csapadók
alakjában kiválik. Színtelen és szagtalan, vöröses
szín por. Vízben oldhaíiatlan kloroform bsége-

—
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savat és sóit Fleischer Antal kolozsvári egyet,
tanár 1870. fedezte fel.
Ditionátok, 1. Ditionsav.
Ditionossav, 1. Alkénessav.
Ditionsav (dithionsav, cdkénsav, hipokénsav),
HjjSjOg. B savat Gay Lussac és Wdter fedezték fel
1819. Csak vizes oldatban és sói alakjában ismeretes. Elállítására vízben szuszpendált mangándioxidhoz (MnOg) kénoxid gázt vezetnek. Ilyenkor
D.-as mangán képzdik. Az oldathoz azután bariumhidroxidot elegyítenek, amidn vízben oldható D.-as bárium és oldhatatlan mangánhidroxid
keletkezik. A lefiltrált oldatból a D.-as báriumot
szép kristályokban kaphatjuk meg, amelyek
két molekula kristályvizet tartalmaznak, B sót
azután vízben oldva ós a báriummal ekvivalens
kénsavat elegyítve az oldathoz, a bariumszulfát
mint csapadék leváUk. A leflltrált folyadék a D.
híg vizes oldata. Ez oldat levegüres térben
kénsav fölött közönséges hmérséken annyira besríthet, hogy fs. 1-347. Az így kapott D. még
nem vízmentes, de jobban besríteni nem sikerül,
mert kéndioxid fejldése közben kénsavvá alakul.
A sav vizes oldata meglehetsen bomlékony; könynyen oxidálódik és kénsavvá lesz fejld hidrogén kénessavvá redukálja. Sói, a D.-sók v. ditionátok könnyen elállíthatók a bariumsóból úgy,
hogy annak oldatát más fémszulfátokkal hozzuk
össze. Ilyenkor cserebomlás útján bariumszulfát
képzdik, mely csapadék alakjában leválik, míg
az illet ditionát oldatban marad és az oldatból kikristályosítható. A D. valamennyi sója vízben
oldható. B sókra nézve jellemz, hogy az izzás
hömérsékéig felhevítve, kéndioxid gáz fejldik és
szabályos szulfát marad vissza.
;

Ditirambosz,

1.

Dito

a.

(oh),

1.

Dithyrambos.
m. ujj, kezdetben a

zése Olaszországban,

—

2.

A velencei

cm

jel-

nyelvjárás-

a. m. detto (1. o.).
Ditómia (gör.) a. m. felezés.
Ditonus (gör.) a. m. kéthang, t. i. két egész
hang. A nagy harmad ehievezése a görögöknél.
sen oldja, szesz, éter és zsíros olajok is oldják.
Dito undidem, Erzsébet román királyné (CarDitio V. dkio (lat.) a. m. hatalom, fensbbség, men Sylva) és Kremnitz Mite írón írói álneve
;

ban

;

uraság.

több közösen kiadott regényen.
Ditiociánsav (dithiociánsav, diszulfociansav),
Ditreina (állat), az eleventszül halak (Em(CNSIDj. Két izomer alakja van. D., mely a dithio- hiotocidae) családjának egyik neme, melynek
szénsav (HS)2C0 származékának tekintend olyké- mintegy 17 faja ismeretes a Csendes-óceán mérpen, hogy oxigénjét a két vegyérték imid gyök sékelt övi részeibl. Leggyakoribb az ezüstös ele:NHi ennek hidrogénjót pedig a eian gyök -CN ventszül hal (D. argentum Agass.).
helyettesíti. Szerkezeti képlete: (HS)2:C:N.CN.
Ditriglíl (gör.). Ha a klasszikus görög dór-épíE sav szabad állapotban nem, csak sói alakjában tészet gerendázatának frízén nemcsak az oszlopok
ismeretes. Ha sóinak oldatából szabaddá tesszük, tengelyében, hanem az oszloptengelyek között is
úgy a vele izomer izodithiociansavat (cianamido- vaunak triglifek, akkor ez D.-es elrendezés.
dithloszénsav) kapjuk. Szerkezete HS.CS.NH.CN.
Ditró (azeltt Gh/ergyó-D.), nagyk. Csík. vm.
Sárga, könny amorf por, hideg vízben nehezen, gyergyószentmiklósi j.-ban, a Gyergyó vize melforróban könnyebben, alkohol és lúgokban köny- lett és a Gyorgó termékeny lapályának K.-i szényen oldható. Oldata hidegen ferrikloriddal nem lén, a Gyergyói-havasok tövében, (i9io) 6903 maad rodan reakciót, ha azonban az oldatot forral- gyar lak. csinos, vagyonos község. Szárheggyel
juk, ers rodan reakciót kapunk jeléül annak, együtt a borszéki fürd tulajdonosa. Van itt polhogy a vegyület forraláskor thiociánsawá HSCN gári iskola, takarékpénztár és mezgazdasági
depolimerizálódik. Elállítására káliumdithiocián- ellegegylet, könyvnyomda, gzfrészm, kszénsav oldatát hígított kénsawal elegyítjük, mikor kutató részvénytársaság, posta- és táviróhivatal,
is az oldat lassanként megzavarosodik és sárga A D. és Tászok-patak völgyében, különösen a
üledék alakjában válik ki az izodithiociánsav, Pirieske-hegyen nagy mennyiségben elforduló
melyet leszrés és kimosás után megszárítunk. B ditróit nev kzet (nefelin-szienit) monumentális
:

;

-

—

Ditrocheus

építkezéseknél megbecsülhetetlen jó anyagul szolgál. V. ö. Koch Antal, A D.-i szienit-tömzs kzettani és hegyszerkezeti viszonyairól (1874).
Ditrocliens (gör.), két trocheusból összetett
- - -.
versláb, voltakép a trocheusi dipodia
Ditrói Mór, színigazgató, szül. 1851 okt. 6.
Kolozsvárott. Budapesten mint egyetemi hallgató
az orsz. sziniiskolának is növendéke volt. Ezután
mint színész több nagyobb vidéki városban, állandóan azonban Kolozsvárott mködött. Fóbb szerepei Bánk bán, Mosolygó a Proletárokban, Moor
Károly, Knabe Farkas Jeremiás, Wurm, Mercutio
stb. voltak. 188-ben a Thalia szinészszövetkezetet
alapította. 1887-ben a kolozsvári színház igazgatója lett, ahol 1891. kitnt a magyar irodalomtörténeti ciklus rendezésével, amikor egj'folytában 42 magyar szerzt mutatott be 1894— 95-ben
pedig Shakespeare-ciklust rendezett, Shakespearenek 17 színmvét adatva el. 1896-ban a Vígszínház igazgatója lett s 1902 óta az Országos
Neje D. Eübenschiitz
színészegyesület elnöke.
Jííarí, szül. 1856 aug. 8. Szekszárdon, egyike volt a
legkiválóbb naivszinósznóknek, aki komoly és víg
szerepben természetes játékával sokáig kedveltje
volt a közönségnek. 1874-ben befejezvén Budapesten az orsz. sziniískolán tanulmányait, Kolozsvárra
szerzdött. 1880-ban a kolozsvári társulattal Bécsben vendégszerepelt nagy sikerrel. Fbb szerepei
voltak
Júlia, Melinda, Desdemona, Maritta a
Csókban, Rózsi a Cigányban, a Falu rossza Boriskája. Irodalmilag is mködött, elbeszéléseket, költeményeket írt, s néhány szép dalt is komponált.
Ditróit (ásv.), a nefelinszienítnek egyik változata; tai*talmaz mintegy 24 ásvány fajt, melyek
közül lényeges szerepet a fóldpát (oi-thoklas, mikroklin, albit és oUgoklas), nefeiín (cancrínit), amflbol, biotít, zirkon, kalcit és a szép kék szodalit
játssza, utóbbi a kzetnek igen tetszets külst
ád. A D. nevet Zirkel tanár hozta be a tudományba, mely név alatt szodalit tartalmú eíeolitszienitet értett. A D. hazánkban Dítrón fonlul el
(Csík vm.) a Dítró- és Tászok-patak völgyében (Pirícske hegység). Ebbl az anyagból készült a marosvásárhelyi ^em-szobor talapzata. V. ö. Koch A..,
A Ditrói szienit-tömzs kzettani és hegyszerkezeti
viszonyairól (1874) és Mauritz B., A ditrói szienittömzs ásványairól és közetféleségeírl (Akad.
Értesít 1911). A D. nevet újabban elhagyják 8
helyette szodalitszienit elnevezés jött forgalomba.
A D.-hoz hasonló külsej kzet fordul el Miask
közeiébon az Uraiban.
Dittaino, folyó Szicíliában, a Simeto mellékfolyója, 110 km. hosszú ; a Monté di Mezzón ered.
Dittel, Leápold, bécsi sebésztanár, szül. Fulneckén (osztrák Szilézia) 1815 máj. 16., megh.
Bécsben 1898 júl. 28. Bécsben végezte egyetemi
tanulmányait s aztán Trencséntepliczen praktizált, majd Dumroicher segédje lett, 1856. magántanár, 186ö-tl sebésztanár a bécsi egyetemen. A
Lister-féle antiszeptikus kötést
alkalmazta elször Ausztriában. Európai hírt szerzett húgykzúzásai által s kgyüjteményének nem volt párja.
1866-ban a Sina b. költségén berendezett kórházban fáradhatatlanul buzgólkodott a sebesült katonák ápolása körül. 70 éves korában kitüntetésekkel elhalmozva, nyugalomba vonult. Tle való
:

;

—

:

-?-
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Billroth kézikönyvében a húgyesról szóló szakasz 8 kisebb dolgozatai egész kis könyvtárt

tesznek ki.
Dittenberger, Wilhelm, német klasszikus filológus, kiváló epi gráfus, szül. Heidelbergben 1840
aug. 31., megh. Halléban 1906 dec. 29. Jénában
és Göttin génben tanult. Elbb több helyen gimnáziumi tanár volt, 1874. a hallei egyetem rendes tanára. Mvei közül fölemlítjük De ephebis
Atticis (Göttingen 1863); Corpus Inscriptíonum
Atticarum (3 köt., Berlin 1863) Sylloge Inscriptíonum Graecarum (u. o. 1883, 2 köt., 2. kiad.
1898—1901, 3 köt); Corpus Inscriptíonum Graeciae septentrionalís (1. köt., u. o. 1891) Inschriften von Olympia (Curtius és Adler Olympiájában
Orientis Graeci Inscriptiones (1907).
5. köt.)
Ditters von Dittersdorf, Earl, német zeneszerz,
szül. Bécsben 1739 nov. 2., megh. Eothlhottában
1799 okt. 24. Tagja volt a bécsi udvari zenekarnak s mint ilyen Gluckkal együtt vett részt Frankfurtban II. József római császár koronázási ünnepén 1764., onnan visszatérve, megvált udvari
hivatalátél s Haydn helyét foglalta el mint karnagy Paiachich nagyváradi püspök híres egyházi zenekarában s öt évet töltött ez állásában. Magyarországon az egyházi zene ekkor élte fénykorát. D.-nak a bkez püspök kitn ének- és
zenekart bocsátott rendelkezésére. D. a püspöki
rezidenciában teljesen fölszerelt míntaszinpadot
áUltott, melyen els dalmve Amoro in musica,
:

;

;

:

:

eladásra

is került.

foglalkozott behatóbban

Itt

egyházi kompozíciókkal, Metastasío szövegére
írta Isacco figura del Redenlore c. oratóriumot.
De a püspököt ellenségei bevádolták Mária Terézia eltt túlságos világi ízlése miatt, s fel kellett oszlatnia híres ének- és zenekarát, D.-nak is
távoznia kellett Nagy- Váradról, hol, saját emlékiratai szerint, legboldogabb éveit élte. Késbb a
nagy mszeret boroszlói hercegprímás, gróf
Sdkaffgotsch udvarában töltött több évet,
idejét a zeneszerzésnek szentelvén.

minden

Bécsben

is

oratórumai- s víg operáival nagy sikereket aratott Ezek között kivált Doktor és gyógyszerész
Demokri(1786) Szerelem az örültek házában
:

;

;

Hiob c. operáival. Sok kitüntetés érte. Nemesi rangra emelték s az aranysarkantyús rend
lovagjai közé is fölvették. Bkez mecénása, a
boroszlói hercegprímás halála után (1795) azonban megváltozott a sorsa. Elbetegesedett s az élet
szükségeivel kellett küzdenie egész haláláig. Számos operát, oratóriumot, szimfóniát, kamarazenét
s más válfaja zenemvet írt, melyek a maguk idejében még az akkor élt nagy mesterek müvei
tos

;

mellett is feltnést keltettek.
Dittersbach, 1. falu Boroszló porosz kerületben,

4 km.-nyíro Waldenburgtól, vasút

mellett,

12,570 lak.,gj'ufagyártással, vászonfehérítéssel és kszénbányával.— 2. D., falu Teschen cseh
kerületi kapitányságban, a szász határ közelében,
kb. 600 lak.,cémafonással.Környékén a déli sziklákat, a szász Svájc egy részét, a hegyes homokkoszlopokat és sziklaormokat számos turista ke(1910)

resi föl.

Dittersdorf, Kari, 1. Ditters.
Dittes, Friédrich, német pedagógus, sziU.
fersgriinben (Szászorsz.) 1829

szept. 23.,

Ir-

megh.
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Bécsben 1896 máj. 16. Néptanítóságon kezdte schaftliche Bericht an das königlich bayorische
mködését s mindvégig a népoktatás ügyének élt. Staatsministerium des Handels und der öfifentll1865— 68-ig tanitóképzöintézeti igazgató, tanfel- chen Arbeiten (Leipzig 1867) foglalta össze, mely
ügyel és tanácsos volt, 1868— 81-ig a bécsi nemcsak Németország, hanem a hazai érdekld
p^agogium igazgatója azután az osztrák Reichs- közönségnek is becses és eddig ismeretlen adato;

ratban ós 1878. megindított Padagogium cím
folyóiratával küzdött a köznevelés szabadelv fejlesztéséért. Szemben állott az egyházias nevelés,
felekezeti vallásoktatás híveivel; állásától is ezért
kellett 1881. megválnia. Filozófiai és pedagógiai
nézetei Herbart követivel is harcba állították.
D. Beneke, Pestalozzi, Diesterweg irányában ha-

Terjedelmes irodalmi tevékenységével feja neveléstudományt, melyet
a tanítóság mimkájában szeretett volna érvényesíteni.V. ö. Goerth,Vv.D. in seiner Bedeutung für
Mit- und Nachwelt (Leipzig 1899). Schule der
Pádagogik c. (u. o. 1876, azután több kiadásban)
összefoglalta egyenként már akkor igen elterjedt ped. kézikönyveit. Ezek magyarul is megjelentek a lélektan Kiss Áron, a logika Gyertyánf'fy István (1872), a népiskolai módszertan
ugyanezek együttes fordításában (J876) a neveladt.

leszteni igyekezett

:

kat és nézeteket szolgáltatott
állapotáról.

mezgazdaságunk

A munkát A magyar mezgazdaság
:

(Pest 1869) c. alatt Halász Gábor fordította magyarra. D.-et utóbb Schönbom gr. uradalma vezetésére Munkácsra hívta meg, mely állásában
1872. maradt, azután egészsége helyreállítása végett hosszabb ideig Olaszországban idzött s ezután egy ideig Budapesten is lakott, 1874. azonban ismét elköltözött és Csehországban a Lichtenstein ós Fürstenberg hercegek figazgatója
volt.

Diu (Diva), a portugálok birtokában lev, 50
km* terület sziget Kelet-India Kattiavar nev
félszigete mellett, 13,206 lak. Hatalmas nagy
sziget ók.-i végében van. Diu 1535. került a portugálok hatalmába. A szigetnek 1537—
38-iki és 1546-iki védelme a portugál gyarmatok

erdje a

történelmében kiváló hsiességrl tanúskodik. Diu
városa a sziget K.-i végében az alkormányzó széka neveléstan pedig Kiss Áron neveléstanának helye. Az egykor virágzó város most meglehetszolgált alapul (1885). Ezek útján D. a magyar sen aláhanyatlott ós elhagyatott.
népoktatásra is hatott.
Diureidek, a kémiailag két molekula hugyanyDittmarit (ásv.), egy guano-fajta. Elfordulási ból felépült molekulájú vegyületek ilyenek pl.
helye Skipton Caves (Ballarat mellett) Victoria. hipoxanthin, xanthin, húgysav, theobromin, kafDitto, 1. Detto.
fein, allantom, quaniu stb. Alkalmas módon huDittográfia (gör. a. m. duplairás), az ókori gyanyra és ureidekre bonthatók.
irók szövegkritikai fejtegetésében szerepl
l>iuresis, 1. Vizelés.
szó azt jelenti, hogy a szövegnek valamelyik
Diuretica a. m. hajtó gyógyszerek (1. o.).
helye (szók, vagy egész sorok, versek) kétféle szöDiuretin, thedrrominnatriosalicylat, a teobrovegezésben, avagy lényegileg azonos, de kétféle minnak szalicilsavas nátriummal alkotott vegyüformában maradt reánk, vagy mikor ugyanegy lete. Fehér, csaknem szagtalan por lúgos és keszótag vagy szó ismételten fordul el a szöveg- seríí íz, vele egyenl súlyú meleg vízben tökéleben. Ellenkezje a haplográfia, mikor az a szó, tesen oldódik lúgos kómlhatású oldattá. Savak
melynek kétszer kellene szerepelnie, csak egyszer a D.-t elbontják, így vizes oldatából a szalicilsavnál gyengébb sav, pl. a szénsav csak teobromint,
van meg.
Dittrich, Otttitar, német nyelvész, szül. Bécs- ersebb sav pedig szalicilsavat is leválaszt. A D.
ben 1865 nov. 15., a lipcsei egyetemen magánta- elállítására (1—1 molekulasúlynyi) teobromint
nár. Hermann PauUal szemben, ki azon vélemé- nátriumhidroxiddal teobrominnátriumniá alakítanyen van, hogy a nyelvtudományt azonosítani nak és nátriumszalicilát oldatával elegyítve a
kell a nyelvtörténettel, ö azt az álláspontot fog- folyadékot légüres térben szárazra párologtatják.
lalja el, hogy a nyelvtudományt történeti részén A D.-t mint gyógyszert, húgyhajtószeral (diuretikívül jelentékeny nem történeti elemekkel (nyelv- cum), napjában többször 0"5— l'O gr.-os adagokfiziológia, pszichológia, fejldésteória, etnológia, ban, belsleg alkalmazzák.
Diarna (állat), a pikkelyes szárnynak (Lepitechnika, filozófia) kell gazdagítani. Munkái:
Über Wortzusammensetzung, auf Grund der neu- doptera) rendjének, a nagy lepkék (Macrolepifranzösischen Schriftsprache (a Zeitschrift für doptera) csoportjának egyik alcsoportja, ahová a
romanische Philologio-ben 1898) Grundzüge der fecskefarkú-, kardos-pille, galagonya-özöndék stb.
Sprachpsychologie (Halle 1903) Die Gren^en der tartozik. L. Nappali lepkék.
Diurna acta, 1. Acta.
Sprachwissenschaft (Leipzig 1905) Die Grenzen
Dlurnale (lat.), imádságos könyv kat. papok
der Geschichte (u. o. 1905).
Ditz, Heinrich, nem. gazd. író, szül. Olzberg- számára, mely a napszaki breviárium részét, az ú.
ben (Vesztfália) 184'2 febr. 19. Több egyetemen n. horae diurnae-t tartalmazza.
Diurnista (lat.), napidíjas iraok, díjnok (I. o.).
jogi és államtudományi tanulmányokat végzett.
Uiurnam (lat.) a. m. napidíj.
1866-ban a bajor kormány Magyarországba küldte
Dius fidius, a régi itáliai népek vallásában a
annak tanulmányozására, hogy mily befolyást
gyakorol a magyarországi gabonatermelés a dél- becsület (lat. fides) és hség istene, kit a szabinok
németországi mezgazdaságra, mei*t akkoriban a (Semo Sancus néven tiszteltek. D. templomában
magyar gabona Németországba való özönlése vál- rizték az állami szerzdéseket s az ö nevére esságba juttatta az ottani mezgazdaságot. D. ek- küdtek (ame D.»-hoz kiegészítend adiuvet, tah&t
kor tapasztalatainak eredményét ily cím mun- a. m. isten engem úgy segéljen !), mindig a szabad
kában Der ungarischo land- und volkswirth- ég alatt, tehát a házban a compluviura (1. o.) alatt.
;

léstörténetet

Hoffmann Mór

fordította le (1872)

;

m-

;

;

;

;

;

:
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(lat^ a. m. hosszadalmasság. A beszterczémnyai múzeum kalattza (1909).EzeüDiv., rövidítés az orvosi vényeken, e helyett kívül számos kisebb cikke jelont meg mvészeti
divide, ossz, vagj- dicidatur, osztassék. Azon- és ipannúvészeti folyóiratokban. Munkatársa e
kívül divus és diva megrövidítése is. Mint zenei Lexikonnak is. Kor- és mvészettörténeti vonatkozásokkal átsztt elbeszéléseket is írt Tarczai
rövidítést 1. Divisi.
Diva (lat.) a. m. istenn (fleg színházi pri- György néven, ilyenek: Szt. Margit legendás
madonnákra alkalmazva).
könyve (Budapest 1904) Masólino, Az egetveröDiva. sziget, 1. Diu.
hegy (C«aládi Könyvtár) stb. Tagja a M. Tud.
Divaca (eátsd: divac=a), Naklo községhez tartozó Akadémiának.
falu Sessana gör/gradiskai kerületi kapitányság3. D., könyvnyomtató család. Els szerepl
ban, vasüti csomópont, kb. 700 lak. Közelében van tagja János Márton 1776. vette meg a ferenea 600 m. hosszú, Rudolf trónörökösrl elnevezett rendiek ismeretlen idben alapított eszéki nyom
barlang, pompás fehér cseppkövekkel és a sankt- dáját, s az a családja tulajdonába maradt a múlt
század ötvenes éveinek elejéig. 1819-ben öröklés
kanziani híres barlangok és katarakták.
Divae memóriáé (lat.) a. m. boldog emlék. útján D. Máiion Alajos kezébe került a nyomda.
'Divald,l.Adolf'(bertncsi)eTáész és szakíró, szül. Halála után özvegye Júlia vezette az üzletet toSelmeczbányán 1828 jún. 1., megh. Szombathelyen vább 1847-ig. amikor D. Károly lett a nyomda
1891 nov. 12. A szabadságharcban mint honvéd- Tulajdonosa. Ö tle Lehmann Károly vette át az
tüzér vett részt s utána félbeszakított szaktanul- ötvenes évek elején.
Divalia, 1. Angerona.
mányait Selmeczbányán fejezte be. Erdészeti szolgálatát Koburg hercegnél kezdte meg. onnét azonDiván (török) a. m. tanács, gyülekezés, elsó
ban állami szolgálatba lépett. 1862-bcn selmecz- sorban pedig államtanács. Az államtanácsnak rébányai kincstári erdmesteri minségében Wagner gebben tagjai voltak a vezirek, hadbírók és miniszKárollyal együtt megalapította az Erdészeti lapo- terek. A D. ehiöke pedig a nagyvezér volt. D.-juk
kai, mely vállalat a teljesen hiányzó magyar erdé- vagyis tanácsuk volt még a helytartó pasáknak,
szeti irodalom úttörje volt. 1867-ben a kincstári a kapudán pasának és a janicsár agáknak is. A
«rd6ügyek élére állították, mely állásában minisz- D.-nak egyik neme az afak D.-i, szószerint láb-,
teri tanácsosi minségben 1872-ig maradt.Ezután a vagyis állóD., fleg háborúk idejében, továbbá a
szlavóniai kincstári erdségek értékesítése céljá- galaba 1)., a sokaság tanácskozása, közgylés. Ezból alakult részvénytársaság vezérigazgatója s zel ellentétben volt a hász D., melyen csakis az
annak feloszlása után pedig az Esterházy hei-cegi elkelk, vagyis a miniszterek vettek részt. D.-i
uradalmak igazgatója lett. 1889-ben nyugalomba humájxin, császári tanácskozás, vagyis a padisáh
vonult. A M. Tud. Akadémia 1864-. levelez tag- elnöklete alatt folyó titkos tanács. A tanácsterem
jává választotta, a királj't^l pedig «berencsi» el- neve D. háne, háború idejében esetleg sátor is lenévvel magyar nemességet kapott Mint író gyak- hetett. Egy törökös kifejezés D. durmak a. m.
ran Erddi nevet használt. Az Erdészeti Lapok tanácsot állani, vagyis tanács eltt megjelenni.
és más szakfolyóiratokban megjelent számos cik- D. kálemi, az a hivatalos helyiség, ahol a nagykén kívül fbb munkái Zur tmg. Forstliteratur vezér rendeletei készülnek. Másik jelentése a D.
(Pozsony 1861) Segédtáblák erdészek és erdbir- szónak versgyjtemény, költeménykötet és egytokosok sib. számára (Selmecz 1864', Wagner Ká- általában költi mveknek gjüjteménye.
rollyal együtt)
A természettudományok s az er- Diván, ülbútor, mely nj-ugvó ágynak is szoldészet (u. 0. 1865, akad. székfoglaló) Közgaz- gál. A nálunk szokásos alaknál van két párnázott
dasági eszmetöredékek az erdészet körébl (Pest kartámlája és háttámlája, mely különböz ma1866, Erddi név alattj
A magyar birodalom gasságú lehet. A török divánt az jellemzi, hogy
áüamerdségei kezelésének eredményei 1867-tg és nincs sem rögzített karja, sem háttámlája, hanem
lépések egy jobb jöv felé (Buda 1868)
Magyar- ezeket puhább vánkosok helyettesítik különben
nemet és német-magyar erdészeti mszótár (Pest pedig sznyeggel
által vetvel
van leborítva.
1868, Wagner Károllyal); Jelentés Máramaros-, Jellemz még utóbbira, hogy farésze kívül nem
üng- és Liptómegye kincstári erdségeirl (Buda látszik, mi aztán határozatlan külsejével alkal1870, térképmellékletekkel); Jelentés Erdély massá teszi, hogy bármely stilü bútorzat között
kincstári erdségeirl (u. o. 1871, térképekkel). helyet foglaljon.
2. D. Kornél, mútörtéuotír, szül. Eperjesen
Divánháne (török), a keleti mizlós szeiint
1872 máj. 21. Középiskoláit szülföldjén végezte, épült házak tágas és szells elszobáinak neve.
azután a budapesti egyetemen orvostant és bölDivano, arab pénznem és Abesszíniában az
csészetet hallgatott; azóta kiváló sikerrel fog- egyiptomi pára neve. Értéke körülbelül 5 f.
lalkozott magyar mvészettörténettel.önálló kutaDivat (ném. Mode, franc, mode, lat. nioííií5,ang.
tásai révén új világításba helyezte a fels magyar- fashion), ruházkodásban s egjéb társas életjelenországi mvészet raultját, amelyrl részletes ta- ségekben az az idnkint felbukkanó újítás, amely
nulmányok és nagy anyaggjüjtés segítségével a hagyományos kereteken belül maradva, néha
kimutatta, hogy az mégsem annyira külföldi jel- íumak korlátait is áttöi-ve, egyideig egy-egy tárleg, mint általában hitték. Idevágó müvei Sze- sas réteg számára kötelez erejvé lesz, de állanpesvármegye mvészeti emlékei (Szobrászat, fes- dóvá sosem gyökeresedik. Ami belle mégis megtészet, iparmvészet, Budapest 1906); Magyaror- marad, az céltalan dísszé szokott válni. Ilyen ciszág gótikus számyasoltárai (u. o. 1909) Buda- comák a kezdetleges mveltség népek férfiain
pest mvészete a török hódoltság eltt (u. o. 1903 inkább láthatók, mint a nkön, félmvel t.állapoton
stb.)
Velence mvészete a XVI. században (1910)
már átveszi a
a vezetszerepet s megtartja a
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Nemzeti Journal der Luxus und der Moden (Weimar 1786—
1823). Jelenleg majdnem minden nyelven és minden nagyobb városban jelennek meg folyóiratok,
a haladás után való törekvésbl támadtak. Min- melyek a ruhadivaton kívül ni kézimunkákkal
den egyes nihadarab folytonosan tökéletesíthet
is foglalkoznak és szépirodalmi részszel is bimak
de minthogy az emberi nem fejldése egy téren (magyar nyelven Budapesti Bazár, Divat-Salon,
sem halad egyenes vonalban, hanem kigyózó utón, Divat-Ujság stb.). V. ö. Hauft, Moden u. Trachten,
ez tapasztalható az öltözködés terén is. Nem ritkán Fragmente zur Geschichte des Kostüms (Stuttgart
azonban a költségesben, bizarrban, st természet- 1840) Louandre, Les árts soraptuaires, histoire du
ellenesben való kedvtelés utat tör magának és a costume et de l'ameublement etc. (Paris 1857—58,
haladás pályájáról a hanyatlásra terel bennünket. 2 köt. szöveg és 2 köt. ábra) Bacinet, Le costume
A hosszú fejldésre való visszapillantás azonban historique (u. o.) Névy L., Az izlés különösségei
azt bizonyltja, hogy a rosszal csakhamar fel szok- (Magyar Szalon 1887).'
legmagasabb kultúrák szinvonalam

is.

viseletek nincsenek alávetve a D.-nak, csak háttérbe szorulnak miatta. A D. szeszélyei eredetileg

:

;

;

;

tak hagyni, míg a jó magában foglalja állandóságának biztosítékát. A D. azon tényezk egyike,
melyek a keresletre és ezzel az árra nagy mérvben hatást gyakorolnak. A D. változása tetemes
készletet értéktelenít, leszorítja az állandó árúk
értékét. B szempontból a D.-ot a gazdaságra káros
elemnek jelezték másrészt azonban a gyártást
emeli és a versenyt elsegíti, úgyhogy a változás
okozta kár kiegyenlítdik.
;

Divatártis-szaktaníolyam. A divatárusság körébe tartozó ni munkákat karolja fel. Rendszerint a nipariskolákkal kapcsolatosan szerveztetnek az szi, téli és tavaszi idényben három-három
havi tartammal. A tanítás tárgyai ni kalapok,
fejkötk, szalag- és csipkedíszek készítési módja,
mvirágkészítés, szakrajz. A budapesti állami
nipariskolán 1898 év óta áll fenn. L. Nöipar:

iskolák.
terén mutatkozó reformmozgalmak
Divatcsarnok. Tudományos, szépirodalmi,
részben a D. ellen való harc nyilvánulásai a D. vészeti és divatközlöny. 1853-ban alapította Csáönkényének a stíl törvényei által akarnak korlátot szár Ferenc mint tulajdonos szerkeszt. Halála
emelni, anélkül hogy ez a feltaláló mvész kép- után 1858. a kiadást és szerkesztést ideiglenesen
zeletét gátolná szabad mozgásában. Az ékszergyár- Szilágyi Virgil vette át, aztán a kiadók és szertásra, a mintáknak, a szövetek színének össze- kesztk több ízben váltakoztak, végre 1863. megállítására stb. való befolyásával ez irány a D. sznt.
voltaképeni terére, a viseletre is kihat s remélhet,
Divaths V. divatfi, piperkc, 1. Ficsúr.
Divatkór, a divatnak természet- és észellenos
hogy a múizlés és mértelem általánosabb elterjedése végre is lehetetlenné tesz olyan divatot, elfajulása, különösen az egészség és illem szabámely a testet eltorzítja s rá káros hatásúnak bi- lyait figyelmen kívül hagyó öltözködésben, 1. Dizonyul. XIV. Lajos óta Franciaország volt a ruha- vat.
Divatlapok, 1. Divat.
D. terén hangadó, de nem anélkül, hogy önkéDivécs (azeltt Divics), kisk. Krassó-Szörény
nyes uralma ellen ne támadt volna alkalmilag
ellenszegülés, vagy hogy maga is idegen befolyás- vm. moldovai j.-ban, (i9oo) 706 szerb és oláh lak.,
nak ne engedett volna, pL a forradalom eltt a u. p. és u. t. Beloberska.
Franklin quaker viseletének és az angol D.-nak.
lAvék-mmzetség. Nyitravármegyei gyökeres
A második francia császárság bukása óta fleg magyar nemzetség, melynek székhelye a KisNémetország igyekszik a francia D. uralma alól Nyitra folyónak Szucsánytól fölfelé terjed völgye
magát kivonni. De ez igyekezet eddigelé csak volt. A tatárjárás utáni idbl három ága ismerea férflviseletre nézve járt némi sikerrel így pl. tes, az oklevelek adatai nem elegendk arra,
a kalapok divatját évente Lipcsében döntik el. hogy e három ágat közös törzsre visszavezetNemzeti viselet létesítésére vagy felélesztésére hessük. B három ág, a következ Mikó ága, a
célzó törekvések (III. Gusztáv svéd király, a né- Bossányi-ág és az Ákor-ág. A Mikó-ág se I.
met Burschenschaftok, a magyarok stb.) csak mú- Mikó, akinek birtokai Kemecz, Bik, Divék és
lékony sikerrel jártak ellenben 1848 óta a férfiak Majtény(Mojtech, ma Alsó- és Felsmotesicz) volviseletében majdnem teljes fesztelenség állott be tak, Nyitra és Trencsén vármegyében. Ez ágból
s csakis a frakk tartotta magát feim általánosan származnak a Besznák-, Bacskády- és Majthényicsaládok, azonban az izröl-izre való leszármaelfogadott díszruhaképen.
A D. története egészben véve a mveldéstör- zás a reánk maradt adatokból nem állapítható
ténelem nem éppen lényegtelen része, fleg a mo- meg. A Bossányi-ág si birtoka a Kis-Nyitra baldem Európára nézve, midn valamely korszak parti része volt, de birtokai voltak Turóczban és
észjárása gyakran jellemz kifejezést nyer benne. a Nagy-Nyitra mentén Bossányban. Ebbl az ágA feszes spanyol D., a harmincéves háború ideje- ból ered a Kisprónai és a Bossányi Bossányi, nemkor viselt leng ruházat, XIV. Lajos díszes, XV. különben a Tkés-Ujfalussy-család. Az Ákor-ágból
Lajos frivol-csinos, az amerikai szabadságharc egy- származott családok közös se I. Ákor, akinek
szer polgárias öltözéke, egyszersmind megannyi utódai az Egyházas-Divéky, Vásáros-Divóky és
küls megérzékltései azon szellemi áramlatoknak, késbb;;Csemendy-, Szomorfalvi-, Jókuthy-, Rudmelyek az egyes korszakokban uralkodtak (1. Vi- nay-, Rudnyánszky-,Divék-Ujfalussy-, Zsámbokselet). A viselet és képzmvészet közti viszonyt réthy- és Mocsohioky-családok megalapítói. Ezek
a paróka-stílus, copf-stílus kifejezések jelzik. A D.- a családok 1348. osztoztak meg a birtokokon,
lapok német eredetek, legrégibb volt a Mode- und melyekhez Divék- üjfalu,Rudnó,Lestyén, Bossány,
Galanteriezeitimg (Erfurt 1758) leghosszabb ideig Jókút,Egyházas-Divék,Terestyénfalva,Lomnicza,
állott fenn a Bertuch és Krauss szerkesztette stb. tartoztak. A nemzetség címere élfa alatt bal-

m-

A mipar

;

:

;

:

;

;

—
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lagó medve, de ez a címer nem tekmthetö ösi
eredetnek, hanem szerkezeténél fogva újabb eredetre vall. V. ö. Karácsonyi J., A magyar nemzetségek (I. köt. és a III. 2. köt., amelyben Csorna
a nemzetség címerét tárgyalja Wertner M., A

Diverticulum

szenvedélyes gróf Balassa Imrének. Jogsértései
miatt két ízben idézték Balassát Bécsbe, s midn
másodízben ment volua oda, I. Lipót elfogatta,
s addig nem engedte szabadon, míg reverzálist

íratott alá, s egyszersmind le nem mondatta D. vára birtokáról. Balassa ekkép elveszíté
megjelent tanulmányokat Rudrmy Béla, A D.- ugyan várát, de I. Lipót engedélyével a vár É.-i
nemzetség címere (Turul V. köt.) Rakovszky oldalán egy kastélyt építtetett, melyben állandó
lett a tivornya. A gróf foltette magában, hogy
István, A D.-nemzetség címeréhez (u. o. V. köt.)
H. G. D., A D.-nemzetség leszármazása, címere bármi áron \isszaszerzi si várát, s hogy célját el(n. 0. VIII. köt) Budtiay B., Ujfalussyak és Rud- érje, cselhez folyamodott. A vár német parancsnayak perei a Petrczyek ellen (Budapest 1909). nokával kibékült, st meghívta asztalához, ott
Divékjánosi (azeltt Divékjeskfalu), kisk. leitatta s társaival együtt megölte. Balassáék azNyitra vm. privigyei j.-ban, (i9io) 194 tót lak., tán felöltötték a megöltek ruháit, s a gjanutlan
kapurtl bebocsáttatván a várba, ott az rséget
u. p Rudnó, u. t. Nyitranovák.
Divékmdnó (azeltt: Nyitrarudnó) kisk. lefegyverezték, a várat pedig hatalmukba ejtetNyitra vm. privigyei j.-ban, (1910) 326 tót, német ték. I. Lipót erre Wesselényi nádorra bizta Baés magyar lak postahivatal, u. t. Nyitranovák. lassa megfenj-ítését. A nádor a féktelen fúr ellen
Divékszécs (azeltt Szécs), kisk. Nyitra vm. Sándor Gáspárt küldte ki ez azonban szégyenprivigyei j.-ban, (1910) 310 tót lak., u. p. Rudnó, szemre, sebesülten kényszerült elvonulni a vár
alól. Balassa ezután háborítlanul foljiathatta rabu. t. Nyitranovák.
Divéktemes (azeltt Temes), kisk. Nyitra vm. lásait egész 1679-ig, amikor is Lipót Strassolda
privigj^^ei j.-ban, (i9io)297 tót lak., u. p. Bélapataka, és Leslie tábornokokkal elfoglaltatta a várat, és
hogy a lázongóknak többé menedékül ne szolgálu. t. Nyitranovák.
Divékújfaln, kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban, jon, minden palotáival együtt felgyújtatta, bás(1910) 589 tót lak., u. p. Nóvák, u. t. Nyitranovák, tyáit levegbe röpíttette. V. ö. 2s'ovák L., D. haj;

magyar nemzetségek,

I.

köt.,

nem

továbbá a Turulban

;

;

;

:

,

,

;

:

:

D.-t a Divék-nemzetség alapította; már 1270.
szerepel Divecske néven. 3 régi kastélya van.
egyik 1380— 1401-ig épült, a XVI. sz.-ban az Uj-

dan és most (Budapest 1887).
Divényhata, kisk. Nógrád vm. gácsi j.-ban,
u. p. Felstisztás, u. t. Kriván(1910) 713 tót lak.

falussyak kezébe került, majd a Rudnay-családra
szállt s most Rudnay István bírja
a másik kastélyt az Ujfalussyak mái- mint bárók építették a
XVIi; sz.-ban, utóbb idegen kézre került s most
romban hever a harmadik kastély a XVIII. sz.
közepén épült, most Rudnay Jusztiné, kertjében
óriási hársfa áll.
Divény, kisk. Nógrád vm. gácsi j.-ban, (1910)
1275 tót és magyar lak., fogyasztási szövetkezet,
postahivatal, u. t. Lónyabánya. L. még Kis- és
Nagydivény. A község Ny.-i szélén D. vára rojnjaibán hever. Mátyás király koráig a Losonczi-családé volt
vár ; 1473. a nádasdi Ongorok, a XVI.
sz. elején a gyarmati Balassa nemzetség birtokába
került. Országos jelentségvé vált 1554 óta, amikor is a török elfoglalván Fülök várát, D. végvárrá lett, mely a kriváni hágó bejárata eltt
kulcsa volt egész Zólyom vármegyének. 1559-tól
fogva már Nógrád vmegye gondoskodik a Balassák
e vára megersítésérl. 15 év múlva, 1574. a budai basa ostrom alá fogta rsége vitézül védte
ugyan magát, de a rommá ltt fészekben még sem
tarthatta magát huzamosabban, s végre is kirohanásban kellett keresnie a menekvést vagy halált.
Osztályrészükül az utóbbi jutott elestek az összes
magyar csapatvezérek, s a török fogságot csak
egyetlenegy, szerb származású alvezér kerülte el.
1593 nov. 26. Pálfly Miklós ós Teuffenbach a környékbeli várakat gyorsan egymásután elfoglalván,
az itteni török helyrség kiszökött az elhanyagolt
állapotban lev várból, átengedvén nem nagy nyereségül a keresztényeknek. Az 1602-ki ors^igyúlés elrendelte, hogy D. vára kijavíttassék és e
terhet Turócz vármegyére rótta. 1605-ben Bocskay hadai foglalják el, de már a következ évben német hadak szállják meg. 1676 óta
emlegetik, mint fészkét a garázda, részeges és

Gyetva.

;

;

;

;

srn

;

Divényi Mehmed, török hitre tért magyar, kinek nevét megörökíti egy í'Madzsartürki» c. török formában és török betkkel írt magyar szerelmi dal, melyet Gévay Antal fedezett fel a bécsi
udvari könyvtárnak az 1588—89. évekbl val6
egyik török kódexében.
Divényoroszi, kisk. Nógrád vm. gácsi j.-ban,

1547 tót lak.,
értékesít szövetk.,
Gyetva.
(1910)

tej- és

u. p.

mezgazd. termékeket

Krivány, u.

t.

Krivány-

DiTerbinm

(lat.), a régi római drámában a
zenével kisért, csak szavalt párbeszéd.
Divergál (lat.) a. m. más véleményen van, el-

nem
tér,

divergens, széttartó.

Divergencia (növ.), 1. Levélállás.
Divergens (széttartó), a konvergensnek (összetartó) az ellentéte. Két nem párhuzamos egyenes
a metszési pont irányában konvergens, az ellenkez irányban D. A széttartás mértéke a két egyenes által bezárt szög. A görbe vonalakra vonatkoztatva ezt a kifejezést ugyanilyen értelemben
alkalmazzák. A sorokra vonatkozó értelmét 1.
Oszcillíició.

Diversa (}&t) a. m. különfélék, pl. árúk, hitelezk, számlák stb., kereskedésben, különösen
könyvvezetésben gyakorta elforduló jelzés diversus, ellenkez, változékony, különböz.
Diversio (lat.) a. m. elterelés a katonaságnál az ellenség figyelmét reánk nézve fontos
ponttól, más, reánk nézve nem fontos pontra eíterd hadmködés v. harctevékenység.
;

;

DiverMitas

(lat.) a.

Diverticolam

m. különbözés.
alatt az anatómiában

(lat.)

vak kiöblösödést értünk. Ilyen D.-t több helyen
találunk, ezek részben minden szervezeten jelen
vannak s rendszerint valamely embrionális szerv

Divertimento
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csökevényes maradványai, részben pedig megváltozott, kóros viszonyok között képzdnek. Normális viszonyok közt is megtalálhatók a Meckelfóle D., mely az embrió köldök-bólcsatomájának
(doctasomplialo-entericus)maradványa, a vékonybél alsó végén találjuk kb. 1 m.-nyire a vakbél
eltt, kesztytlujj alakú tasak képében. A Vat^r-féle
Ü. a gyomorvégi bélben van, sekély árok, melybe
az epecsö s a hasnyálmiiigy kivezet csöve nyílik. A Nuck-féle D. nkben fordul el, a hashártyának két kis kiöblösödése a lágyéktájon, mely
a férfiaknál jelenlév, a heréket beborító tanida
vaginalis propriának (1. Here) felel meg.
:

Divertimento (ol.,

franc, divertissement) a.

—

kölcsi

Drvkovié
elvélemónnyel

ítéltek (divinabant)

;

innen

a név eredete.

Divina Couimedia (ol.),

az isteni komédia,
Dante.
Divinatio (lat.), 1. Divináció.
Divinatorius (lat. )a. m. isteni sugalmazáson
alapuló, jóslatszer. D. kritikával
alapos tudás
birtokában
ötletszerüleg, sok fejtörés nélkül is
ki lehet találni a helyest, pl. a klasszikusok valamely romlott helyének eredeti alakját, mint ahogy

fmve,

Danto

1.

—

—

néha teljesen érthetetlen sajtóhibát kijavítuiüí.
Difinitas (lat.) a. m. istenség.
Divinuiu Jus (lat.) a. m. a római jogban az
azaz az istenségbl kiinduló és az arra vo-

isteni,

Régente a daJmiivekbe natkozó jog, szemben a jus humánummal, az emelvett balletrészlet. 1750 után egy a sültéhez v. beri joggal. Az egyházjogban isteni eredet jogtépartitához hasonló, de ezeknél könnyedebb soro- tel, melyektl eltérni nem szabad, szemben az

m. mulatság,

szórako^iíí-.

zata a tételeknek (táncoknak és más egyszerbb apostoli eredet tételekkel (jus humánum).
szerkezet daraboknak). 5, 6 és még több tétel.
Divirigi (Divrik), város Szivasz ázsiai török
írták egy v. több hangszerre, fúvó- és egész zene- szandzsákban és vilajetben, a fels Eufrát egyik
karra.
D. alatt egyveleget (potpom-rit) is érte- jobbparti mellékfolyója mellett, 1110 m. magas
nek. Továbbá egy kis közjátékot a fugában (1. o.). tágas síkságon, számos történelmi emlékkel,
Dives (ejted: div), 1. kis parti folyó Franciaország 6000 lak.
ény.-i részében; Ome dépai-tementban, Exmes
Divisi (röv. div., ol.) a. m. megosztva. Utasítás,
és Glacé közt ered, Trun elhagyása után Calva- hogy a zenekarban a vonós hangszerek két v. több
dos départementba lép át és a Beuzeval nev part- szólamú részleteket osszanak meg egymás közt,
vidéken a La Mancheba torkol. Mellékvizei az vagyis ne játszák azokat mint dupla fogásokat.
Ante, Oudon, Laison, Di vette és a legnagyobb a
Divisibilis (lat.) a. ra. osztható diuisibüitas,
Vie. Hossza 116 km., amelybl 28 hajózható.
oszthatóság.
Dives-sur-Mer (ejtsd: div szUr— ), falu Calvados
Divisio (lat.) a. m. felosztás (1. o.) ; a katonaft'ancia départementban, a Dives jobbpartján, an- ságnál 1. Hadosztály.
nak torkolatánál, vasút mellett, (i9oi) 3306 lak.,
l>ivi!»io Apostolornm, 1. Apostolok osztengeri fürdvel, paiü hajózással. 1066-ban Vil- lása.
mos herceg innen indult ki Anglia meghódítására,
Divisionariiis, 1. Hadosztályparancsnok.
de Saint-Valery kikötjében kellett menedéket keI>ivisionis beneficinm, 1. Kezesség.
resnie. Ezen esemény emlékét egy monumentális
Divisionistc (franc), divizionista, iPointiloszlop hirdeti; a falu templomában pedig már- lista.
ványtáblákon olvashatók Vilmos legkiválóbb köDivisor (lat.), 1. Divizorok.
vetinek nevei.
Divisoriani (lat.) a. m. osztó szerszám az
Divide et impera (lat. a. m. ossz meg és órások osztókorongja a nyomdászatban a szedk
uralkodjál), az a ravasz politikai elv, amely a kü- favillája, mellyel a kéziratot leszorítják.
lönböz népeket és táisadalmi osztályokat kölDivitiacus, az aeduusok fnöke az ókori Galliácsönös féltékenység fölkeltéso és az ellentétes ban, ki Ariovistus (l. o.) ellen segítséget kért Róérdekekmesterséges folszitása által szembeállítja, mától ellenfele volt testvéröccsének, Dumhorixhogy annál könnyebben lehessen fölöttük ural- nak, ki Ariovistus és a helvetiusok segítségével
kodni. Ezt a politikát követték a rómaiak a pro- akart az aeduusok élére kerülni. Mint Caesar híve
vinciákban, Metternich az osztrák monarchiában. részt vett a belgák ellen folyt harcokban s midn
Dividenda a. m. osztalék (1. o.).
Dumnorix fogságba esett, érte Rómában kegyelDividivi (Böv.), a Venezuelában és Közép-Ame- mot kért.
rikában term Caesalpinia (Lihidibia) coriaría
Divízió, 1. Divisio.
Divizorok (lat.) a. m. osztók. A régi Rómában
(1. Caesalpinia) csiga- vagy S formájú hüvelytermése, amely 30— O^/o cseranyagot tartalmaz s oly egyének, akik a választó comitiákon a jelöltek
cserzésre és feketefesté-sro használják. L. Cserzö- érdekében utóbbiak pénzével vesztegettek. Össze
növények.
uem tévesztendk a diribitorok-kal (l. o.). FoglalDivináció (lat.) a. m. jóslóképesség, látnoki kozásuk becstelennek tartatott és állami tilalom
er, sejtés a rómaiaknál belefoglalva a mantikára alatt állt.
(jóslás) vonatkozó összes jelenségeket, intézményeDivjake, adók. Modrus-Fiume vmegye deLnicei
ket, csodaszer eseményeket, álomból, jelekbl j.-ban, (1910) 14:85 horvát-szerb lak.
gözfürész,
való jóslásokat, orákulumokat, madárjóslásokat. A u. p. és u. t. Bkrad.
régi római jog kifejezése szerint D. a bírói vizsgáDivkovic (^t«i: — ios) Malija, horvát író, szül.
lat, hogy több kínálkozó panaszos közül ki' legyen Jelasciban 1589., megh. 1616. Boszniai ferenca fvádló, és a többiek csak melléje sorakoznak rendi pap, egyideig Szarajevóban mint káplán,

—

:

;

;

;

;

;

;

(subscriptores). így Verres bnügyében arról volt
szó, hogy Cicero v. Caecílius legyen-e a fvádló,

késbben Kreéevóban és Olovóban élt Több vallásos munkát írt, melyek Velencében jelentek
azért Cicerónak Verres ellen mondott els beszéde meg, a hoi-vát snyomtatványok közé tartoznak
D.-nak neveztetik. A bírák ilyenkor bizonyos er- és ma már igen ritkák. Ilyenek Beside Divko:

—

Divona

625

Vica svarhH evangjelia (D. szónoklatai az evangéliumokról, Velence 1616); Nauk karstianski
(Keresztény tanok, Velence 1611).
Divona, Gahors város (1. o.) neve a rómaiak
korában.

Divonne-les-Bains (esjtsd: divonnleben), község
Ain francia départementban, a Mnssy-hegy (668
m.) lábánál, a Genfl-tóba szakadó Versoix forrásánál, (1901) 1665 lak. Vízgyógyintézete, amelyet Vidart alapított, egjike Európa legkiválóbb
és leglátogatottabb iljTiem intézeteinek.
Divorce (franc, lat. divortium), a házasfelek
elválása.
Divortiam (lat.) a. m. elválás, a házastársaknak ágy- és asztaltól való elkülönítése (separatio a

—
2.

Djedovlna

D.,

Wüliam

Hejncorth, angol író és utazó,

Manchesterben 1821 jún. 30., megh. Londonban 1879 dec. 27. Dolgozott az Athenaeumba és
a Daily Newsba. Ez utóbbiban jelent meg feltnést kelt müve az^ angol börtönügyrl (The London prisons, 1850). Életrajzai közül híresek John
Howard (1849); WilUam Fenn (1851); Blake
Bacon (1861). Utazásairól számos mun(1853)
kában számolt be leghíresebbek The Holy Land
1863) New America (1867) Pree Rnssia (1870)
szül.

:

;

;

:

;

;

Cypms (1879).
Dizain (ejtsd: disen). a

British

francia verstanban a tízsoros verszak elnevezése.
Dizanalit (dyasanalü, isv.), titánsavas mész és
nióbsavas mész cerium- s vasoxidul tartalommaL
Régebben perowskit-nak tartották. Fekete, átlátthoro et mensa).
Divog, adók. Szerem vm. mitroviczaij.-ban,(i9io) szatlan hexaéder-kristályokban találni kristályos
1.569 horvát-szerb lak., szerb ipar- és takarék- mészkben Vogtsburg(Kaiserstnlil), Magnet Cove
(Arkansas), Monté Sommá (Vezúv).
egylet u. p. Calnia, u. t. Erdvég.
Dizartiia (gör.), I. Szótagbotlás.
Divoselo^adók.Lika-Korbava vm. gospici j.-ban,
Dizesztézia (gör.), tulajdonképen kellemetlen
(1900) 2606 horvát-szerb lak. a. p. és u. t. Gospic.
Divosevci, adók. Pozsega vm. bródi j,-ban, érzést jelent (1. Paresztézia), értjük azonban alatta
(1900) 285 horvát-szerb lak. ; u. p. Veüka-Kopanica, azt a beteges érzékenységet, midn a búskomor
betegnek még a kellemes érzések, behatások is
n. t. Andrijevci.
Divoto v. divotamente (ol.), a zenében a. m. lelki fájdalmat okoznak.
áhítattal.
Dizinl, város, 1. Diszftd.
Dizsér, kisk. Bihar Ann. margittai j.-ban, (1910)
Divrik, város, 1. Divirigi.
Divulgál (lat.) a. m. elhfresztel.
543 oláh és magyar lak. ; u. p. Margitta, u. t.
Divulsio (lat) a. m. szétszaggatás.
Felsábrány.
:

;

;

Divas (lat.) a. m. isteni istenített emberek,
különösen elhalt római császárok jelzje.
DivnSa, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (igoo)
174 horvát-szerb lak., postahivatal u. t. Volinja.
I>ixi (lat.), elmondtam A római szónok zárószavai, melyekkel a hallgatóknak tudtul adja,
hogy eladása véget ért. A világi latin szónoklatokat jelenleg is így fejezik be.
Dixi et
;

;

!

Dsjakova (Diakova, Djakovo, Djakmnca),
város Fels-Albániában, Koszovó török vilajetben, 33 km.-nyire Prizrendíöl, a Fehér -Drin
mellékvize a Krena partján, 21,000 lakossal. A
környékén elterül síkságon kat. mirditák, Törökország egyik legharcosabb népe telepedett
:

meg.
Djakovár, 1. Diakovár.
salvavi animam meam, elmondtam s megmentetDjakovica, város, 1. Djakova.
tem a lelkemet, vagyis megnyugtattam a lelkiDjakovo, 1. Diakovár és Djakova.
ismeretemet elmondtam, ami a szívemet nyomta.
Djambi v. Jainbi, L Dzsambi.
Dixie V. dixiés land, kedvesked értelemben
Djangeh, afrikai néger törzs, 1. Dinka.
való elnevezése az északamerikai Unió déli állaDjaol (Sandtoich-szigetek), korallmészsziget
mainak.
Ujmecklenburg eltt, buja növényzettel.
Dúcmade, Nyugat-Flandria belga tartomány ha
Djansz, az ind hitregetanban az ég istene; a
sonlónev arrondissementjának székhelye az Iser legrégibb istenségek egyike az árjáknál. Neve
partján, vasút mellett, a XVI. sz.-ból való püspöki azt jelenti szanszkritul, hogy világító, megvilá-

—

:

;

kollégiummal, szöv-fonó-, vászonfehérít iparral, élénk állat-, sajt- és vajkereskedéssel, (1910)
3316 lak. Szt. Miklósról nevezett templomának
kórusa érdekes látványosság.
Dixon (ejtsd diksan), város Illinoísban Chicagótól Xy.-ra(lá8 km.), a Rock River mellett. Vasúti
csomópont Eke- és vaggongyártás ; (i9oo) 7917
:

lakossal.

Dixon,

Bichard Waíson, angol költ és
Londonban 1833., megh. 1900jan.

1.

történetíró, szül.

Oxfordban tanult több helyen volt lelkész,
utoljára Northumberlandben.
A praraffaclita
Bume Jones-szal és W. Morris-szal nagy része
23.

gító ; eredetileg csak az égboltot jelentette, idk
véve a
folytán azonban személyesítették.
Földet, Prithivi-t, minden létezknek, isteneknek,
embereknek és a dolgoknak sszülje lett. D.
telei a görög Zeus (Diós) és a latin Diespiternek.

Nül

mo-

Djebel,

1.

Dzsebel.

zelje és a királyi gj'ermekek nevelje volt Névszerint az oklevelekbl a következket ismerjük
Volessa (1062-ben); Johannes (1070); Druznik
2. Boszniában a XUI.
(1072) és Stojan (1073).
és XIV. sz.-ban a bogomil vagy pataren egyház
fejének címe. L. Bogomilok.
Djedina rieka, adók. Pozsega vm. pozsega!
j.-ban, (1^900) 286 horvát-szerb és cseh lak. ; u. p.

volt az új irány forganumának, az Oxford and
Cambridge Magazin-nek elmunkálataiban. Legmaradandóbb becs költi müvei Odes and eclogaes (1884) Lyrical Poems (1886) Songs and
Odes (1896). Legjobb történeti müve a híres History ol the Church of England from the Aboli- és u. t. Caglin.
tion of the Román Jurisdiction (1877—1902).
Djedovina (délszláv),
:

;

Réu^^

Kan

ítramna. V. lOL

;

A

horvát nem(horvát) a. m. nagyatya. 1.
zeti dinasztia korában a X. és XI. sz.-ban egy magas udvari méltóságcíme (Chroatorura ded v.dad).
A djed a horvát királyok családi vagyonának ke-

Djed

—

1.

Zsupa.

—

Djel

Djel (v. Bródi liegység), azon alacsony (459 m.)
hegység, mely Pozsega vmegyében s részben Verczében is, az Orljava völgyétl a Breznica völgyéig elterül É. felöl a Londja völgye, délen a
Száva lapálya jelöli határát. Hossza Ny. K.-i
irányban 45 km., szélessége 8—17 km. Szabályosan kifejldött fgerince Pletemicától Diakovár
felé a Londja mentén vonul ; hozzá Zdence táján
mellékág csatlakozik, mely az Orljava és Glogovica közti vidéket hálózza be. A D. leginkább gömbölyded, vagy hosszan elnyaló és sok apró völgy
által szeldelt magaslatokból áll, melyeket noogén
rétegek alkotnak magasabb részében a cerithiumnak megfelel fehér raészmárga, a Glogovica mentén mediterrán mész lép fel. A hegység termékeny völgyeiben számos község fekszik több jó
karban tartott országút szeli.
Djerdjera, 1. Dzsurdzsura.
Djeszjatin (deszjatin), orosz területmérték
10925 ár. A «nagy D». egyharmaddal nagyobb.
;

>

—

;

;

=

Djevad pasa,

1.

Dzsevad.

Djibouti, 1. JDzsíbuti.
Djirdjeh, város, 1. Girgeh.

Djoma (Dema v. Dim), 430 km. hosszú mellékfolyója a Bjelajának Ufa orosz kormányzóságban;
az Obscsij-Szirten ered és Ü fánál torkollik. Partjain rézérceket bányásznak.

Djumbir, hegység, 1. Gyömbér.
1>HE., a Dunántúli Közmveldési Egyesület
(1. 0.) és a Délmagyarországi Kárpát-Egyesület
(1.

0.) nevének rövidítése.
Dlugosz (ejtsd: —os) Jáuos

D. M,

Dnyepr
D. M.

V.

(Sacrum):

S.

a.

(lat.)

m. Diis Manibus

az elköltözött lelkeknek szentelve*,
szokásos kezdete a római sírfeliratoknak.
D. m., a zenében e helyett: destra manó,
jobb kézzel.
dm, a deciméter rövidítése.
1>

<'

minor,

1.

D moll.

Dmitrij V. Dimitrij (orosz) a. m. Demeter.
Dmitrijev (Dmüroszvapszk, Dmitroszlavl),
járási székhely Kurszk orosz kormányzóságban,
a moszkva-kievi vasútvonalon a Szvapa partján,
7315 lak. faggyukészítéssel, gabona-, faggyú- ós
;

kenderkereskedéssel.
Dmitrijev Iván, orosz költ és államférfiú,

Szimbirszk kormányzóságban 1760 szept.
megh. Moszkvában 1837 okt. 15. Pétervárott
a szemenovi testrezred iskolájában tanult. Ke-

szül.
20.,

véssel azután tényleges szolgálatba lépett, de Pál
császár trónraléptekor ezredesi ranggal elhagyta
a szolgálatot. Utóbb mint a szenátus föprokurátora
mködött, de ezen hivatalából is csakhamar elbocsáttatta magát, mely alkalommal titkos tanácsosi címet kapott. 1810. Sándor cár által igazságügyminiszterré neveztetett ki, és négy évi
ködés után a magánéletbe vonult vissza. Az iro-

m-

dalomban D. Karamzinnal

(1. o.) együtt az egyházi szláv nyelv hívei ellen küzdött és így barátjával együtt egy új, szabadabb korszaknak volt
megalapítója nyelvben és irodalomban. Számos
dallamos dala a nép ajkán él, különösen sikerült
költeménye Jermak, Szibéria meghódítója. Irt
meséket Lafontaine modorában és szatírákat.
Összes mvei 1795 óta több kiadást értek. Meséinek új kiadása megjelent Moszkvában 1838, Szent
Pétervárt 1866. Emlékiratai megjelentek Moszkvában 1866.
Dmitroszlavl v. Dmitroszvapszk, város, 1.
:

Longinus), lengyel történetíró, szül. Brzeznicában 1415., megh.
Krakóban 1480 máj. 19. Lelkészi pályáján a kanonokságig vitte, IV. Kázmér követül küldte Magyarországba, V. Miklós pápához és 111. Frigyes
császárhoz. Egy idben megfosztották birtokaitól
és Mesztyn várában három évig fogva tartották.
Mások azt mondják, hogy ez id alatt Jeruzsálemben járt. Késbb ismét megnyerte a király kegyét
s ennek fiait is nevelte. Halála eltt lembergi érHistóriáé Poloniae
sekké volt kijelölve.
libri XII. ab antiquissimis temporibus usque ad
annuml480(az els 6 könyv meg jelentDobromil
1615; els teljes kiadás Leipzig 1711); e mben
igen becses az 1386— 1480-ra vonatkozó rész.
Összes müveit Opera omnia címmel Krakóban
1863-tól fogva adta ki Przedziecki (Krakói akadémia 14 k.) V. ö. Zeissherg, Polens Geschichtsschreibung im Mittelalter (Leipzig 1873).
Dluha, kisk. Árvavm. várij.-ban, (igio) 1041

Fmve

—
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(lat.

:

Dmitrijev.

Dmitrov, járási székhely Moszkva orosz kormányzóságban, a Jachroma mellett, 68 km.-nyire
Moszkvától, 4550 lak., gyapjú- és gyapotszövéssel,
8 templommal, amelyek közt a plébániatemplom
régi voltánál fogva érdekes.
Dmitrovszk, járási székhely Orel orosz kormányzóságbHn, az Obscseric és Nerussza összefolyásánál, 5259 lakossal, akik szappanfzéssel és

fképen földmíveléssel foglalkoznak.
D. 91. K. K., a Dél magyarországi Magyar

Közmveldési

Egyesület

(1.

o.)

tése.

nevének

rövidí-

D

D

moll (ol. Be minre, fr. Ré mineur, ang.
és táviróhivatal. minor), mint hangfaj D, B, F, G, A, B, Cis, D.
Dlustul, Ljuboje, horvát pedagógus és költ, Eljegyzése egy b. Mint akkord d, f, a.
szül. Saptinovcin, Szlavóniában, 1850 ápr. S. Jeles
1>. M. S., 1. D. ilí.
pedagógiai dolgozatai a Skolski Vjesnik c. szaklapl>ne. V. Dsne, botanikai neveknél Decaisne
ban jelentek meg, melynek szerkesztje volt. J, (1. 0.) nevének a rövidítése.
Lirai költeményei a sarajevói Nada cím szépiroDnopolje, adók. Lika-Korbava vm. alsólapaczi
dalmi lapban jelentek meg. A bosznia hercegovi- j.-ban, (1900) 1178 horvát-szerb lak., u. p. és u. t.
nai országos kormánynál mint tanfelügyel és Dolnji-Lapac.
tanügyi szakeladó szolgált s kiváló érdemeket
Dnyepr (az ókorban Borüszthenész, a középszerzett a bosnyák népoktatás szervezése körül. korban Danapris, a XVI. sz.-ban Luszen), folyó
A bosnyák népiskolák részére tankönyveket írt. európai Oroszországban, a Dana után legnagyobb
1910-ben nyugalomba vonult s azóta Eszéken a mellékvíze a Fekete-tengernek. A Valdai magasNarodna Obrana c. napilap szerkesztje.
laton ered Szmolenszk tartományban, 283 m.
I>. M., Angliában rövidítése a doctor medi- magasan,, közel a Duna és a Volga forrásához.
cinae-nak, valamint a doctor of music-ndik.
Eleinte ED., majd DK. irányban halad, Alexán-

tót lak., vasúti állomás, posta-

:

:

Dnyepr-Bugr-csatorna
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drovszk táján DNy.-ra fordul és Kerzon közelében több ágra szakadva ömlik a 62 km. hosszú
D.-llmanba, amely a Bug torkolatát is magában
foglalja s a Fekete-tengerrel Ocsakov ésKinbum
között nyilt összeköttetése van. Hossza 2265 km.,
vízvidéke, amely 14 tartományra terjed ki,
527,000 km., s mellékfolyóival együtt 6400 km.-en

—

hajózható. Medrének szélessége 90 360 m.,
torkolata közelében 15 knL-t is elér. Jekaterinoszlavon mintegy 37 km. úton sok a vízesése, sel-

amelyek 3"6— 2"7 m. közt váltakoznak s a
hajózás csakis a mesterséges hajóút kiépítése
óta lehetséges. Természeti szépség tekintetében
a Rajna vízeséseivel kiállják a versenyt. Számos
mellékfolyója közül fontosabbak jobbról a hajózható Berezina és Pripet, a Teterev és Ingulec
balról a Deszna, a Vorszkla, Orel és Szamara.
Sebesebb és mélyebb, mint a Volga vagy a Don,
mégis rengeteg iszapot hord, sok a szigete és zátonya, különösen Kiev és Jekaterinoszlav között.
Szmolenszk táján 214, Kievnél 234, Kerzonnál
277 a hajózható napok száma. Halban gazdag,
különösen élénk a halászat torkolata közelében.
A hajózás mindenütt élénk, különösen fát, gabosót szállítanak. A személyforgalmat 6 gznát
hajójárat bonyolítja le, s a folyó mellett sok'
élénk kereskedváros fejldött, pl. Szmolenszk,
Mohilev, Csemigov, Kiev, Dnyeprovszk, Jekatelóje,

^

Kerzon stb.
Dnyepr-Bug-csatoma, 80 km. hosszú, 106 m.
széles és 1*5 m. mély csatorna Grodno orosz kormányzóságban, a Búgba folyó Muhavecet a Pri-

rinoszlav, Alexandrovszk,

petbe torkoló Pinával köti össze; 1841. készültel.

Dnyepri dombok, alacsony dombsor (legnagyobb magassága Kanevnél 242 m.) Oroszországban, amely Kijev kormányzóságban kezddik,
áthúzódik Jekaterinoszlavon ós Kerzonban ér
véget.

Dnyepr-liman, a Dnyepr 60 km. hosszú és 17
km. széles torkolata, ill. tengeröböl a Fekete-tenger É.-i partján, Kerzon kormányzóság és Kinbum-félsziget közt két meglehetsen sekély csatorna köti össze a tengerrel, amelynek bejáratát
Ocsako\'nál erd védi. A D. halban nagyon gazdag.
Dnyeprovszk, járási székhely Jekaterinoszlav
;

orosz kormányzóságban,

1. Verchnednyeprovszk.
Dnyepr-steppe, a Dnyepr alsó részének mindkét oldalán Ny. felé Besszarábiáig, K. felé a doni
kozákok vidékéig és D. felé Tauriáig meg a
Krimig terjed. Szkebb értelemben D.-nek csak
azt a síkságot nevezik, amely Jekaterinoszlav
kormányzóságban a Dnyepr és Don közt fekszik.
A D. leginkább eaak állattenyésztésre alkalmas.
E.-i részében termékeny, mlg délen elhomokosodik és sós a talaj. Helységeket csak a folyók
partjai mentén találni.
Dnyesztr. oroszországi folyó. Ered Galiciában
a Kárpátok küls lejtjén, közel a Szán forrásához. Chotin közelében ér orosz földre, és Akkerman és Ovidiopol között 28 km. hosszú, 7 km.
széles liraánnal torkollik a Fekete-tengerbe. Igen
nagy esés folyó, medrében sok, hatalmas sziklatömbbel, Janipol közelében pedig a vízesés a hajózást jó darabon lehetetlenné teszi. Hossza 1387
km., vízgj'üjt területe 76,860 km«, ebbl Oroszországra827 km., ill. 42,751 km* jut. Galíciában fel-

—

Dob

veszi jobbról a Sztrigy, Szvica, Lomnica, Bistrica,
balról a Sztripa és Szereth folyókat, orosz tí)ldön
csak jelentéktelen mellékvizei vannak. Széles-

sége 150—225 m. Helyenkint, különösen Besszarábiában mesés halgazdagságot találunk. Torkolatát hosszú, ma még csak szigetek sorozatából
álló homokgát zárja el a tengertl. 283—298
napon át hajózható és mivel gabonaterm vidékeken jár, a kereskedelemre igen fontos folyó, s
az orosz kormány sokat áldoz kiépítésére. Személyszállító gzösök hetenkint négyszer közlekednek Mohilev és Vadlui-Vodi között.
Dnyesztr-liman, 43 km. hosszú és 4 12 km.
széles, halakban gazdag öböl a Fekete-tenger é.-i
részében, amelybe a Dnyesztr torkollik és amelyet
csak két csatorna köt össze a sik tengerrel ezek
közül csak a Cariradszkajaglrla nevn járhatnak

—

;

hajók. Mélysége csekély.

I>/0, a távirati m^rendelésekben gyakori römelynek jelentése : dooumens to be left to
order, azaz, az iratok rendeletre szóljanak, nem
pedig a vev kizárólagos címére. Ezzel a vev
azt akarja elérni, hogy az iratok átvétele után
azok forgatásával a még tengeren lev árút eladhassa, vagy legalább is elleget vehessen rá.
I>o (lat.) a. m. adok, 1. Datio.
I>o, a C hang olasz neve (a régebbi ut helyett).
Franciaországban inkább az ut használatos.
do^ rövidítése az olasz áeí/o-nak (1. o.).
Doab (Duab a. m. két folyó), neve Kelet-India
É.-i részében mindazon területeknek, amelyek két,
egjrmással meglehetsen egyközüen haladó folyó
közt fekszenek. Fképen pedig D.-nak hívják a
(Jangesz és Dzsamna közt fekv sík földet, amely
a Himalája lábától a két folyó egyesüléséig AUahabadig nyúlik el. Két csatorna szeli át, úgymint
a D.-csatoma Faizabad és Delhi között és a
Gangesz-csatoma, amelynek vízével Hardvártól
Khanpurig öntöznek ; ez utóbbiból ágaznak ki a
Tatigarhi és Etava csatemák. India egyik legtermékenyebb része. A Pendzsab folyói közt is vannak D.-ok. L. Pendzsab.
Doalium (doarium, dotalium, doalicium,
lat.) a. m. eltartás, özvegji tartáspénz.
Doan, igen érdekes, kanyargós völgy Arábiában,
Felsó-Hadramautban, Jementl K.-re.Egész hossza
vidítés,

körülbelül 2*

'j

napi járás. Egyes részeiben külön-

böz

neveket visel. Fels részében, Ribattól Szeiflg, tehát 8 óra járásnyi hosszúságban Wrede szerint, 14 város és 10 fiilu van, amelyeknek némelyikében 10,000 ember is lakik. Kabr-Hud búcsújáróhely mellett kénes gzök szállanak ki a földbl. Az arabok hite szerint itt szállanak le az elkárbozottak lelkei a pokolba.

Dob (ang. drum, franc, tambour, caisse, ol.
tamburo, cassa), ismert verhangszer, meljrnek
falkot^irésze íadongákból vagy rézbl készült
henger, meljrnek mindkét nyilt vége borjubrrel
van bevonva, s fa- vagy réz abroncsokkal megersítve; ezeket keresztbe fiszített zsineg, bélh^
köti egymással össze, melyeknek megfeszítésével
a dob hangja élesebbre és magasabbra változtatható. A dob fels brét verkkel ütik, alsó felén
bélhúr van ersen reáfeszítve, miáltal ers recsegés támad, amidn a fels brt a verkkel hangoztatják. A nagy dobok pedálgépezettel is fel
40*
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szerelve. Egyik neme a dobnak az
üst-dob (franc, timbales, ang. kettle-drums,

vannak
ú. n.^

timpani, ném. Kesselpauken), félgömb alakú
vörösréz üstbl áll, mely cserzett brrel van
bevonva; a hang magassága az üst szegélyén
lév csavarokkal szabályozható. Az üst-dob srégi
hangszer, mely minden népnél különböz formákban található. A XVIII. sz.-ban egész mvészi
játszása divott, midn fejedelmi udvarokban dobhangversenyeket rendeztek, mely alkalommal
egyes ra vészek egyszerre több, sokszor 19 dobon
is játszottak. A dob egyéb nemei
a nagy dob
(gran cassa; grosse-caisse; bass-drum)
ezt
rendesen zenekarokban a réztányérokkal együtt
használják továbbá a caisse roulante, mely kisebb mint az elbbi, s végül a katona-dob, melyet a meneteléseknél, a lépések szabályozására
használnak.
Dob alatt az építészetben valamely kupola-boltozat hengeralaku, függleges falazatát vagy egy
hengeralakú tömör ktömböt ériünk, melybl a
nagyobbméretü koszlopok állíttatnak össze (t. i.
ha nem monolitok, azaz egy darabból valók).
Dob a gépészetben : üres forgóhenger vagy hasáb, mely többféle gépnek az alkotórésze. Az
emelgépeken a kötél vagy lánc csavarodik rá. A
papiros-gyártáshoz használt hollandi gépeken az
anyag foszlatására való kések vannak a kerületére ersítve, ugyanitt
rostaszövettel bevonva
a mosóvíz leszrésére szolgál. A cséplgépeken
a gabona kivevésére való léceket vagy fogakat
tartja. Az emelgépekhez való dobok leírása megvan Ernst: Hebezeuge, a papírgyártáshoz való
pedig Hoffmann: Die Papirfabrikation cím munkájában. V. ö. Jalsoviczkg, A papirosgyártás ós
a hozzá való gépek.
Dob, orvosi értelemben 1. Bvbo ; állatorvosi
értelemben 1. Dobkór.
Dob, községek, 1. Szamosdcb, Tiszadob.
Dóba, kisk. Veszprém vm. devocseri j.-ban,
(1910) 1063 magyar lak., fogyasztási szövetkezet
u. p. Veszprómnagyszölls, u. t. Tüskevár. Határában emelkedik a Somlyó-hegy (1. o.) híres borol.

:

;

;

sr

termhely.

—

Dobhúr

még

küzdött az oroszok túlnyomó hadi ereje ellen
és csak Zsibón aug. 24. tette le a fegyvert. Az
aradi hadi törvényszék kötél általi halálra ítélte,
de a császár a büntetést 14 évi, utóbb 7, majd 2
évi nehéz várfogságra változtatta, melyet az olmützi vár kazamatáiban töltött. Miután kiszabadult a börtönbl, pétermezei birtokán telepedett
le. 1869-ben a honvédséghez ezredessé ós a pozsonyi kerület parancsnokává nevezték ki. 1875-ben
tábornok, 1880. altábornagy 1885. nyugalomba
vonult. Munkája: Der Krieg zwischen Oesterreich
und Preussen ím Jahre 1866 u. die strategische
Kritik desselben (Pest 1867).
2. D. Zsigmond, Thököly Imre kancellárja,
Absolon Dániellel részt vett Munkács vára védelmezésében. Carafía a várat 1686-ban 11 hónapon át ostromolta s D. az ostrom lefolyásáról
részletes naplót hagyott reánk, melyet Thaly
Kálmán kiadott (Magyar tört. emlékek írók, 23.
köt. ,1868 ;Thököly ós némely fbb híveinek naplói).
;

:

Dobbantó, 1. Halászat.
Dobberan, 1. Doberan.
Dobczyce, város Wieliczka galíciai ker. kapitányságban, a Rába mellett, (i9io) 3542 lak., posztószövéssel.Régibb erdítményei elpusztultak csakis
egy erd romjai maradtak meg.
Dobell, Sydney Tlwmpson, angol költ, szül.
Cranbrook-ban (Kent) 1824 ápr. 5., megh. 1874
;

aug. 22. Iskolába nem járt, de otthon gondos nevelésben részesült. Hímevét els mvének, a

Románc, drámai költeménynek (1850) köszöni.
Nagy sikere volt még a Sonnets on the War-nak
(1855). Mvei megjelentek London 1875, késbb a
Thoughts on Art, Philosophy and Religion (1 876).
V. ö. Life and letters of S. D. (London 1878).
Doberan (Dobberan), város és látogatott tengeri fürd Mecklenburg-Schwerin nagyhercegségben 6 km.-nyire a Keleti-tengertl, vasút
mellett, a nagyherceg nyári lakóhelye, (1905)
5200 lak., vasöntkkel, gép-, csokoládé- és mustárgyártással, meg malmokkal. A nagyhercegi kastély a város közepén pompás parkban áll. Ezenkívül jelentékenyebb épületek a XIII. sz.-ból való
gót templom, Észak-Németország ilynem épüle-

Dobák nemzetsége 1272—1312 közt Hont vme- teinek egyik legszebbike, régi mkincsekkel és
gyében virágzott, hol Drégely is az övé volt. A több mecklenburgi herceg síremlékével; a várnemzetségbl a Dacsó, Luka, Keszy és a Harabor kápolna üveg- és falfestményekkel, az új város(Hliniki) családok veszik eredetüket. Karácsonyi háza, a gimnázium, a bírósági épület stb. A város
déli oldalán szép ültetvények közt vastartalmú
J., A magyar nemzetségek I. sz. 411—418 1.
Dobanovci, adók. Szerem vm. zimonyi j.-ban, ásványvíz és fürd van. D.-ban minden év
u. p. augusztusában több napig tartó lóversenyek van(1900) 2901 horvát-szerb, német és tót lak.
;

és u.

t.

Sm'cin.

Dobás, I. Súlydobás.
Dobay,l. József (dobói), l84S—4:9-M honvédez-

késbb altábornagy, szül. Erzsébetvároson
(Kis-Küküll) 1820 ápr. 16., megh. Pótermezn
(Sáros vm.) 1898 jún. 22. 1848 aug. és szept.
tevékeny részt vett a Szenttamás körül folyt
harcokban. 1848 okt. már mint százados harcolt
Schweehatnál, dec. 19. acsucsai ütközetben Riczkó
ezredes alatt. Miután 1849 elején és közepén Bem
altábornagy alatt is vitézül harcolt, Bem saját
hatáskörében ezredesi rangra emelte. Új rangjában a Khalom vidékén összpontosított összes
honvédcsapatok vezére lett. A székely hadak maradványaival Bánftyhunyadnál aug. 16. és 17.
redes,

nak.

Dobfenek, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimaszécsi j.-ban, (1910) 198 magyar lak.; u. p. és u. t.

Ajnácsk.
Dobhártya,

1. Fvl.
Tio\iYi\a(chorda tympani),?a arcídegtl a háromílnom ideg elváosztatu ideg 3. ágához
lasztó, érz és érzékszervi rostok vannak benne.
Elválasztó rostjai az állkapocsalatti és nyelvalatti
nyálrairigyhez mennek, az arcidegtl erednek az
érz rostok származása még nincs pontosan kimutatva; az érzékszervi rostok a nyelv elüls
részét látják el s állítólag a háromágú ideg 2. v. 3.

men

;

;

ágából erednek (Schifif), v. a nyelvgaratidegböl
(Brücke Carl), avagy a Wrisberg-féle idegbl (Cl.

—
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Bemard). A D. átmetszése után, ha ezt a dobhártyánál végzik, az izlelóképesség a nyelv elüls
részén elvész.

—

Dobion

sok vizet tartalmazó és hamar erjed takarmány
(hervadt és felmelegedett

Mss f, herefélék, fiatal

gumós növények stb.) felvétele következtéDobieczki Sándor, mérnök, orsz. képv., szül. ben fejldik ki, fleg ha az állatok a friss takar1848 nov. 19. Tordán. Megyetemi tanulmányait mány után sok vizet isznak. A betegség els
Bécsben és Budapesten végezte. 1871-ben a vasúti jelei az evés és a kérdzés abbanhagyása ós az
vetés,

építkezéseknél nyert alkalmazást és fokról-fokra állat feltn levertsége. Kevéssel azután a has
fmérnökségig emelkedett. 1889-ben vasúti és megnagyobbodása vehetö észre. Késbb a nagy
hajózási ffelügyelnek, 1893. mint államvasúti bend nyomja a rekeszizmot s egyszeremind a hasffelügyelt Zágrábba üzlet%'ezetbelyettesnek ne- ban elhelyezett vérereket, s ezért a lélekzés szapora
vezték ki, 1894. a debreczeni üzletvezetség veze- és fólületes, a fejen látható nyálkahártj'ák sötétt-ésével bizták meg. 1901-ben Debreczenben, 1910. pirosak, késbb szederjes színek, a pulzus szaa toroczkói kerületben orsz. képviselnek válasz- pora és fonálszervé lesz az állatok njTig^talanul
tották. 1889-ben a Magyar Mérnök- és Építész- ide-oda tipegnek, nyögnek, tágult orrnyilasokkal,
Egylet Közlönyét szerkesztette, 1905 óta az Ipar- némelykor njitott szájjal és kinyújtott nyelvvel
védelem folyóirat fszerkesztje. Önállóan meg- lélekzenek, st hánynak is némelykor a veszélyes
jelent mvei: üti emlékeink (Budapest 1884); takarmány felvétele után már pár óra múlva beEurópai Oroszország (Brassó 1886) Helyiér- következik a halál Az idíüt D.-nál a gázok a
dek vasidaink (Budapest 1893) Talaj- és töltés- bendben jóval lassabban halmozódnak fel és a
csúszások különböz fajai. Ezenkívül számos, a bendtágulás nem is szokott oly nagy fokot elérni,
vasút körébe vágó cikke jelent meg szaklapokban. mint elbb; az idült D. tünetei lényegben hasonlók
az elbbiekhez, de sokkal kevésbbé felötlk és
Munkatársa e Lexikonnak is.
Dobinduktor (armatúra), 1. Elektromos gépek. nem is veszélyeztetik közvetetlenül az állat életét
Dob-jelbeszéd, különböz magasságú és erej Azonban a betegség oka valamely mélyebben rejl
dobhangok segélyével létrehozott jelbeszéd, mely- kóros elváltozás lévén, az állatok ritkán gyógyullyel a primitív népek nagy távolságról megérte- nak meg teljesen, hanem folyton soványodva,
tik szándékaikat. Legfejlettebb a négerek között végre kimerülés következtében elpusztulnak.
A kezelés a hevenyés felfúvódás eseteiben idején
a Dualla törzsben, amely oly általános érvény
náluk, hogy visszahatott nyelvfejldésükre is; és helyesen alkalmazva életment. A cél a bendgyakorta szájukkal utánozzák az ismert D.-et ben összegylt sok gáznak eltávolítása ; könnyebb
rendes szavaik helyett. Kezdetleges jelek gyanánt esetekben elegend az állatok mozgatása, horhasználják egj'ebütt is (Kameninban, a Kongo- pasztájuk hosszas benyomása, a has dörzsölése
meder népei, brazíliai indiántörzsek, a fllippinók, és hidegvízzel leöntése avégbl, hogy a bend erújzélandiak stb.), V. ö. Frobenius, Völkerkunde teljesebben összehúzódjék, továbbá a nyelv kiI. (Hannover 1903).
huzogatása, csomós v. kátránynyal bekent kötélDobjelek, a dobokkal ellátott csapatoknál D.-kel nek a szájban ide-oda húzogatása böfógés és háis adhatók ki bizonyos rendeletek, jelezhetk bi- nyás elidézése végett. Juhokat legjobb folyóvízbe
zonyos események és végre D. bizonyos tisztel- hajtani és ott öntözgetni. Súlyosabb esetekben a
géseknél is alkalmaztatnak. Seregünk D.-í: az bánssingcs (1. o.) bevezetése a szájon át a bendbe
Ébreszt, a Félhiw s az egész Hiv, a fegyverrel célszer, hogj' rajta keresztül a gázok kítolulhassavaló kivonulásra hívó Sorakozó, a teljes felszere-, nak. Ha a cs sok takarmány jelenlétében eldugaléssel való gyors kivonulást elrendel Riadó, a szolódik, ez eljárás nem vezet célra s akkor a bengyakorlatok alatt pihenést megenged Pihen, a dszúrás veend igénybe, midn is troakár v. szélekivonult csapat vagy rség imádkozása alatt sebb pengéj tiszta kést szúrnak a bal horpasztájon
dobolt Ima, a menetütemet jelz Menet, a díszel- a bendbe, mire az ejtett nyíláson át a gázok elvonulás alatt dobolt Díszmenet, a gyors (125 lépés távoznak. Az idült felfúvódás kezelése csak akkor
egy percben) járás alatt dobolt Gyorslépés s a eredményes, ha oka gyomorhurut által feltételeFutólépés (160 lépés egy percben), a rohamot el- zett emésztetlenség, amidn az étrend szabályorendel Roham, a valamely katonai mködés be- zása és enyhe hashajtók vezetnek célra: különben
szüntetni elrendel Szüntet, a tz kitörésekor pedig, makacs esetekben, célszer az állat mielbbi
adott Tüzriadó, a Templombahivó s a lakarodó. értékesítése a vágóhídon.
Magasrangú egyéneknek a laktanyába, a táborba
l>4»blero (sp.), a balearí szigeteken 1848-ig
vagy a kivonult csapatokhoz való megérkezésekor használatos rézpénz volt, melynek többszöröseit
egész v. felhívok, a díszjol, a menet els része és ezüstbl verték. Értéke körülbelül 2'8 f.
ketts ütések kombinációja által képezett D. adatDobion (dublon, kettós), többféle spanyol
nak. A különféle szolgálatot teljesítk összehívá- aranyérem általános neve. Eredetileg a Spanyolsára is vannak külön-külön dobjel9k. L. még ország és a spanyol Amerika számára vert s a
Kürtjelek.
mai 5 piasztemek megfelel aranyat jelentette.
Dobkór, a kérdz állatoknak (szarvasmarhák- Forgalomban voltak négyszeres (16 piaszter
nak és juhoknak) betegsége, amikor a bendben 77-66 K), kétszeres, egyszeres és fél D.-ok. 1848
a rendesnél nagyobb mennyiség gáz gylvén óta Spanyolországban vert D. de Isabel értéke
össze, a bend ós vele a has ersen kitágul, ennek 24*56 K. A legtöbb dólamerikai államban vernek
következtében pedig táplálkozási és emésztési za- D.-okat különböz ötvénysúllyal és finomsággal,
varokálluak be. Aszerint, aminte gázfelhalmozódás melyek értéke a D. de Isabel-nél valamivel kisebb.
gyorsabban vagy lassabban történik, heveny és és
Svájcban D-nak nevezték a régebbi 16 svájci
idült D.-t szokás megkülönböztetni. A hevenyés D. frankos aranyérmet értéke K 22*8.
;

;

;

;

=

—

;

—
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Dobner, 1. Rudolf, nemzetgazdasági író, szül. A török szünet nélkül törette ágyúival a falakat
Veszprém vmegyóben 1844., megh. Budapesten s míg az rség visszaverte csapatait, addig a vár1882 márc. 17. Visszatérve külföldrl, ahol az
egyenes adók kérdését tanulmányozta, 1871-ben
kinevezték a pénzügyminisztériumba, ahol számos pénzügyi törvényjavaslatot készített. 1876.
lett osztálytanácsos. Számos cikkén kívül önálló
íüüvei: A mezgazdaság Szászországban (Fest
1872, Stat. és Nemzetgazd. Közlemények VIII)
földadókataszter (Budapest 1879).
2. D. Sebestyén Nándor, nyomdász, 1692. szülvárosában Sopronban állította föl mhelyét, mely
;

A

1731-ig virágzott.
Dobner Félix Jakab, cseh történetíró, szül.
Prágában 1719 máj. 30., megh. u. o. 1790 máj.
24. A piarista rendbe lépve, Gelasius a Santa
Gatharina szerzetesi nevet vett fel s 1736. a rendi
kolostor iskoláiban humaniórákat tanított, 1762.
a rend rektora lett. Libocani Hajek krónikáját
(Prága 1761—83,6 köt.) kritika alá vévén, annak
hasznavehetetlenségét mutatta ki s ezáltal, valamint a Monumenta historica Bohemica (u. o.
1764—86, 6 köt.) kiadásával a cseh történetirodalom megalapítója lett. 1769-ben tudományos társaságot is alapított, melybl 1784. a cseh tudomá-

nép a falakon ütött réseket fáradhatatlanul
Az ostrom már egy hónapig tartott,
midn Achmed dühében utolsó rohamra vezette
seregét. De D.-nak a hazát és dicsséget, hsi halált és üdvösséget említ hatásos szavaira oly lelkesedés vett ert a vár összes lakosságán, hogy
az asszonyok és leányok a férfiakkal együtt siettek a falakra, egyik része köveket hengerítve, más
része forró olajat és szurkot öntve alá az ostromlókra. Magasztos, lélekemel jelenetek egész
sorát említi fel ez alkalomból a történelem. A töröknek szégyenszemre el kellett vonulnia a vár
alól s a várbeliek 12 ezer ágyúgolyót s három
török zászlót küldtek fel Bécsbe a gyzelem jeléül.
Ferdinánd a hs Dobót az erdélyi vajdasággal.
Bornemisszát pedig az egri kapitánysággal jutalmazta meg. Dobó ezenkívül Dévát és Szamosújvárt kapta. Szerencsecsillaga azonban nemsokára
hanyatlani kezdett. Midn az erdélyi rendek 1555.
beli

beépítette.

Izabella királyné visszahívását elhatározták, ennek egyik tanácsosa, Petrovics Péter felszólította
D.-t,

hogy Ferdinánd érdekében mitse tegyen
Ó azonban errl értesítette Ferdinándot

Erdélyben.

nyos akadémia keletkezett.
és segítséget kért tle, miután szamosújvári váDobó, folyami hajókon használt hosszúkás körte- rába vonult, Izabella megérkezvén, D. a várat
alakú fadarab, mely madzag (D,-kötól) végére Ferdinánd engedelmével, szabad menet kikötésévan kötve, s ennek a partra vagy más hajóra való vel feladta, de mivel kivonulásakor néhány kikönnyebb kiadhatására, átvethetésére szolgál.
sebb ágyút is magával vitt, háznépével együtt
Dobó, kisk. Zólyom vm. zólyomi j.-ban, (i9io) bebörtönöztetett. Azonban csakhamar kiszabadult
372 tót lak. u. p. Osztroluka, u. t. Zólyom.
fogságából s Ferdinándtól a lévai várat s nagy
Dohó-család (gönczruszkai), történelmi neveze- birtokot nyert királyi adományban. 1566-ban Miksa
tesség család a török hódoltság korában. A család császárral együtt táborozott Gyr alatt s mint hadi
ugyanabból a törzsbl eredt, amelybl a Palóczy- ügyekben törvénytudó, nagy tekintélyt szerzett.
család és a Ruszkai Bátor-család. Els ismert se Mindezen szolgálatai dacára, kevés id múlva
Pányoki Jakab, Gergely fia, aki Bodon (Vidin) politikai gyanúsítás alapján rokonával, Balassa
vára vívásánál tanúsított vitézségéért V. István Jánossal együtt pörbefogták, elfogták és csak 1572
királjrtól több helységet nyert jutalmul. A XV. ápr. 17. bocsátották szabadon. Fia D. Ferenc barsi
sz. elején élt István, a XVI. sz. elején Domokos, fispán leánya Krisztina, Balassa Bálintnak, a
kinek nejétl, Czekey Zsófiától öt gyermeke szár- XVI. sz. legjelesebb lírikusának neje volt. V. ö.
mazott ezek közül kitntek Domokos, kit Miksa Gyárfás J., D. I. Egerben (1879, Akad. Tört. Ért.
király asztalnokká nevezett ki István, a hires hs VIII. k.) Károlyi Ai*pád, D. I. és Balassa!, összeesküvése (Századok 1877) Gömöry, Eger ostroma
(1. alább) és Ferenc, ki beregi fispán is volt, sokat
rakoncátlankodott s 1542. 1. Ferdinánd fogságába (Hadt. Közi. 1890)
Takács S. (Századok, 1901,
esett. V. ö. Wertner M., A Ruszkai D., a Fálóczi- 1902)
Bodola Gyula, D. I. a magyar költészetés a Ruszkai Bátor-család közös leszármazása ben (Kolozsvár 1908).
(Turul 1902. évf. 191) Kállay Ubul, A Ruszkai
Dobócza, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimaD.-, Ruszkai Bátor- és Fálóczy- családok nemze- szécsi j.-ban, (igio) 746 magyar lak.
községi hidékrendjéhez (Turul 1903. évf. 182).
telszövetkezet, vasúti megálló, u. p. és u. t. RimaD. István, Eger várának hsies kapitánya. szées.
Születési évérl biztos adataink nincsenek. MegDobóczky Ignác, kiváló magyar éremtudós,
halt a szeredi várban 1572-ben. Oláh Mik- szül. 1813., megh. Hevesen 1892 ápr. 5-én. Volt
lós nevezte ki 1549. Eger kapitányává. 1550-ben vmegyei fjegyz és táblabíró, majd országgyfelépítette a szolnoki várat és védelmére a Zagy- lési képvisel. Leginkább délszláv ós oláh érmevát a Tiszával csatorna által összekötötte. Midn ket gyjtött; páratlan gazdagságú gyjteménye a
a török diadalmas hódításai közben 1552. Eger M. N. Múzeum birtokába került. A hazai numizalá jött 150 ezernyi seregével, D.-nak alig volt matikának is egyik legavatottabb mvelje volt.
2000 embere. Achmed fvezér és a budai pasa A M. T. Akadémia 1858.választotta az archeológiai
egyesült ervel támadták meg Eger várát, de D. bizottság tagjává. Irodalmi mimkái megjelentek
vitéz kapitányaival, a bátor Mecskey Istváimal és Orvosok és természet tud. munkálatai XIII. 1869.,
a leleményes esz Bornemissza Gergellyel, visz- Archeológiai Értesít 1870—72., Századok 1875.
szaverte ket és a török újabb felszólítására,
Dobódél, kisk. Abauj-Torna vm. tornai j.-ban,
hogy a várat adja fel, azzal válaszolt, hogy kopor- (1910) 115 magyar lak. n. p. Szín, u. t. Bódvaszilas.
sót függesztett a falra és megesküdött, hogy a
Dobogó, deszkákból készült, alul üres, lépcstöröknek minden levelét olvasatlanul égeti el. zetes, alacsony emelvény, melyet különösen tan;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—
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Dobokay Sárközy István, Ányos Pál (1. o.) írói
termekben a tanári szék alá és a falitábla elé heD. álneve.
lyeznek.
D. a hídnak könnyebb padozata.
Dobolló, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban, (i9io)
mint tánc, 1. Magyar táncok. — D.a tomászatban
1574 oláh lak. u. p. Bikfalva, u- 1. Uzon.
a magas és távolugrásnál használják.
Dobor, 1. Dobor vára.
Dobogó, Zala vmegyében, Keszthelytl Ny.-ra
Doborcsány (azeltt Dubricsony), kisk. Bihar
emelked domb, melyben nagy mennjiség sírt
ástak fel. 1879 óta Lipp Vilmos keszthelyi pre- vm. élesdi j.-ban, (loio; 667 oláh lak. u- p. és u. t.
montr. gimn. igazg. rendszeres ásatásokat rende- Rév.
Doborgaz, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
zett itt s 1882-ig 2034 sírt bontott fel s 4000-nél
több ezüst-, bronz-, vas-, csont- és agyagtárgyat, (1910) 827 magyar lak. u. p. Vaj ka, u. t. Somorja.
Doborján (Raiding), kisk. Sopron vm. soproni
valamint tömérdek sok üveg-, agyagkó- és borostyánk-gyöngyöt gyjtött. A nagy temet korát a j.-ban, (1910) 826 német lak. u. p. Lakfalva, u. t.
IV. sz. végére v. az V. elejére teszik s avar eredet- Szabadbáránd. Itt szül. 1811 okt. 22. Liszt Ferenc,
nek tartják. V. ö. Lipp V., A keszthelyi Dobogói a világhír zeneszerz szülháza emléktáblával
van megjelölve és benne kis Liszt-muzeum van
sirmez (Akad. értekezés, Budapest 1884).

—

—

;

:

;

;

;

;

Dobogók, a Pilis-hegységben, Pest és Esztergom vmegyék határán, Pilisszentkereszt és Dömös
községek határában emelked 700 m. magas hegy,
mely észak felé meredek sziklafalakkal (ú. n. Szerkövek) ereszkedik a dömösi Malomvölgy felé. B
sziklafalakról egyike a legszebb kilátásoknak kínálkozik, amely a nyitrai Zobortöl és a sehneczbányai Szittnyától a Mátráig ós a Bükk-hegységig
terjed ki. A Magyar Turista-Egj'esület megalakulása óta a D.-t ügyszámmal keresik fel turisták
az egyesület itt két menedékházat (br. Eötvös
Lorándról eüievezve) épített a hegy tetején, melyek egész éven át nyitva állanak s éttermen kívül 44 ággyal vannak felszerelve. Legkönnyebben Pilisszentkereszt (ÍV, óra) és Dömös fell
(2' ', óra) mászható meg.
Dobóháló, 1. VetöMló.
Doboj, város Boszniában, a Spreca és Boszna
összefolyásánál, a Kmin-Planina végs kiágazásainál, vasút mellett, (i9io) 3378, nagyobbára török lak. A város közepén, egy magányos dombon állanak D. várának hatalmas romjai. Mint
fontos sztratégiai hely már régen védelméül szolgált Tesanynak, üzora bánság fvárosának. D.
mellett gyózte le 1415. Hervója Maróthyt 1697.
Szavojai Jen herceg, 1717. pedig Petras tábornok
foglalta el 1878. a Sokcevic sziklától Trbuk vasúti állomásig húzódó magaslatokon heves küzdelmek folytak. Az e harcokban elesett katonáknak
itt emléket áUítottak.
Doboka, 1. kisk. Hunyad vm. hunyadi j.-ban,
(1910) 383 oláh lak.
u. p. Vajdahunyad, u. t. Demsus.
2. D., kisk. Szolnok-Doboka vm. szamosújvári j.-ban, (1910) 1230 oláh lak.
postaügjTiökség, u. t. Kolozsborsa. A határában létezett vár
és várispánságá már 1219. említtetik. IV. László
1279. Mikud bánt megersítette D. vár és D.-várfalva község birtokában, melyeket Mikud V. Istvántól nyert volt Izabella királyné idejében D.
vár és város volt. A várnak ma csak romjai és ksáncai láthatók. D.-tól vette nevét a hasonnev
vármegye, melyet az 1876. XXXIII. t.-c. BelsóSzolnok vármegye és Kvár vidék egyes részeinek egyesítése által Szolnok-D. vármegyévé alakított át. A régi D. vármegye területe 2497-50
km% lakóinak száma (i87o) 106,430 volt. V. ö. Hodor Károly, D. vármegye természeti és polgári
;

—

;

;

berendezve.

Doborka (Dobring), nagyk. Szeben vm. szerdahelyi j.-ban, (1910) 1424 német és oláh lak. u- p.
és u. t. Szerdahely. Ág. ev. temploma 1481-bl
való. Öttornyú, szabálytalan hatszögü vára is van.
;

Dobómszka,

üng vm. kaposi j.-ban, (i9io)
fogyasztási szövetkezet, postahivatal, u. t. Nagj'kapos. Csúcsíves temploma
1601. épült Itt látható Dobó István tumbájának
két oldalrószlete. V. ö. Csorna József, Turiü 1887,
185. 1.
Dobor vára, Dervent bosnyák kerületben, a
Boszna balpartján, meredek hegyen épült, jelenleg
már csak omladékai állanak fenn. 1395-ben Zsigmond király vezére, Garay Miklós a horvát lázadókat D.-ban ostrom alá fogja, a várat beveszi és
Horváthy Jánost fogljnil ejtvén, Magyarországba
küldi, ahol kivégezik. 1408-ban Zsigmond király
maga vette ostrom alá a várat, melyet II. T\"rtko,
Bosznia királya védelmezett. Június elején bevette, a királynak megkegyelmezett, de a foglyul
ejtett 126 fnemest lefejeztette, hulláikat a Bosznába vettette, D.-t pedig leromboltatta.
Dobos, a dobolásban kiképzett gyalogos, aki
csakis oldalfegyverrel van felfegyverezve és dobbal felszerelve, menet alatt dobol s a kaszárnyában, táborban stb. dobbal jelez bizonyos parancsokat stb., a harctéren pedig (ha dobjával a csapatnál van) a ro^am- jelet dobolja; ütközet
615 magyar

lak.

kisk.
;

azonban a D.-ok fleg lszert visznek a
támogatásra utalt sebesülteket kisérnek vissza, vagy szóbeli parancsokkal s jelenté-

alatt

raj vonalhoz,

sekkel küldetnek alárendeltekhez, illetleg elöljárókhoz. A zászlóalj-D.-nak tizedesi rendfokozata
van, kiképezi (a zászlóalj -segédtiszt felügyelete
alatt) a zászlóalj összes D.-ait és D.-jelöltjeit Az
ezred-D.-nak rmesteri rendfokozata van, az ezred
zenekarát képez összes legénységek elöljárója s
a zenekart fegyelmileg s gazdászatilag vezénjló
tiszt utasításai szerint a zenekar bels
szolgálatát vezeti s a rend és fegyelem fenntai-tására ügyel. Az ezred-D. oktatja a zenekart a szük-

élelmez

séges katonai mozdulatokban,
ügyel fel a fiatal
zenészek katonai kiképzésére s kivonuláskor ö
vezeti a zenekart ; ezeken kívül felügyel arra is,
hogy a karmesternek a zenészeti kiképzésre vonatkozó intézkedései és parancsai pontosan végreesmértetése (Kolozsvár 1837).
hajtassanak.
Dobóka (áiut), a szóihajtó küsz (Albumus luDobos, puszta Zala vm.-ben, Taliándörögdtól
cidiis Heokel) népies neve.
Ny.-ra, pálosrendi kolostorát Lrinc, a Rátót
Dobokai, Gzuczar (Jergely (1. o.) írói álneve. nemzetség tagja alapította 1260. Szt. Jakabról

—
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lévén elnevezve, Bakonyszentjakabnak is hívA kolostor termésköböl épült templomának
romjai az Agártetötöl koronázott nagykiterjedés
erdben, a bviz Királykút közelében ma is fennállanak.
D. községek, 1. Nagydobos, Pusztadohos, Száldobos és Székelyszáldobos.
Dobos János, ref. lelkész, egyházi író, szül.
Óbudán 1804 ápr. 14., megh. Czegléden 1887 febr.
3. Tanult Kecskeméten és Debreczenben. Ezután
több helyütt lelkészkedett s élénk tevékenységet
fejtett ki a hazai protest. egyház felvirágoztatása
céljából. Az 1847—48-iki országgytílésre öt hívták
meg a reformátusok országgylési lelkészül. Az
egyházi irodalom terén is kitnt, önálló nagyobb
munkái Lelki énekek, Albertini után (Pápa 1842)
Bibliai történetek (Pest 1851) Az uri ima. A kereszténység magasabb szempontjából (u. o. 1861)
Homiliák régibb és legújabb modorban (u. o. 1862
és 1873) Az Isten emberedlek bens küzdelmei
(Kecskemét 1863) és több imádságos könyv. Egyházi beszédeit fia László adta ki (Bpest 1885—87,
ták.

—

.
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mindenébl
széledt

el.

L.

kifosztotta, de az mindamellett

még

nem

Temesdoboz, Vértesdoboz.

Dobozgyártás (kartonázs, rartonnage). Ezzel
az iparággal régebben a könyvkötk foglalkoztak,
ma azonban különálló ipart képez. A kisebb peremmel biró dobozokat sajtolni szokás, a nagyméreteket pedig ragasztani avagy összefzni. Préseléshoz a doboz üregével megegyez dúcra (alakverre) s küls méretével megegyez üregre (alakmásra) van szükség. A kerek kartondarabot nyirkosán helyezik el az alakver alá, amely ezt a felmelegített alakmásba besajtolja s ily állapotban

:

;

;

4

köt.).

Dobosd

(azeltt: Dubest), kisk. Krassó-Szöj.-ban, (1910) 1054 oláh lak.
u,
Batta.

rény vm. marosi
p. és u.

t.

;

Dobosdaru (Psophia, áiiat), I. Agámi.
Dobosgém, nádi bika, bölömbika, vizi bika (Botaurus stellaris L.), 1. Bölömbika.
Doboshal (Pogonias, áiiat), az ámyékhal-alakuak (Sciaeniformes) csoportjába tartozó halnem,
melybl mindössze 2 faj ismeretes; mindkett
Észak-Amerika atlanti partjai mellett honos. A
közönséges D. (Pogonias chromis Bl. Schn.)
1. ábra. Hajlító
2. ábra. Vágó gép.
hossza 1— lo m. súlya 40—60 kg. színe vöröses szürke, hátán fekete
úszószárnyai vörösek
bajuszszálainak száma 20 az Atlanti-óceán ny.-i hagyják mindaddig, míg a karton teljesen kiszárad.
részeiben honos. A D.-ak általában messzehall- Hasonló módon készü Inek a papirostányérok, tálcák
ható, doboláshoz, kotyogáshoz, csobogáshoz vagy stb. cikkek. A ragasztott s fzött dobozokat gyárzümmögéshez hasonló, nem egészen melódia nél- iparilag készítik. A készítés folyama a következ
küli hangot adnak.
a szábászati gép kiszabja a hozzávaló lemezt, a
Dobosy Mihály, ref. lelkész, szül. Szentesen hajlító gép ezek kávarészeit a fenék, illetleg fö1780., megh. u. 0. 1850 körül. Tanulmányai be- deleknél meghajtja, a résvágó gép a kávaéloknól
fejezésével egy évig Göttingenben tartózkodott, s bevág, a szögecsel v. akláz gép összeíoglalia, az
onnan hazajvén, elbb Kecskeméten volt lelkész, erre való különféle alakú aklával a kávaéleket. A
1813. pedig Szentesre választották meg, hol halá- kiszabáshoz kézi v. géphajtású papirosvágó vagy
láig mködött. Munkái:
Grönland históriája körollókat használnak, mely utóbbiak néha 10
(Cranz Dávid után ford., Buda 1810) A flibiisz- csíkot is vágnak egyszerre. Az 1. ábrában látható
tierek históriája (ford. Pest 1811) A jelesebb uta- géppel úgy hajlítják, hogy az anyagot éppen az
zások gyjteménye (Campe d. H. után magyarul élnél, ahol nagyobb szilárdság
kiadta u. 0. 1819—21, 2 köt.); Aggódókat vigasztaló kell, duzzasztják. E célból fölkellen elkeresztény oktatások példákban és néhány ill fektetik a lemezt
a gép i asztalára,
imádságok (Pest 1825). Kálvin életét németbl helyezve
3 ^bra. Akia.
;

;

;

;

;

;

—

magyarra fordította.
Doboz, nagyk. Békés vm. gyulai j.-ban, (1910)
6913 magyar és tót lak., hitelszövetkezettel,
posta- és telefonhivatallal, gzmalommal
nagy
határral; gr. Wenkheim-féle uradalom, D. srégi magyar falu, hajdan nagy, mocsaras tölgyerd közepén feküdt s nevét a tölgymag tokjáról
(doboz) vette. Magyarország legrégibb telepített
;

helyei közé tartozik Szent István idejétl II. Andrásig kir. sertéshizlalóhely, ezután a Hunt-, Pázmán- és Aba-családok birtoka volt, majd a XVI.
sz.-ban a koronára szállott s a XVII. sz. elején a
;

Veres-családnak adományoztatott. A XVIII. sz.-ban
fellázított rácság a lakosságot

a magyarok ellen

—

melynek a nyomódúc

éle alatt

ékalakú mélyedése van. Az a dúc élét két nigósan egymáshoz kapcsolt és rendes helyzetben éket
alkotó pofa alkotja. Nyomószerkezet (T, z, h) által a dúcot lenyomva, ennek pofái szétnyílnak,
megfogják a papiroslemezt, duzzasztják s egyúttal derékszögben meg is hajlítják. A 2. ábra mutatja a vágó gépet, mely a doboz kávasarkait
bevágja, st szükség esetén a kávamágasságú
négyzetet ki is vágja. Brösbítés céljából az aklált
dobozokat úgy készítik, hogy a kávasarkokat a
káva homlokzatának ersbítésére behajtják. A
vágógép rendesen két egymáshoz derékszögben álló késsel és állítókészülékkel (c, e és s) van

—
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melyek a T, z,h emelszerkezet útján tára hajtva szivós nyárfaforgáasal összefznek.
nyert nyomással a sarkot egy löketre kivágják. A hozzávaló feneket rajz után szivókéssel alakítAz így elkészített doboz és fódélkáva éleinek ják, beenyvezik és szögelik. Kisebb, zsiradékösszekapcsolására szolgálhat drót vagy keskeny kencs stb. fadobozok forgácsait különleges gyalulemezkampo. A szász val gyalulják, ezeket összeenyvezik, és hasonlóan
cartonnage gépgyár a fenékvassal kivert feneket beenyvezik. Tartós
különleges, a 3. ábrá- nagy dobozok készítésére (kalap-, divatárus-, ni
ban bemutatott aklá- ruhadobozok) fomirt használnak, melyeket többkat használ, melyeket szörösen egymáson áthajtva, szóval több rétega 4. ábrában látható bl egymáson külön varrógépen összevarrnak. A
géppel kezelnek. Az feneket beszögelik, a széleket pedig némelykor U
aklákat a k tartóba alakú vékony bádoggal beszegik.
Dobozi Mihály, ót és nejét mint a hitvesi hség
rakják, ahonnan azok
lábítóval mártírjait tünteti fel a magyar történelem. D.
aztán a
való hajtás útján a fejérmegyei család sarja, egytelkes nemes volt
c kicserélhet üllre Tabajdon nejének, Ilonának vezetékneve nem ismeretes. Midn Szúlejmán seregei a mohácsi vész
fektetett dobozélbe
belenyomják és a két után pusztítva, rabolva vonultak ki Magyarországvakszögét egyúttal ból, Pilismarót mellett V. 20 ezer magyar család egy
szekérvárba zárkózott, hol egy darabig vitézül elvlsszagörbitik. Az
akla benyomására az lenálltak a túlnyomó török ernek, míg végre is lea kölyü szolgál. Az verettek. Ekkor D. lovára kapva fiatal nejét, Ilonát,
üldöz török csapat ell. Midn
üllk alakjaés hosszu- menekült az
sága szükség szerint a ló a ketts teher alatt roskadni kezdett, neje
változhatik.Egy ilyen könyörgött, hogy ölje meg t, nehogy török kézre
gép képes naponkint kerüljön, maga pedig meneküljön. Mikor üldözik
12—15 ezer aklát be- már majdnem beérték ket, a
hirtelen leugrott
hajtani. Kerek és más a lóról, de férje nem akarván elhagyni, inkább
görbe alapvonalú do- keresztüldöfte kardjával, maga pedig hsien haré. ábra. Aklizó gép.
bozoknál a munkafo- colva esett el. Történetét Kisfaludy Sándor és Köllyam némileg módosul. Az o.
ábrán látható csey énekelték meg.
b papiroscsikokat (bcb)& hajlító gépen duzzasztDobozmegyer, Dobozhoz tartozó puszta Békés
ják, aztán ennek mentén (c) halenywel bekenik vm. gyulai j.-ban, (i9oo) 655 lak., vasúti megálló,
és egy zegzugos éllel ellátott tárcsakéssel
postatigynökség u. t. Békéscsaba.
alakra szétvágják ('
Dobozolt hús, 1. Konzerv.
Dobozy Károly, zenész, elkel család tagja,
ábra 1. és 2. rész)
és végre ezeket mint szül. 1817. Eperjesen, megh. 1860 febr. 19. Makón.
kerek kávarészeket Atyja halála után szép vagyont örökölt s az
összehajtják és össze- 1840-es években cigányzenekart szervezett, élére
szegecselik. A kávát maga állott mint prímás és bejárta vele úgyszólmost már a körvágó ván egész Európát. Ebben a tekintetben tehát útollón kivágottfenéfcre tör volt. Sok pénzt keresett, de könnyelmen el
fektetik (5. ábra C is tékozolta s teljes nyomorúságba sülyedve halt
és X>^ és a derékszög- meg. Több sikerült zenemvet is irt, amelyek
ben elhajló, alsó felü- életében népszerek voltak, de késbb feledésbe
letükön enyves csip- merültek.
kéikkel erre szolgáló
Dobra, 1. nagyk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,
meleg kölyükkel le- (1910) 1530 oláh lak., benne körjegyzség, tak. és
szorítják és a fenék- hitelintézet, Szászvárosi takarékpénztár fiiókja,
hez odaragasztják.
csendrörs, pénzügyrség, vasúti áUomás, postaA fadobozokat több- és táviróhivatal. D. a mögötte elterül Érdhát
féle módon készítik. fensík marhatenyészt és szénéget lakosságának
Vannak esztergált egyik piaca, s jó szilvatermés idején roppant
dobozok és forgácsból sok szilvaizt és szilvóriumot szállítanak innen.
készült összeenyve- Marhavásárai fleg disznókért régtl fogva kerezettek. Bármely fa jó settek. D. és Déva között az országút mellett Tiaz esztergált dooozra, rismon castrum állott feim.
2. D., kisk. Szatmár
de elsbteéget mégis vm. erddi j.-ban, (i9oo) 1318 magyar lak. A Poa hárs- és a bükkfa gányvárbronzkori lelhely ; u. p. Kraszna5. ábra. Kenk dobozok
nak adnak. A forgács- béltek, u. t. Ákos.
gyártásáiuik menete.
3. D., a Kulpa egyik mellékból való dobozok anya- folyója ; Ny. fell jövet Ogulinnál eltnik egy
gát a ílnom lucfeny s a juhar és a bükkfa adja. barlangban, majd újra elbújva Károlyváros felett
Ezeknek a forgácsoknak hasítása szivókóssel, ömlik a Kulpába. — L. még az összetételek alatt.
gyaluval és fumirhasítógéppel történhetik. SzivóDobra, orosz helység, 1. Dobroje, 2.
kéesel hasogatják a nagyobb kalap, ruha, stb. doDobra, még ma is forgalomban lev, de csak
bozok forgácsait, melyeket aztán nedvesen min- 1722 1835-ig vert portugál és braziUai aranyellátva,
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pénz. A portugáliai kezdetben 12,800, késbb
86-62 K, a braziUai
15,000, majd 16,000 reis

Dobrklrályl

t. Nyustya. A XVIII. sz.-ban lakói faedénykészítésbl éltek.
pedig 32,000 reis volt.
Dobre (tót) a. m. jó, jól van. L. Dobzse.
Dobrac v. Villacher Alpe, a Gailvölgyi Alpok
Dobre, falu Orosz-Ijengyelországban, Varsó keutolsó hatalmas emelkedése Karinthiában, Vil- rületben, a Visztula jobbpartján, mintegy 1000 lak.
lach fölött, 2167 m. magas. Fogaskerek vasút A lengyelek itt gyzték le Skrcynecki vezetése
visz föl a csúcsra, ahol régi templom és turista- alatt az oroszokat 1831 febr. 17.
szálló van, gyönyör kilátással a Juli Alpok,
Dobrest, község, 1. Bihardobrosd és Dobrosd.
Karavankákra és a Hohe Tauern felé.
Dobretin, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (1900)
Dobrá«sapáti, kisk. Szatmár vm. szatmári 769 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Dvor.
j.-ban, (i'jio) 357 magyar lak. ; u. p. Ombód, u. t.
Dobri, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1910) 817
Szatmár.
magyar lak. u. p. Kerkaszentmiklós, u. t. AlsóDobrafalva, kisk. Vas vmegye szentgotthárdi lendva.
j.-ban, (1910) 729 német lak. u. p. Radafalva, u. t.
Dobrics, város Bulgáriában, 1. Pazardzsik.
Gyanafalva.
Dobricza, nagyk. Torontál vm. alibuná'ri j.-ban,
Dobrai hegycsoport, vagy helyesebben domb- (1900) 2985 szerb és oláh lak. gazdasági hitelvidék, a Magyar- Alpok rendszeréhez tartozó ala- szövetkezet, vasúti állomás, posta- és távírócsony dombvidék, mely Vas és Zala vmegyék Ny.-i hivatal és telefonállomás.
részében, a Rába és Mura folyók közt terül el.
Dobrin, 1. Andrássy-havas.
Föemelkedése az a hosszú dombsor, mely Dobra
Dobrinci, adók. Szerem vm. rumai j.-ban, (i9oo)
vidékétl a Rába jobbpartja mentén Vasvárig s 1859 horvát-szerb és német lak. u. p. ós u. t.
onnan mindinkább lealacsonyodva a Kemenes- Putinci.
aljáig nyúlik, ahol végs ágai a lapályban elveszDobfii (ejtsd: dobrsis), város PHbram cseh kerünek egy másik ága a Zala és Kerka közt DK. leti kapitányságban, a Pfibramból Prágába vezet
felé csapva azon nagy kiterjedés neogén kép- úton (1910) 3913 lak., a környékén nagy kiterjeletekbl álló dombvidékké terül szét, mely Zala- dés erdkkel és a Colloredo-Mansfeld család kasegerszeg, Nagykanizsa és Alsólendva vidékét télyával. Prészmalommal, sör-, spiritusz- és ólomhálózza be. Hegységi jellege a D.-nak sehol sincs, cukorgyártással. Tle K.-re van az althütteni vaslegnagyobb emelkedése Büdfalva mellett 365 m., hámor és gépgyár.
Dobra mellett 359 m., Alsólendva mellett 328 m.
Dobritschan, fürd Saaz (1. 0.) mellett.
Számos kisebb folyó szeldeli s mindenütt igen sDobrjanka, falu Csernigov orosz kormányzórn van benépesítve. A községek sehol sincsenek ságban, a Dobrjanka mellett, kb. 9000 lak., gyároly
elhelyezve, mint a D.-ban a közlekedés telepe nevezetes, évente három vásárt tart, melyminden irányban lehetséges.
lyen len, kender, olaj, vászon és marha a forgaDobra kerül a. m. árverés alá kerül.
lom
tárgya.
Dobra kuca, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
Dobrjanszk, vasgyártelep Perm orosz kor(1900) 219 horvát-szerb lak.
u. p. és u. t. Veliki- mányzóságban, a Dobrjanka, a Kama mellékBastaji.
D. vára a XIV. sz.-ban a Nelepeezy, vize mellett, 20 falu, kb. 5000 lak., két nagy vas1486-tól kezdve a Kövendi Székely családé volt. mvel, amelyek évenként mintegy 600,000 pud
Mellette Szt. Anna tiszteletére 1412. alapított pá- vasat és 1500 pud acélt termelnek.
los kolostor állott. Romjai ma is megvannak.
Dobroc, göcseji tájszó a. m. tüzes, fájdalmasan
Dobránszky (Dohra) Péter, nyg. megyetemi éget kiütés a testen, tehát a kelés szinonimája.
tanár, szül. 1845 jún. 2. Kótajon, Szabolcs vm. Mint az erdélyi csoma (1. 0.), a D. is elfordul ilyenEgyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben, féle szólásmódokban dobroc üssön meg stb., ami
Lipcsében és Heidelbergben végezte jogi és ülo- már a szó oly értelmi árnyalatát sejteti, mint amizóflai doktori oklevelet nyert. 1869-ben a gyri lyen a mennyk, fene, dög, stb., az örd/ig szóéval
kir. jogakadémia, 1872. a József-megyetem ta- rokon jelentés szavakban rejlik.
nárává nevezték ki, ugyancsak 1872-töl magánDobrocs, Foketebaloghoz tartozó telep Zólyom
tanár a budapesti tud. egyetemen. 1881
87-ig a vm. breznóbányai j.-ban, (1900) 977 iak. u. p. Pegyergyószentmiklósi ker. orsz. képviselje volt. ketebalog, u. t. Breznóbánya.
Fbb munkái:
Dobrocsna, kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban,
népszámlálás közmveldési
jelentsége (Kolozsvár); Magyar égalj és magyar (1910) 319 tót lak. u. p. Rudnó, u. t. Nyitranovák.
Dobrócz, kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban,
mezgazdaság (Budapest); Kulturális hivatásunk Keleten ; Deák Ferenc, kor- és jellemrajz
(1910) 316 oláh lak. u. p. Körösbánya, u. t. NagyA világkereskedelem eszközei; Gyógyhelyeink és halmágy. Lakói hordókészítést znek.
ásványvizeink értékesítése ; Mezögazmságunk
Dobroje, 1. vásárhely Tambov orosz kormányjövje (Miskolcz) Gazdasági hitelszövetkezetek, zóságban, kb. 4000 lak. —2.D. (Dobra), helység
kitüntetett pályamunka; Népünk táplálkozási Mohilev orosz kormányzóságban. 1708 szept 9.
viszonyai (Budapest) Élet és halál hazánkban, itt gyzték le elször az oroszok Goliczyn vezér
statisztikai tanulmány. Szerkesztje volt a Pénz alatt a XII. Károly által vezérelt svédeket.
és Föld c. közgazdasági lapnak
ezenkívül száDobróka (azeltt Dubroka), kisk. Zemplén
mos cikke jelent meg napilapokban és folyóira- vm. nagymihályi j.-ban, (1910) 743 tót és magyar
tokban.
lak. Lobkowitz Rezs herceg birtoka, u. p. Butka,
Dobfany, város, 1. Dobrzan.
u. t. Bánócz.
Dobrapatak, kisk. Gömör és Kis-Hont vm.
Dobrókirályi, kisk. Zólyom várm. zólyomi
rimaszombati j.-ban, (i9io) 179 tót lak. u. p. Ratkó, j.-ban, (1910) 352 tót lak. u. p. és u. t. Zólyom.
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Dobrowitz (Dobrovice), város a csehországi
Dobroljubov Miklós, orosz író, szül. NyizsnyijNovgorodban 1836 febr. 5., megh. Szt.-Pétervá- Jungbunzlau kerületben, szép templommal s a
ron 1861 nov. 29. Papi szemináriumban tanult Thurn-Taxis család gyönyör várkastélyával,(i9io)
szülvárosában, majd a szentpétervári pedagógiai 2906 lak. Sör- és cukorgyártás.
Dobrowsky József, cseh szlavista, a szláv filointézetben, azután a Sovremennik cím folyóirat
dolgozótársa lett. Mint kritikus és szabad szel- lógia megalapítója, szül. Magyarországon, ahová
lem publicista, dacára rövid életének, az újabb apja mint katona került. Gyarmaton 1753 aug.
orosz ii'odalom egyik elkel kitnsége volt. 17., megh. Brünnben 1829 jan. 6. A klattaui jeKülönösen kiemelendk Osztrovszkij drámáiról zsuita kollégiumban nevelkedett, majd Prágában
írt értekezései (összes mvei III. k.) és Csernisevszkij életrajza (a Sovremennik 1862. folyamában). Müveit halála után 4 kötetben gyjtötték
össze (Szt.-Pétervár 1862, legújabb kiad. 1895).
Dobromil, az ugyanily
gaüciai kerületi
kapitányságnak (687 km* terlettel, 72,312 lak.)
székhelye, 42 km.-nyire Sanoktól, a Dnyesztr mellékvize, a Wirwa és vasút mellett, (i9io) 3633 lak.,
faszeggyártással és jelents állatvásárokkal.
Dobronhegy, kisk. Zala vm. zalaegerszegi

nev

131 magyar lak.
Zalaegerszeg.

j.-ban, (1910)
u.

t.

;

u. p.

Nagylengyel,

folytatta tanulmányait és 1772. a jezsuitarendbe
lépett ; mikor ezt 1773. Ausztriában eltörölték,
teológiai tanulmányait folytatta és tudományos
irataival olyan hírné\Te tett szert, hogy 1787. a

hradiséi középponti papiszeminárium helyettes,
1789. pedig valóságos rektora lett, de e szeminárium 1790. feloszlott és D. nyugalomba vonult.

A rákövetkez években nagy utazásokat tett

Cseh -

országra vonatkozó kéziratok fölkutatására Stockholmba, Aboba, Szt.-Pétervárra, Moszkvába és
Németországon, Svájcon, Olaszországon keresztül tért vissza

;

élete utolsó

szakában búskomor-

Dobronoki "G^örg^i/, bölcselet- és hittudor, je- ságba esett. Történeti mvei közül kiválik Scripzsuita tanár, szül. Dobronokon (Zala vm.) 1588 tores rerum bohemicarum (Prága 1783
84), de
inárc. 2., megh. Nagyszombatban 1649 május 11. különösen fontosak nyelvészeti mvei Geschichte

—

:

Összeköttetésben állott Pázmánnyal, Esterházyval és kora nagyjaival buzgólkodott az egyetem, a szatmári kollégium, a nagyszombati templom alapítása érdekében. Az egyetemet is
szervezte és 1635—36. els rektora volt. Számos munkája van kéziratban. V. ö. Szinnyei, Magyar írók.
Dobrony, községek, 1. Kisdobrony, Nagydobrony.
;

Dobronya, nagyk. Zólyom vm. zólyomi
1814

j.-ban,

Zólyom.
Régi királyi várát a XIV. sz. elején Dancs mester
foglalta el. Róm. kat. temploma az átmeneti korból való régi oltáraiból fónmaradtak a 12 apostol
és más szentek szobrai 1519-bl.
'Dohio8d{azelöU Dob}-est), kk. Krassó-Szörény
vm. bégai j.-ban, (1910) 618 oláh lak. u. u. és u. t.
(1910)

tót lak., postahivatal, u.

t.

:

:

;

Bálincz.

Dobrc selo, adók. Lika-Korbava vm. alsólapaczi j.-ban, (1900) 1031 horvát-szerb lak. ; u. p. és
u. t. Dolnji-Lapac.
Dobrosta, 1. Rosták.
Dobroszló (azeltt Dobroszlava), kisk. Sáros
vm. makoviczai j.-ban, (1910) 132 rutén lak. u. p.
Ladomérvágása, u. t. Felsvízköz.
Dobrotic, bolgár deszpota, Sándor bolgár cár
(1331—1365) korában a Fekete-tenger partján
Várnában és kornyékén teljesen önállóan uralkodott. A bolgár népkölteményekben gj'akran fordul el neve, mint híres tengeri kalózé. Hatalma a
tengeren oly nagy volt, hogy Trapezuntban is
rettegtek tle. Meghalt 1386.
Dobrovac, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban,
(1900) 395 német, magyar és cseh lak.
u. p. és u.
:

;

;

t.

Lipik.

;

;

Slavicae dialecti veteris (Wien 1822) sth. Emlíméltók még gyjteményes mvei, a Slavin
(1808) és a Slovanka (1815). Érdekes levelezését kiadta 2 hatalmas kötetben V. Jagic, Briefwechsel zw. D. u. Kopitar (Berlin 1885) és Notésre

yyja pisjma Dobrovskago, Kopitara í drugich
jugoslav. Slavjan (Szt.-Pétervár 1897). V. ö. V.
Jagic, Istorija slavjanskoj fllologii (1910).
Dobrudzsa, 1878 óta Romániához tartozó
tartomány az Al-Duna és a Fekete-tenger közt,
15,600 km« területtel, kb. 260,000 lak., akik
közt van török, tatár, bolgár, oláh, örmény és
cserkesz. A D. 60—80 m. átlagos magasságú,
kristályos, paleozoi, mezozoi és régibb eruptív kzetekbl álló fensík, amely mind a Duna,
mind a tenger felé meredeken ereszkedik le. Legnagyobb magaslatai, amelyek 400—500 m.-nyi
magasak, Macsin, Tulcea és Babadag közt vannak.
A Dima partja közelében meredek falu völgyeit
víz lepi el és a Marland, Oltina, Rasszova, Jeniköi és a Kara-szu tavakat alkotja. A Fekete-tenger partján szintén egész sora nyúlik el a sós tavaknak, amelyek közt a Raszim a legnagyobb. A
fensík belsejét a víz és ennek következtében a
fahiány jellemzi. Belseje nagyobbára puszta a
legjobb legelk és a szántóföldek a szélein vannak.
A román kormány a fenslkot Tulcea és Küsztendzse
nev kerületekre osztotta be. Legkiválóbb helységei a Duna mellett: Rasova, Cérna voda, Hirsova. Macin, Tulcea, Sullna a tengerparton Caruarman, Costanca (Küsztendzse) és Mangalia
belsejében Babadag (a régi fvárosa) ós Medzsidje.
Cernavodától Küsztendzsóig vasút vezet ; ugyanezt a vonalat követi a Traján-sánc (1. 0.). D. 29-ben
Kr. e. került a római birodalomhoz. Diocleíianus
korában Scythia minor volt a neve. A népvándorlás korában a nyugati gótok, a VII. században a
szlávok foglaltakéi. 679-ben a bolgárok uralma alá
;

;

Dobróváralja (Podzáyncsok), kisk. Zólyom vra.
zólyomi j.-ban, (1910) 319 tót lak. u. p. Dobronya,
u. t. Zólyom. A község felett emelked s a Nyeresnicza völgyére tekinti 447 ra. magas hegyen
Dobra vár romjai láthatók.
Dobrovic, adók. Vercze vm. slatinai j.-ban,
(1900) 385 horvát-szerb lak.
u. p. Nova-Bukovica,
n. t. Bukovica.

L

d. böhm. Sprache u. áltem Literatur (u. 0. 1792)
Lehrgebáude d. böhm. Sprache (u. 0. 1809), a
cseh nyelv els tudományos nyelvtana Glagolitica (u. 0. 1807)
a híres Institutiones Unguae

;

;
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—

1186-ig a bizánci császárok, 1186—
került 971
1396-ig a bolgárok, 1396— 1878-ig a törökök voltak az urai. Minthogy fontos sztrategiai útul szolgál, többször volt ellenséges betörések színhelye.
1828. az oroszok törtek ide be; 1854. ugyancsak az
oroszok nyomultak elö a Traján-sáncig elvonulásuk után Espinasse francia vezér szállotta meg.
1878. a berlini kongresszus Romániának engedte
át, kárpótlásul az Oroszországhoz csatolt Besszarábiáért azóta a törökök és cserkeszek nagyobb
része kivándorolt. V. ö. Peters, Grimdlinien zur
Geogr. u. Geologio der D. (1867) Colesco, La
Dobrudja (Bucarest 1905).
DobruSka, város Neustadt cseh kerületi kapi;

;

;

;

tányságban, a Mettau mellett,

3434

(i9io)

lak.,

vászonszövóssel, sör-, szesz- és likörgyártással.
Dobrzan (ejtsd: dobrzsan), csehül Doömny, város
Mies cseh kerületi kapitányságban a Radbusa és
vasút mellett, (i9io) 5888 lak., örültek házával.
Sörgyártás.
Dobrzynski (ejtsd rzsinszki) J^wóc Félix, len gyei
:

:

zeneszerz,

szül.

—

Romanowban,Volhyniában, 1807
operaigazgató volt, megh. Var-

íebr. 25., hol atyja

—

Dobslna

Dobsina (Dobschau), rendezett tanácsú város
vm.-ben, (i9io) 5011, túlnyomóan német
és tót lak. Gömör vm. egyetlen német városa, a
Sajó forráscsermelyeinek völgyében, 468 m. magasságban, szép erds és részben szántás alá vett
hegyek közt terül
^,
el. Középpontja a >®
^.^álSl^
csinos f-tér, me-

Gömör

lyen a díszes új
városháza, közelében az ev. templom és a szép
iskola áll. D. ha-

zánk egyik jelentékeny bányavárosa

;

a városi ha-

melynek
nagy kiterjedés
erdei s nagy bátóság,

Dobsina város címere.

nyái vannak, igen gazdag (D. határa 9504 ha.), a
lakosság azonban a bányászat csökkenése folytán
elszegényedik s tömegesen vándorol ki Amerikába
(1881. még 5592 lakosa volt). D.-n van állami polg.
fiú- és közs. polg. leányiskola, alsófokú kereskedelmi iskola, iparostanuló-iskola, ipartestület, takarékpénztár és ellegez intézet, többféle társas

sóban 1867 okt. 5. Elsnertöl Chopinnel együtt tanult, kivel jó barátságban maradt; németországi
hangversenykörútja után jeles karnagya lett a
varsói operának. Választékos müvei szimfónia, egyesület, vasúti állomás, posta- és táviróhivatal
kamarazenemúvek, Flibustier (Kalóz) c. opera 1907. leplezték le Kossuth Lajos szobrát (Horvay
gabonapiaca és fakereskedése élénk.
(1861). Swiety Boze c. dala szinte nemzeti him- Jánostól)
nusz lett. Neje, szül. Miller Johanna, jónevú ének- Régebben vasércet, ma leginkább kobaltot és niktanárn volt.
keltbányásznak. A Czemberg kobaltbányái, melyeDobsa Lajos, szinm- és nevellaíró, a Kisfa- ket a Czemberg bányatársulat (1830 óta) mvel,
ludy-társaság tagja, szül. Makón, Csanád vm.-ben, világhírnek örvendenek, újabban azonban a bá1824 okt. 6., megh. Kosgyánban (Bihar) 1902 nyászat az érc fogyása s az ausztráliai verseny
júl. 9. A jogot Debreczenben végezte. Már 11 éves foljián tetemesen csökkent. D. határában számos
korában kezdett irogatni késbb Gyrött, Kolozs- vasérc-, kobalt-, nikkel-, vaspát-, fakóórc-, barnavárt, Makón és Pesten játszott mint mkedvel, vask-, ezüstére- és rézércbánya áll mívelés alatt
de 1846. megvált a színészettl s külföldre utazott. ezek közül jelentékenyebbek am. k. vasércbányá1848. tért vissza Magyarországba, s még ez év szat, a Koburg Fülöp herceg vasércbányája (kivége felé Csanád és Csongrád vmegyébe kormány- terjedt sodronykötélpályákkal), a Rimamuránybiztossá nevezték ki. Világosról birtokára vonult, Salgótarjáni vasm r.-t. bányászata ós kohói,
majd az 50-es évek elején Pestre költözött. Öcsérn Andrássy Dénes gr. vasércbányászata, a Csetneki
házasodjál c. színmve eladása után elfogták s Concordia vasm telepei, a Borsodi acél- ós szeraz Újépületben töltött 6 hónapot. Kiszabadulása számgyár r.-t. kohói, a város tulajdonában lév
után Pestre internálták, itt az irodalomnak élt. vaskohók és több magánbányatelep. Koburg her1869-töl kezdve két cikluson át Makó városának ceg rézércbányáit 1911. a D.-i rézércbánya részországgylési képviselje volt. Utóbb nsült, s bi- vénytársaság vette 20 évre bérbe. D. város vidéke
harvármegyei birtokán, Kosgyánban telepedett le. Topsucha név alatt IV.Bélának egy 1243-iki okleveD. a maga idejében kedvelt novellaíró volt; de lében említtetik, mint a koronára szállt község,
még nagyobb sikei-t aratott színmveivel, s az moly Bebek Máté fiainak, Fülöpnek és Detrónek
50-es éveknek egyik jelesebb drámaírója volt. adományoztatott. Késbb osztály útján a család
IV. László c. tragédiája sokáig msoron maradt. Csetneki ágának jutott s Csetnek várának lett
Vígjátéktárgy c. vígjátéka 1861., Bnt bünkövet tartozéka magának a városnak eredete 1326-ra
vezethet vissza, amidn Máté utódjai kijelentetc. drámája (más címen Divatházasság) 1862-ben
erdt Bebek
az akadémia Karácsonyi-féle 100 arany jutalmát ték, hogy a D. patak melletti
nyerte. Egyéb színdarabjai Március 15-ike {víg- Miklósnak azon feltétel alatt engedték át, hogy oda
játék 4 felv., 1848)
Öcsém házasodjál (vígjáték lakókat telepítsen s a bányák utáni jövedelem har3 felv., 1850); Marquis Brumon (dráma 5 felv., madrészét magának megtartsa a XV. sz.-ban a
Guttenberg (dráma 1852) Egy n, kinek Bebek és Csetneki családok közt hosszas viszály1850)
elvei vannak (vígj. 2 felv., 1857)
Beszterczei gróf kodások kezddtek, melyek a D.-i bányászat fenn(trag. 5 felv., 1861) /. István király (trag. 5 felv., állását zavarták. 1417-ben azonban mindamellett
1861) Aha Sámuel ítrag. 5 felv., 1895). (Mind a bányaváros volt már D. s Zsigmond királytól
Nemzeti Színházban). Egy gyjteményük V. szín- vásártartási és pallos-jogot nyert. Különös fejmüvei c. alatt 1859. jelent meg, az István király ldésnek indult a bányászat Mátyás király alatt,
önállóan 1880.
aki királyi oltalma alá vette a D.-i vashámorokat
Bebek György és Hamvay Sándor erszakos
Dobschatiit (ásv.) a. m. Gersdorffit (1. o.).
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foglalásai ellen. A Csetneky-oalád kihaltával
(1594) a törökök által, kik már 1566. elfoglalták
s 1584 okt. a füleki bég vezénylete alatt felégették, majd a földesurak folj-tonos úrbéri erszakoskodásai foljián nagyon károsodott a város, de szabadságát mindamellett fenntartotta.
Szebb fejldésnek indult a vasipar Thököly és
Rákóczi idejében, mikor ittfegy vergyár állott fenn.

miközben különböz jégcsapok-, kúpok-, oszlopokon kívül csodás szépség alakzatokat alkot, melyek majd víztiszta, átlátszó és légtelen, majd fehéres, átlátszatzatot, hol óriási jégfalakat képez,

lan, alabástromszerú

apró Jégbuborékokat tartal-

mazó jégbl formálódnak. Összes kiterjedése 8874
m*, ebbl jégterület 7171 m*, jéggel nem borított
sziklás felület 1703 m* a barlangban látható jég
Rákóczi bukása a fegj'vergyárat s acélkészít-mü- összes tömege 125,(XX) m'-nél több és (1 m» jeget
helyt is magával sodorta. A Rákóczi-féle moz- 9 q-nak számítva) egy miUió q-nál többet nyom.
A keskeny bejárattól 18 lépcs vezet le a bargalom után Lány Pál a fóldesuraság hatalmát
annyira kiterjesztette, hogy a helység elöljáróját lang ú. n. Jégtermébe ez 120 m. hosszú, 50 60
1731. úri széke elé állította s lakóit önkényesen m. széles s 10 11 m. magas csarnok, melynek
üldözte; minthogy azonban D. a királjuál párt- közel 5000 m= kiterjedés fenekét tükörsima jég
fogásra talált, 1733. a szepesi kamara eltt oly borítja, míg boltozatát ezer meg ezer csillogó jég;

—

—

;

egyezség jött létre, mely D. városát régi jogosít- kristály alkotja. A csarnokot sziklaoszlopok két
ványaiba és bányászatának törvényes szabadsá- részre osztják a felsben vannak a sírkövek, a
gába visszahelyezte, s a városi tanács a polgári vízesés s a fatörzs neve alatt ismeretes jégképügyekben való bíráskodáson kívül 1 780-i g albány a- zdmények, míg az alsót 3 bámulatos szépség,
biróság cím alatt a bányaadományozás jogát is 2 3 m. átmérj jégoszlop, a kút, a beduin-sátor
gyakorolta. A XVI— XVIII. sz.-ban a vasbányá- stb, ékíti. Innen az út a RufDny-folyosóba vezet
szat mellett gazdag ércbányák is mveltettek a alá, mely 80 m. hosszú, 6—15 m. széles s 15—22
város bányászata azonban a XVIII. sz. végén vette m. magas egyik falát az az óriási jégtömeg kélegnagj'obb lendületét; 1780. ugyanis a szászor- pezi, melyen a jégterem elterül. Ebbl a folyosószági Schm János Gottlieb felismerte a Czemberg ból egy a jégtömegen át mesterségesen tört (s így
bányáiban az addig értéktelennek tekintett kobalt- a jég vastagságát feltüntet) 6 m. hosszú alagút
és nikkelércet,nunek folytán ezentúl D-bányaipai-a a barlangnak egy másik ágába vezet, melyben az
majdnem kizárólag a kobalttelepek megnyitására ú. n. Kápolna, egy csúcs-íves boltozatú kis csarés mvelésére irányult 1830. angol iparosok let- nok van. Ez a barlang leghidegebb s legszárazabb
tek az érc állandó vevi, s a bányamüvelés ezen része hirtelen aláereszkedik s hataLmas ktömbága oly virágzásra jutott, hogy a D.-i kobaltbánya jei közt tnik el a barlang fölös vize. Ez a Poaz egész világ minden hasonnemü bányavállalatát kol itt van a Lucifer nev jégtuskó, a gyönyör
felülmulta. D.-tól Ny.-ra a Csuntava hegyen szer- függöny, az orgona s az üvegoszlop. Innen 150
pentint bányásznak, melybl mtárgyakat farag- lépcs vezet fel a kis jégterembe. A barlang megnak. D. város tulajdona a i).-yé^6arían^ (l.o.). V.ö. látogatása egy órát igényel.
Keletkezését Krenner magyarázta elször szeHwnfalvy János, Gömör és Kis-Hontmegye leírása (Pest 1868)
Wenzd Gusztáv, Magyaror- rinte a barlang a mészsziklába belésülyed, t. i.
szág bányászatának kritikai tört. (Bpest 1880)
torkolatától lefelé ereszkedik, bejárata feltn
Mikulik J., A bánya- és vasipar története D.-n keskeny, vége szk és még mélyebbre is folytató(Budapest 1881).
dik, valószínleg a barlangot magába záró hegy
Dobsinai jégbarlang (1. a mellékelt képet), tövéig. A hegy tövében t. i. ers forrás fakad,
hazánk egyik legszebb természeti csodája, Dob- mely állandóan alacsony hmérséklete által üt
sina város határában, de a várostól légtávolban el a szomszédos forrásoktól; valószínleg ez
6 kilométernyire ÉNy. felé, a sztraczenai völgy- a jégbarlang lefolyása. Krenner szerint a D. kiben, az Éleskó-hegj' (972 m.) mellett emelked mosási barlang, késbbi beomlással, melyben a
Ducsa-hegy oldalában. A várostól magas hegye- jégkópzdés a mai bejáratnál látható beszakadás
ken át mintegy 2 óra alatt érhet el kocsin. Ember- folytán indult meg. A benyomuló víz, mely elbb
emlékezet óta ismerték a Ducsa-hegy lejtjén az a barlangot a sziklába vájta, most benne megú. D. Jéglyukat, mint egy szikla tövében rejl, merevedik jég alakjában. Keletkezését akként
jéggel töltött hasadékot Ruftiny Jen dobsinai magyarázza, hogy a barlang, mieltt fels nyílása
bányamérnök volt az els, ki 1870 júl. 15. Láng (bejárata) keletkezett, jóformán csak üregbl álGusztáv honvédhadnagy és Méga Endre városi lott, melynek fenekén idvel nagy jégtömeg rakótisztvisel társaságában a Jéglyuk kikutatására dott le midn a jégtömeg alsó vége a sziklától
indult' 8 nagy veszéllyel a ma világhir jégbar- visszahúzódott, fels éle azonban a sziklaboltozatlangot felfedezte. A D. mind nagys^, mind szép- tal kapcsolatban maradt, a barlangnak második
ség tekintetében az eddig ismert jégbarlangok vagy alsó ürege keletkezett. A jég keletkezéséközt a legels helyet foglalja el. Jellemz saját- hez sok körülmény összejátszása volt szükséges;
ságai: É.-nak néz hegjoldal gyomrában ny.-i, egyik az, hogy a barlang a hegy belseje felé lefelé
de fleg k.-i irányban terjed ki, ürege a bejárattól ereszkedik, minek folytán a téli, hideg leveg
kezdve lejtózetesen lefelé tart, úgy hogy ez a hosszabb ideig maradhat benne s a könnyebb, mebarlang legmagasabb pontját teszi
szája igen leg leveg betódulását megakadályozza továbbá
szúk
a mészkben, mely triaszkori, kisebb- hogy É.-r3 néz s elrehajló sziklafaltól védett
nagyobb kiterjedés rök, aknaszerü kamarák, szk nyílására sohasem süt a nap egy másik felfolyosók vannak, amelyek állandóan óriási jég- tétele a jógkópzödésnek az a körülmény, hogy a
tömeget tartalmaznak. Jege számtalan egymásra beszivárgó víz, melyet a barlang hideg levegje
fagyott rétegek tömegébl áll, hol sima, sík pado- megfagyaszt, addig maradhasson a barlangban.
;
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míg a fagypontig lehl. Ehhez

hozzájárul,

;

srn

désére és megmaradására oly kedvez, ahhoz

h-

0*27"' C, télen
mérséklete is hozzájárul, mely
« fokig csökken, nyáron legfeljebb -f-ö^-ig emelkedik, arányban a küls leveg hfokával. Továbbá magas tenger feletti fekvése (972 m.), valamint az, hogy a nyáron felolvadó jég vize egy
mélyen fekv szk nyíláson lefolyást talál.
A barlang alatt a szép sztraczenai völgyben fekszik 840 m. magasságban a Jégbarlanghoz címzett
vendégl, mely mellett a Dobsina város tulajdonában lev klimatikus gyógyhely keletkezett. A város sokat áldozott a barlang és környékének hozzáférhetvé tételére s ma az idegen mindenütt a legjobb kényelmet találja. A barlanghoz gondozott
utak vezetnek, belseje pedig minden nehézség
nélkül járható. A D. pompáját újabban a villamos

—

világítás is emeli.
Irodrdom. Krenner József, A D., Term.-tad. Közlöny, 1873.
V. évf. 346 Krenner József, A D., Budapest 1874. Ausland
1875. 329 Dr. Pelech R. Jáoos, A straczenai völgy ós a D.,
u. 0. 1884; a Magyar Kárpátegylet V. évk. 1878. 248—307;
Fischer Miklós, A D. fizikai magyarázata. (Magyar Kárpátegyl. XV. évk 1888., 161— 199)
A D., Turisták Lapja. IV.
évf. 1892. 159 -163) Otto Krleg, Über die Dobschauer Eistiöhle,
Hirschberg 1883: B. Schwalbe, Über Éishöhlen, Gaea XVIII.
10. fUz. ; Dr. Schwalbe, Über Éishöhlen und abnorme Eisbildangen (Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin, VÍIl. 1881. 146-163; IX. 1882. 203); Die Éishöhlen
von Uemanova, Dobschau and Szilice, Gaea, XVIII. évf. 1882,
626—628; Verhandlungen der physikal. Gesellschaft in Ber
lin 1882; Rufflny Jen, A dobsinai jégbarlang, Dobsina
1902 Posewitz ivadar, A Magas-Tátra, Kassa 1904.
;

;

:

;

;

Dobverö

hogy 1743 május els napjain

a jégolvad&nál sok meleg (olvadási h) köttetik
meg, ezáltal az olvadás folyamata lassíttatik, miáltal nyáron kevesebb jég olvadhat el, mint amennyi
tavasszal és sszel képzdik. Krenner a jégnek
több formáját különbözteti meg a barlangban. A
jég tömege lassan, rétegenként idszakosan képzdött jégrétegekbl épült, míg mai roppant vastagságát elérte, s létrejöttére nézve alig különbözik a réteges kzettl. A barlang mells részének
beszakadása vagy beomlása által történt megnyitása után s midn már hideg leveg hatolt be az
üregbe, fenekén az els vízréteg megfagyott, erre
telepedett (ismét vízszintesen) a második vízréteg, erre ismét a harmadik s így tovább. A többi
jégképzödések, melyek vagy felülrl csüggnek
le vagy alulról törekszenek felfelé, a csepegkövek szerepét játszák, melyek éppen a melegebb
levegvel való esetleges csendes küzdelemben fejldnek ily csodálatos alakokká ilyen a vízesés, a
jéglugas, a függöny. A jégképzdés harmadik nemét az apró hüvelyknagyságú víztiszta jégkristádíszítik a
lyok képezik, melyek tavasszal
falakat és a hideg levegben feloldott vízgznek
nálánál még hidegebb közeggel (pl. az igen lehlt
sziklafalak levegjével) való találkozása folytán
rögtön képzdnek. Hogy a barlang a jég képz-

—

—
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ujjak

Ezen egyez-

aláíratott.

mény

szerint a szab. kir. városok minden német
egyháza, melynek két lelkésze volt, két szavazattal

a püspök választásánál (3 p.), a többi egyházak
mindegyike csak egy szavazattal; nemesek ós
lelkészek egyenként egy-egy szavazattal bírtak.
Ezen D.-hoz, mely többszörösen megersíttetett,
bírt

csatlakozott utóbb a szepesi XIII városi ev. esperessóg is (s azután a többi is), st 1744. még a
bányai ev. kerülethez tartozó kishonti ev. esperességet is az ev. tiszai kerülethez csatolták.
D. az 1863. év júl. 22—23. Göhiiczbányán megtartott kerületi közgyíílésen (49. p.) Máday Károly

A

szuperintendens megválasztása után sznt meg.
V. ö. Hörk József, Az ev. Tisza-kerület püspökei
(szuperintendensek) (Kassa 1888). A dobsinai koalíció eredeti

k.

12 sk.

okmánya, és Fabó

A.,

Monum.

etc. III.

1.
^

Dobsinsky Pál,

tót író, szül. Nagyszlaboson,
vm., 1828 márc. 16., megh. 1885 okt. 22.
Teológiai tanulmányainak befejezése után rövid
ideig tanárkodott, ezután ev. lelkész lett Derencsényen, Gömör vm. Müvei közül maradandó becsüek a Tót mesék gyíijtemónye (Slovenské povesti, elbb Skultéty Ágosttal együtt Selmeczbánya 1861, azután újabb gyjteményben egyedül
Turóczszentmárton 1880—83, 8 füzet) és a Tót
népszokások, babonák és játékok (Prostonárodné
obycaja, povery a hry slovenské, u. o. 1880).
Dobson (ejtsd: dobszn), 1. Henry Austin, 'angol
költ és irodalomtörténetíró, szül. Plymouthban
1840 jan. 18. Az angol kereskedelemügyi minisztériumban hivatalnok volt, 1902. visszavonult.
Feltnt francia minták után írt verseivel, melyek összegyjtve 1897. jelentek meg.
irodalmi tanulmányokat írt Hogarth (1879); Pielding (1883); Steele (1886); Goldsmith (1888);
Walpole (1890) Richardson (1902) stb. életérl
és mveirl. Egyéb tanulmányai is alapos tudásról ós mély gondolkodásról tanúskodnak.
2. D., William, angol fest, szül. Londonban
1610., megh 1646. Van Dyck halála után I. Károly udvari festje lett. Sokat másolt Tizian és
Van Dyck után. Az arcképfestés terén az úttör
angol mesterek közé tartozik. Müveinek legnagyobb része a londoni Bridgewater-képtárban és
angol magángyjteményekben van.
3. D., William, angol fest, szül. Hamburgban
1817 dec. 8., megh. 1898 jan. 30., a londoni akadémián képezte ki magát, utazott Német- ós Olaszországban is. Legsikerültebbek vallásos tárgyú
festményei, pl. Tóbiás és az angyal
Jób boldog
napjai Jézus tanítványaival útban Názáreth felé;
A gyermek Jézus a templomban azonkívül Az
atya hazatérése; Velencei leány; BiancaCapello,

Gömör

Kitn

;

;

;

;

1

Dobsinai koalíció. A

Károly-féle Carolina
Resolutio (1.0.) a magyar ágostai hitv. evang. szuperintendenciák száma felöl is intézkedvén, Ambrózy
öyörgy szuperintendens és Szirmay Tamás kerületi felügyel az ev. tiszai kerületben nyilvánuló
közóhaj szerint arra törekedtek, hogy a szab. kir.
városok addig külön keraletet alkotó egyházai
bekebeleztessenek az ev. tiszai kerületbe. Nehéz küzdelmek után létrejött az egyezmény 1743
január 11-én Dobsinán s Coalitio nevezet alatt
III.

stb.

Dobüreg, 1. Fül.
Dobvarsa, 1. Kárászvarsa.
Dobverö ujjak (digitus hippocraticus), nem
más, mint a kézujjak utolsó izének bunkós meg-

körmök
kampószerleg meggörbültnek látszanak. Keletkezése módja ismeretlen, világrahozott szívbajnál és megrögzött tüdbaj okban (hörgtágulat,
vastagodása, amiáltal oldalról nézve a

mellhártyaürbeli gennyedés és

het.

gümkór)

észlel-

—

Doby

Doby, 1. AiUal (f&Mi), genealógus, szül.Vitkán
(Szatmár vm.) 1826 okt. 8., megh. 1908 jan. 24.
A szabadságharcban min t rnagy vett részt. Késbb
Tiszaújlakon (Ugocsa \m.) saját költségén könyvtárt alapított, melyet Ugocsa, Szatmár és Bereg
vármegje néptanítói 14 éven át díjtalanul használtak. 1869-ben a Tisza kiáradása ezt a 2600 kötetbl álló könyvtárt D. minden vagyonával együtt
elseperte. D. az irodalomban a genealógia
heraldikaterén munkálkodott és a Századokban,Tört.
Tárban,Tört. Lapokban s egyéb közlönyökben számos cikket írt a magyar frangú s nemesi családok történetérl s címereikrl. Önálló
Ibdmanini és aszódi báró Podmanicjzky-csalííd (Buda-

é

mve

—
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:

Docimaistes

Dobzse (cseh dobre) a. m. jó. jól van. 11. Ulászló
1490—1516. uralkodott, gúnyolták D.

királyt, ki

Lászlónak, mert mindenre állandó szavajárása
volt dobzse. Már a csehek nevezték el így, mieltt még magyar király lett.
Doccia, város Olaszországban Firenze mellett,
1735 óta virágzó majolikagjárral, mely legelször
:

gyártott valódi és fritta porcellánt. Ujabb idben
híresek majolikatermékei.
Doce, Bio (eátsd: dósae), folyó Braziliában. A Serra
do Espinha^oban ered, Ouro Peretótól délre (Minas
Geraes). Mellékfolyói (balról) a Piracicaba, San
Antonio Tamba<3uary és San Jósé (utóbbi Linharesnél torkollik). Figueiráig ÉK.-nek, azután K.nek tart s Regenciánál (Espirito Santo; d. sz.
19" 35') ömlik az Atlanti-óceánba. Torkolatánál
széles, de zátonyok (Bárra do Rio D.) miatt
2

A Nagylányai és Vásárosnaményi
Lónyay-család (u. o. 1895), amelyek különben a
szerznek egyik nagyobb, kéziratban lev munkm
kájából valók. Irt azonkívül egy monográfiát az nehezen hozzáférhet. Csónakon 220 km-re járugocsa vmegyei családok történetérl is. A magyar ható fels szakaszán sellk és vízesések, partjai
nemesi családokról szóló nagy genealógiai mun- mentén serdk vannak. Hossza 750 km, vízkörkája kéziratban a család tulajdonában riztetik. nyéke kb. 100,000 km*. 1885-ben P. Ehrenreich
2. D. Jen, rézmetsz és fest, szül. Kassán tanulmányozta az itt élö botokudokat.
Docen, Bemhard Joseph, német germanista,
1834 szept. 4., megh. Porto-Rében 1907 júl. 1.
Gyermekkorában a rajzból Henszlmann Imre nagy- szül. Osnabrückben 1782 okt. 1., megh. 1828 nov.
bátyjától nyert oktatást. A rézkarcolást és met- 21. A müncheni államkönj-vtámál könj-vtárr
szést Fuehsthaler Alajos pesti metsznél kezdte volt, s két nevezetes régi irodalmi emléket fedezett
gjakorohii. 1852-ben Böhm Farkas festhöz ke- fel, a Muspillí-t és Wolfram Titureljét. Mve Misrült, kivel nemsokára Rómába ment s ott a kép- ceÚaneen zur Gesch. der deutschen Litteratur (2
tárakban a régi mestereket másolta. Másfélévi köt., München 1809) Von der Hagennel és BüOlaszországban tartózkodás után hazajött és arc- schinggel együtt adta ki a Museum für altd. Litt.
képfestéssel foglalkozott 1855-ben Parisban járt a u. Kunst c. folyóiratot (Berlin 1809—11).
világkiállítás tanulmányozására, megfordult aztán
I>ocendo diseimas (lat.) a. m. tanítással
Rheimsben, majd meg visszakerült Parisba Gleyre tanulunk.
mtermébe k^bb ugyanitt Soudain rézmetszDocens, 1. Tanár.
Dochart {ejtsá-. dokkért), 21 km. bos^ú folyó
nél dolgozott. Hazatértekor a magyar archeológiai
bizottságtól és a bécsi Central-Commission zur Perth skót countyban; a Ben Lttín ered és a
Erhaltung der Baudenkmale-tól kapott megbízáso- Loch Taybe torkollik.
I>oe]iiuia8 (iuat), máskép Ankylostomumduokat 1868-ban a fkamarási hivataltól öt é\Te szubvenciót kapott, hogy a budai kir. várban lev denale (1. o. és Alagútbetegség).
Zentai csata c. képet rézbe messe. E célból Bécsbe
Dochminsz (gör.), összetett versláb, melynek
ment s 1869. Jacoby tanárhoz állt be növendéknek.
alapformája «
, amellett azonban igen
J
Dolgozott a bécsi sokszorosító egyesület és a magj'ar. orsz. képtár számára is. 1873-ban elkészült a sok változata volt A föictns az utolsó eltti hosszú
Zentai csata metszésével s ekkor a fkamarási szótagon nyugodott, az ütem második felében.
hivataltól s a magyar kormánytól is megbí- Két vagy három D.-ból alkottak egy-egy sort, s
zásokat kapott egyes képek rézbe metszésére. ilyen sorokból szerkezeteket; de használták a
Ilyenek: TegetthoÉf tengernagy arcképe, Than D.-okat rokon ritmusokkal vegyítve is. A görög
Mór Tündér Ilonája, a király arcképe stb. 1884. tragikusok a D.-okat melódiákban alkalmazták,
Trefort miniszter D.-t a m. kir. iparmvészeti is- izgatott kedélyállapot (fájdalom, néha öröm) kifejekola szaktanárának nevezte ki. Az említetteken
a komédiákban paródiakép fordul el.
kívül számos kisebb metszetet készített, úgymint
Dochnahl, Friedrich Jákob, német pomológus
Puiszky Ferenc, Henszlmann Imre. Trefort Ágost, és oinológus, szül. Xeustadtban 1820 márc. 4. NöAndrássy Gyula gr. és még mások arcképeinek vénytani tanulmányoknak szentelte tehetségét,
metszetét. Van Dyck nyomán készült Sámson és különösen a pomológiának. 1851 —66-ig a Pomona
Delila c. metszetére 1894. Antwerpenben els osz- c. szakközlönyt szerkesztette. Mveibl nevezetályú érmet, id. gr. Andrássy Gyula arcképére tesebbek: Die Lebensdauer der Kulturpflanzen
18y5-ben Parisban mention honorablet, 1896-ban (Berlin 1854); Katochisraus des Weinbaues (3.
a budapesti millenáris kiállításon nagyérmet kiad. Leipzig 1896) Obstkunde (Nümb. 1855-60,
kapott. Kiváló grafikai munkásságán kívül nagy 4. köt) Bibliotheca hortensis 1750— 1860-ig (u. o.
érdeme, hogy egész grafikus nemzedéket nevelt 1861) Taxation der Obstbaume bei Bahnbauten
a magyar mvészetnek. V. ö. Mvészet (1908)
(\Vorms 1869) Die Bánd- und Flechtweiden und
Doby Jen mvészi hagyatékának kiállítása ihre Kultur (2. kiad. Basel 1887); Die künstlíche
(Budapest 1907). A Szépmvészeti Muzeimi kiad- Weinbereitimg (4. kiad. u. o. 1895).
ványai, VII. füzet
Docilfs (lat.) a. m. tanulékony.
Dobzódás V. tobzódás a. m. eszem-iszom, kéI>o«iniast«s (kardcsör kolibri, in«t), L Kopest 1892)
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I>ock (ang.), 1. Dokk.
Dockum, németalföldi város, 1. Dokkum.
l>ock-.> ard (ang.)

a.

m. hajógyár

:

mezi

1277 tót

j.-ban, (1910)

Doctor,

1.

sze-

lak., posta, u. t. Szenicz.

Doktor

DocAorandus

(új

még Doktrína.
Doctrina Apostolornm,l. Alapostoli gyj-

mányszak

;

29-én. Atyja, Dux Mór, brkeresteljesen elvesztvén, Sopronból
Német-Keresztúrra költözött, ahol D. elemi iskoláit végezte, aztán Nagykanizsán a kereskedelmi iskolába került. 1856-tol a soproni gimnáziumban tanult. Ezután két évig jogot hallgatott a bécsi egyetemen s belépett a Neue Freie
Presse szerkesztségébe, hol tehetsége csakhamar feltnt s az 1865-iki pesti országgylésre
küldöttek ki tudósítónak. Levelei és
cikkei, melyekben a közjogi ellenzéket élesen
támadta és Deák Ferenc politikáját rajongó lelkesedéssel szolgálta, élénk feltnést keltettek.
Horváth Boldizsár igazsággyminisztor ajánlatára 1868. a miniszterelnökségbe került mint fo-

1845 nov.

ós Baccalaureus.
lat.), doktorjelölt, az aki
doktori szigorlatra készült, vagy a vizsgálatot
ugyan már letette, de még nincs felavatva.
Uoctrina (lat.) a. m. tan, tudomány; tudo.

Dóczy

ked, vagyonát

(1. o.).

l>ocoplioras (állat), 1. Tolltetvek.
Dócs (azeltt Dojcs), nagyk. Nyitra vm.

—

1.

temények.

I>octrinaire (franc, eiitsd: doktriner), valamely
adott politikai elmélet híve, aki magatartását inkább szabja egy állambölcseleti iskola tanításaihoz, mint az esetleges politikai körülményekhez.

t

galmazó gr. Andrássy Gyula fnöksége alá, aki
annyira megkedvelte, hogy mikor 1871. átvette
a külügyminiszterséget, magával vitte D.-t is.

A

D. politika, noha csaknem mindenben az angol Ott is kiváló szolgálatokat tett, csakhamar oszparlamentáris hagyományokhoz ós elvekhez ra- tálytanácsossá, majd udvari tanácsossá nevezték
gaszkodott, mint történeti iskola a francia res- ki. magyar nemességet, sok bel- és külföldi kitauráció korában keletkezett.B politikai felekezet- tüntetést, 1896. a cs. és kir. ház és a külügyek
nek, mely tanait szalonokban és hírlapokban egy- közös minisztériumában osztályfnöki címet és
aránt hirdette, kitnbb tagjai voltak Broglie jelleget kapott, 1900. pedig «német-keresztúri»
herceg, Guizot, Thiers, Tocqueville s a kormány- elnévvel báróságot nyert. 1902-ben nyugalomba
zatban fleg Lajos Fülöp uralma alatt érvényesí- vonult s ez alkalommal a Ferenc József rend
tették tantételeiket. A magyar D.-k a negyvenes nagykeresztjével tüntették ki. Azóta Budapesten
évek küzdelmeinek legképzettebb, legtágabb látó él. D. mint költ jelentékeny helyet foglal el a
kör s egyúttal legmerevebb politikusai és pub- kiegyezés utáni korszak irodalmában, egyúttal
licistái voltak. A doktrinárizmus magyar árnya- mint mfordító is jeles.
Csók cím vígjátéka
lata szintén híve volt a parlamentarizmusnak és 1871. elnyerte a Teleki-díjat, azóta állandóan
a szabadelv haladás szabályos tempójának, de soron van, s D. fordításában német és külföldi
egyúttal éles harcokat vívtak az egész dikaszteriá- színpadokon is nagy tetszéssel adták a darabnak
lis kormányrendszerrel, fleg a vármegyeiség- romantikus költöisége, vidám szellemessége ós
ben megtestesült municipálista elmélet barátaival, virtuóz versel technikája feledtetik a drámaiság
elssorban Kossuthtal. Mint az állami központosí- fogyatkozásait. Hosszabb szünet után követketás hívei egyúttal centralistáknak (1. o.) is nevez- zett utolsó szerelem c. vígjátéka (írta 1 879., megj.
tettek. Mivel általános elvekbl indultak ki s ér- 1880. és 1882., elször adták a Nemzeti Színházveiket a politikai bölcsészet tárházából merítették, ban 1884) és Széchy Mária c. történeti drámája
itthon gúnyos értelemben alkalmazták reájuk a (megj. 1885., elször adták 1886). A Vegyes páD. jelzt. A magyar D.-iskola bölcsésze és költje rok (1889) és Vera grófn (1891) kisebb sikerrel
Eötvös József, publicistája Kemény Zsigmond, tör- kerültek színre, Elíinor királyleány c vígjátéka
ténetírója Szalay László volt ; hívei közül Csen- az 1896-iki Teleki-pályázaton ismét jutalmat
gery Antal és Pulszky Ferenc érdemelnek meg- nyert (megj. és elad. 1897). D. mint mfordító
említést. Ezek voltak a magyar állameszme min- is jeles. Lefordította Goethe Faust-iéíí (Pest 1872
den vonalon való érvényesítésének hajthatatlan és 1900), Schiller összes költeményeit (1902) és
dogmatikusai, akik 1844-tlfogva a Pesti Hírlap ha- Wallenstein trilógiáját (a Nemzeti Színház szásábjain csináltak propagandát eszméiknek. Ennek raára, 1904) és Goet/ie köüeménytit (li^06) stb.
a politikai iskolának irodalmi termékei Eötvös- Kiváló sikerrel fordította magyar költk (így
nek
falu jegyzje c. regénye és a Reform c. Arany és Vörösmarty) egyes mveit németre,
kortes- valamint Madách Ember tragédiáját (1891), mealatt összegyjtött cikkei Keménynek
kedés és ellenszerei c. brosúrája is. Történeti ha- lyet az ö fordítása és átdolgozása szerint adtak
tásuk abban van, hogy a magyar alkotmánynak el a német színpadokon. D. mint prózaíró is je1848. törtónt átalakítása jóformán teljesen az
les; novellái, tárcái, tanulmányai (Csokonairól,
tanaik alapján ment végbe. V. ö. Beksics ö., A Madáchról, Andrássy Gyuláról, A naturalizmusmagyar doetrinairek (1882).
ról stb.) szellemes ós eredeti felfogásukkal tnDoctrinale puerorum, Alexander de Villa nek ki. Irt egy operát (Pázmán lovag) Stráuss
Dei, XIII. sz.-ban élt minoritának hexameterek- János számára és lefordította Goldmark három
ben írt latin nyelvtana, amelyet általánosan há- operaszövegét. Költeményei, valamint B'szélyek
rom századon át használtak az iskolákban.
és vázlatok c. kötete 1890. jelentek meg. 1900-ban
Docamentum (lat.), 1. Okirat.
megindult munkáinak gyjteményes kiadása enDócz (azeltt Dolacz), nagyk. Torontál vm. nek 10-ik köt. 1906. van a Goethe-fordítás.
bánlaki j.-ban. (1910) 1173 német lak., postaügyDöczj (nagy-lticsei). Régi magyar család, mely
nökség, u. t. Tolvadia.
fleg a Hunyadiak korában játszik nagy szerepet
Dóczi Lajos báró, költ és publicista, nyg. Magyarország történetében. Tagjai közül kiválkülügyminiszteri osztályfnök, szül. Sopronban nak D. Mihály, 1443. Himyadi Jánosnak szára-
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tartója (rationator). D. György 1458. Világosvár
kapitánya.Részt vett Kinizsi Pállal a Szendró alatti
ütközetben 1482. D. Orbán kir. kincstárnok és Bá-

thory Istvánnak koronare volt szerémi, gj'öri,
egri és végre pécsi püspök. Ország Mihály nádor
halála ntán kir. helytartó. Megh. 1492. D. János,
Ulászlónak fkamarása, késóbb Szapolyai híve.
Grittinek legbizalmasabb embere, kivel egjiitt a
zendülk elfogták és Majláth parancsára Medgj'esen 154.S szept. 29. kivégezték. D. András, II. Mátj'ás alatt a katolikus mágnások egjók legtekintélyesebbike.l617-ben Szatmár kapitánya, majdl618.
fpohárnok. Mint hadvezér együtt harcolt Forgách
Zsigmond nádorral Bethlen Gábor ellen. D. Miklós szénásfalvi birtokát Selmecz városának zálogosítja el. D. Péter Imre és László egjütt harcoltak
1476. a törökök ellen. D. István Rimay Jánossal
együtt Bethlen Gábor követe a török portán. 1625ben koronar. D. Zsigmond több vár ura. A zerno\i török dúlás alkalmával nejével együtt elfogatott, de beteg lévén, csak nejét hurcolták el. E fölötti bánatában férfikora delén meghalt, vele együtt
kihalt a D.-ak nagy-lucsei ága,Egy másik kevésbbó
jelents ága a Lipcse váráról lipcseinek elnevezett
D.-család. V. ö. Schönherr Gy., Nagjúcsi Orbán
címeres levele 1480-ból (Turul, 1898, m. 1.).
Dóczy, l.Imre, tanár, szül.Vilyben 1849 szept.
30. Sárospatakon tanult 1876— 87-ig a nagykörösi, 1887— 98 ig a debreczeni ref. fgimnáziumban a klasszikus nyelvek tanára; 1898 óta a
tiszántúli ref. egyházkerület középiskolai felügj^elöje. E íninségében s mint az Orsz. Ref. TanáregyestUetnek megalakulása (1902) óta elnöke, nevezetes mködést fejt ki a ref. tanügy érdekében.
1891 óta az orsz. közokt tanács tagja. Irt Görög
nyelvtant (Budapest 1897) Görög olvasó és gyakorlókönyvet (1911), s több körbl való számos
dolgozatot különböz lapokba.
;

;

;

2. D. (Hegeds) József, író, ciszt.-rendi áldozópap, szül. Bodajkon (Fehér vm.) 1779 márc. 9.,
inegh. Szentgotthárdon 1856 márc. 5. A teológiát a székesfehérv'ári papnevelben végezte; 1803.

pappá szentelték. Több helyt káplánkodott, plébános, nevel volt és 1813. HeUigenkreuzban
^Ausztria) a cisztercita-rendbe lépett. Itt eleinte
az énekes fiuk prefektusa volt, késóbb Nagyfalván
lelkészkedett, 1834. Szentgotthárdon magjar
hitszónok, 1843. mint alperjel és lelkiatya és a
növendékek magyar nyelvben oktatója ismét
Heiligenkreuzba került. Élete vége felé Szentgot^
bárdra vonult. Munkái Európa tekintve jelenvaló természeti, miveleti és kormányi áUapotjáhan (Wien 1829-31. 12 köt.); A szentföldi vándorló (Esztergom és Pest 1831, 2. kiad. u. o. 1832);
Története és viszontagságai Szt.-Gotthárdnak a
:

XII. századtól a mi idnkig (Pest 1831); azonkívül számos munkája van kéziratban.

D.

3.

József, népdalszerz, szül. Miskoiczon

—
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Dode de

la

Brunerle

nélek ...; Nádföddes kis házikó ; Szeretöt keresek ; Kit gyászol a fecskemadár ; Nincs a pusztán rózsabokot: ; Darumadár útnak indul ;'Mandulafa ...: Édes anyám, kösse fel a kendt a
fp'ére; Panaszkodik a furidyám nótája, stb.
Nagy sikere volt a vidéken Liliom Klári c. nép-

színmvének.
Dóczyfürésze, kisk. Bars vm. garamszentke1856 német lak. postaügynökség, u. t. Zsamócza. D. hajdan az elefánti pálosok birtoka volt, utóbb a revistyei vár tartozéka,
reszti j.-ban, (1910)

:

majd a Dóczjak birtoka.
Dod-BallapoT (Dada Balopur), város Maiszur
radzsa országában, Kelet-Indiában, 7032 lak.,
gyapotkelme-kereskedéssel és földbl készült erddel.

Dodd, 1. Ralph, angol építész, szül. Northomberlandben 1756., megh. 1822 ápr. 11. ó építette
a londoni Vauxhall-hidat, a south-lambethi vízvezetéket és a Grand Surrey canal dock vízmedencét. A Themse alatt vezet alagút D.-tól ered
tervét Brunel valósította meg.
2. D., Róbert, angol fest, szül. 1748 körül,
megh. 1810 körül, különösen nagy terjedelm
tengeri képeivel tette ismertté nevét. Legnagyobb
müve, 110 láb széles kép, az angol hajóhadat ábrázolja Spitheadnél.

Dodds, Alfréd Amédée, francia hadvezér, szül.
Szenegambiában 1842 febr. 6. 1892-ben a hadügyminiszter t bizta meg a Béhanzin dahoméi király
elleni háborúval.

E feladatot sikeresen megoldotta.

1894 jan. 24. elfogta Béhanzint. 1896 febr. Tonkingba küldték, hogy a «Fekete zászlóka ellen tervezett expedíció élére álljon, de már júl. visszahívták. 1899-ben hadosztálytábomokká léptették el.
1901-ben a gyarmati csapatok parancsnoka lett;
1904. Parisban a fhaditanács tagja.

Dodeca^rynia* Z,?7i72énövénjTendje, a. m. 12termósek, olyan növények, melyeknek virágában
6—^20 bibeszál van. Ilyen egyedül a Dodecandria
osztályban van, pL a Sempervivum.
Bodecagynus a. m. tizenkét-terms.
Dodecandria (növ., tizenkétporzösak), Linné
rendszerének 11. osztálya, olyan növények csoportja, melyeknek kétívarú virágában 11
19
össze nem ntt porzó van. Rendjei a bibeszálak
száma szerint monogynia (Portulaca), digynia
(szegf), trigynia, dodmigyniaQuO.). Dodecandrus
a. m. 12 porzós.

—

—

:

I>odecatheon L. (növ.), a Primulaceae (Kankalinfélék) család gónusza 30 faja Észak-Amerikában, különösen Ny.-i részén honos. Füaemú
növények szép fehér, lila vagy piros virágokkal,
azért díszül ápolják.Cyclamenünkhöz (1. Kunrépa)
hasonlíthatók, de gumójuk nincs, ehelyett a kocsán többvirágú s a tlevelek közül emelkedik ki.
Ilyen a D.Mmdia L. csüng virágjával (atlantikus
;

szabadban díszlik, a telet még
könny takaró alatt.
Budapesten, aztán pénzügyigazgatósági tisztvi- Máj.-jün.-ban virit, félig árnyékos helyet, könny
sel volt Debreczenben,Temesvárott, Nagykároly- homokos és ingovány erikafolddel kevert földet
ban 1910 óta titkár Budapesten. Els versei a szeret magról
vagy tkedarabról könnyen lehet
80-as évek közepén jelentek meg ; nótáit csak tíz szaporítani.
évvel késbb kezdte írni, a megjelent és széltében
Dode de la Brunerie (ejted: dodia brOnri), Guilelterjedt 150. rendesen saját szöveg népdala laume, vicomte, francia marsai, szül.
St Geoireban
közül leghíresebbek Sötét erd sürüj^l ; Feled- (Isére) 1775 ápr.
30., megh. 1851 febr. 28. A fórraÉszak-Amerika).

1863 márc. 11. Jogot végzett Debreczenben és Európa

:

;

:

A

É.-i tájain is kiállja

—

Dodeka
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dalom

alatt a rajnai hadseregben szolgált s részt
vett az egyiptomi hadjáratban. Napóleon császár
kiválóan ostromoknál ós erdítési munkákra al-

kalmazta. 1808-ban a spanyol hadjárat alatt Saragossa ós Badajoz ostromában vett részt. 1813-ban
Glogau várát Napóleon bukásáig védelmezte. 1814.
XVIII. Lajos a mérnökkari bizottság tagjává nevezte ki. Részt vett az 1823-iki spanyol hadjáratban, elfoglalta a Trocaderot s Cadiz ostromát vezette. 1825-ben vicomte címmel pairró nevezték ki s 1828-tól fogva, mint a haditanács tagja,
erdítési munkálatokkal volt megbízva. 1840-ben
elnöke volt a Paris megersítésére kiküldött bizottságnak. 1847-ben marsai lett; 1848. vissza-

Dodoens

mészettudományi és szociológiai irányban mködött tudományos téren kívül is mint publicista.

Fbb mvei:

lUustriertes Pílanzenleben (Zürich
1883, 2 köt.) Biologische Fragmente (Kassel 1885);
Anatomisch-physiolog. Atlas der Botanik (Essling1881—84) Biolog. Atlas (Zürich 1894). Monlsztikus és szociálpolitikai irányban tartott eladásainak gyjteménye Aus Lében undWissen (több
sorozat és kiadás (Stuttgart 1904^05) Bntwederoder (u. o. 1902) Bmst Haeckel als Erzieher (Jena
;

;

:

;

;

1906).

Dodiéi, Oiwa, a Vicentini Alpok legmagasabb
2339 m. Déltirol és Itália határán a Brenta

csúcsa,

völgye

fölött.

vonult.

I)odo,Dudu(Didus L. áuat), a galambfélék rendDodeka (gör.) a. m. tizenkett, a matemati- jébe tartozó Dididae családnak egyik neme,
kában különösen összetételekben használatos.
amelynek egyik jól ismert faja a tehetetlen D,
Dodekadikus számrendszer, 1. Duodecimális. (D. ineptus L.). Ez a Mauritius-szigeteken élt, de
Dodekaéder, általánosságban minden 12 oldalú csak koponyája, csre, csontjai, a hollandi hajópoliéder. Különösen fontos az idetartozó (elsfajú) sok elbeszélése és a British Múzeumban rzött egy
szabályos poliéder, a közönséges vagy Hato-íéle olajfestésü képe után ismerjük (1. az ábrát). MindD. Ennek oldallapjai szabályos ötszögek, éleinek ezek után ítélve, a D. magával tehetetlen leheszáma 30 és csúcsainak száma 20. A D.-ek közt
több mint kristályalak is szerepel. Többféle fajtáját ismeri a kristálytan, ú. m. rombdodekaéder,
pentagondodekaéder, trigondodekaéder, deltoiddodekaéder.
Dodekafilon (gör.) a. m. a tizenkét törzsnek
népe, mellékneve Izrael népének.
Dodekagón (gör.), szabályos tizenkétszög innét dodekagonális számok az 1, 12, 36, 64 stb.,
amelyeknek egységei szabályos tizenkétszögekkó
;

állíthatók össze.

Dodekaid, a rombdodekaéderhez hasonló koma négyzetes, illetleg a rombos rendszer-

binációi

alakoknak, nevezetesen a négyzetes oszlopnak
piramissal egyforma kifejldésben, 8 ekkor négyzetes D. a neve vagy a rombos
oszlopnak kombinációja a makro- és brachidómával, természetesen szintén egyforma kifejldésben,
s akkor rombos D. a neve.
Dodekapolisz (gör.), tizenkét város. Az ókorban 12 város szövetsége, mint az ionoké és az
aioloké Kis-Ázsiában v. az etruszkoké Itáliában.
beli

a

másodrend

;

Dodo.

teste hattyuformáju volt, de meglehets nagy
ságú színe általában szürke volt, szárnyai sárgádDodekarchia (gör. a. m. tizenkét tagból álló szürkék és tolla általában a strucéhoz hasonlított.
uralom), a görög hagyomány szerint az ókori Ers, kaparó lábain négy ujja volt és csre a keEgyiptomban meghonosított intézmény volt, mely selyüekéhez vagy a galambokéhoz hasonlított.
az etiópiai királyok elüzetésétl, vagyis Kr. e. Bontekoe 1618. ugyanazt a madarat találta a
672-tl 655-ig tartott. Az ország 12 részre volt Bourbon-szigeteken, s oly kövér volt, hogy alig
felosztva külön fejedelmek alatt, míg Psammeti- birt járni. E madár leírását Bontius adta, aM
chos görög zsoldosok segítségével az uralmat 1627-tl kezdve huzamosabb ideig tartózkodott
magához nem ragadta. Egyiptomot azonban ez Bataviában mint orvos. Ettl az idtl kezdve
idtájt (671—660) tényleg 20 helytartó kormá- nyoma veszett s igen valószín, hogy az illet
szigeteken kiköt tengerészek, esetleg a bevánnyozta, még pedig asszíriai fenhatóság alatt.
Dodekasztilosz (gör.), homlokzatán 12 osz- doroltak pusztították ki. Másik, szintén kipusztult
faja a magános D. (D. solitarius Strick), amelyloppal ellátott görög templom.
Dodekatémoria (gör.), egy körnek tizenketted- bl Garré a Bourbon-szigetekrl két példányt horésze, különösen az állatöv beosztása tizenkét zott Franciaországba ez kacsanagyságú volt, repülni nem tudott, színe fehér, de szárnyainak és
jegyre.
Dodel-Port, Arnold, botanikus, szül. 1843 okt. farkának vége fekete volt.
Dodoens (ejtsd: dódunsz, latinosítva •.Dodonaeus)y
16. Afseltrangenben (Svájc, Thurgau), raegh. 1908
ápr. 11. Eleinte 1860— 63-ig tanítónak készült, Rembert, németalföldi botanikus, szül. Mechelnmajd nyelvészetet, késbb a természetrajzot ta- ben 1517 jún. 29., megh. Leidenben 1585 márclO.
nulta.l870-benZürichbenabotanika magántanára, Orvosi és csillagászattani, földrajzi, de fkép nö1880. rendes tanára lett. 1903 óta Luganóban élt. vénytani tanulmányokkal foglalkozott. 1574
Elbb vallásos irányú, késbb felvilágosodott ter- 79-ig Bécsben II. Miksa és II. Rudolf háziorvosa
tett,

;

;

—

Dódola

1582-ben a leideni egyetem hívta meg orvostanárnak. Legnevezetesebb mve, mely 1583-ban,
halála után jelent meg Stirpium históriáé pemptades VI. sive Ubri XXX. (Anr«-erpenl616, 1340
volt,

:

rézmetszettel).

említi papjai (Selloi vagy Helloi) az isten szent
fájának, a tölgy lombjának susogásából vagy a
szent forrás vizének csobogásából jósoltak. Késbb ehhez az ércmedencéból való jóslás járult
Két oszlop állt egymáshoz közel, az egyiken
bronzflú drótból font ostort tartott kezében, a má:

sikon ércmedence volt, amely mihelyt szelló támadt, az ostorfonadék érintésére hangot adott.
Azonkívül galambok röptébl is magyarázták a

jövt. Zeus mellett egy nói istenséget, Dionet,
tisztelték D.-ban, kinek papnói a peleiadok voltak.
D. Delfi után a görögségnek legnevezetesebb jósdája, melyhez külföldi fejedelmek is fordultak tanácsért. Az athéniek ide folyamodtak tanácsért,
mikor Delfl a dórok felé hajlott. A szicüiai expedidót D. ajánlotta nekik, ennek D. meg is adta
az árát, amennyiben tekintélye hanyatlásnak indult a.makedón és mithridatesi háborúban erós
pusztításokat szenvedett a jóslóhely, de ismét felépült és jósdája a Kr. u. FV. sz. végéig mködött.
D.-nak helyét Mineyko lengyel mérnök fedezte
fel 1875-ben, a rákövetkez évben a görög Karapanosz foKárta az emlékhelyet, melynek frészei
az akropolis (fellegvár), a ^tün karban fennmaradt nagyméret színház és a szentély. A fallal
körülvett szent kerületben vannak Zeus templomának, a jóslás céljaira szolgáló két épületnek és
egy Aphrodité-szentélynek maradványai. Az ásatások nagyszámú, az istennek szánt fogadalmi
:

ajándékot hoztak napfényre a leletek között legérdekesebbek azok az ófomtáblácskák. melyekre
a tanácsért, jóslásért folyamodók kérdéseiket felírták. V. ö. Earapanoszy Dodone et ses ruines
(2 köt. Paris 1878); Hoffmann, Die Orakelinschriften aus D. (Göttingen 1890); Meyer E.,
Der Zeus von D. (Forschungen zur griech. Gesch.
:

37).

Dodonsea

L. (növ.), a Sapindaceae család géi2 faja Ausztráliában, 1 faja Madagaszkáron, 1 a Sandwich szigeteken és 1 az ó- és újvilág forró vidékein terem. Ez a D. viscosa L.,
különösen Amerikában, 2 3 m. magas cserje,

nusza

Dodrans (lat), az íw-nak (1. o.) ' \ része, azután mindannak, ami 12 részre osztható, ' ^ része
(pl. ^^hold); különösen egy érem, meljTiek értéke
»'„ as volt A D.-t C. Cassius Longinus verette a
Kr. e. II. sz. elején értékét kifejezi ez a jel S.
Dodsley (^tsd: dodiu), Róbert, angol iró, szül.
;

Dódola, így nevezik a szerbeknél a személyesített mezei áldás nói alakját. Egy egészen meztelen leányt teljesen beburkolnak zöld lombokba,
és azután társai énekelve körülvezetik, hogy az
égtl esót imádkozzanak le.
Dódóna, Zeusnak híres szentélye és jóslóhelye
Epiruszban a Tomaros (ma Olütszika) hegység
tövében, Janinától DNy.-ra, a csarakovisztai
völgyben. Zens D.-i jóslóhelyét már Homeros

I.

Does
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;

—

levele hosszas, fordított tojásdad, ragadós, jó illatú, fürdvízbe szokás tenni rheumatizmus' ellen.

:

Mansfleld mellett 1703., megh.

Durhamban 1764

Nagj-on szkös viszonyok között s alantas állásban kezdett verselni. Több darabjának
(The Toy Shop ; The King and the Miller of Mansfleld, Cleone stb.) igen nagy sikere volt, de maradandóbb érdemeket szerzett a Shakespeare-korabeli drámairodalom tanulmányozásával s ezen
drámaírók mveinek kiadásával (Select Collectíon
of Old Plays 12 köt. 17U). Késbb mint könyvkereskednek virágzó üzlete volt, kiadta Popé,
Young, Walpole, Gt)ldsmith s részben Johnson
veit. V. ö. Knight, Shadows of the Old Booksellers (London 1865) ; Straus R., R. D. (u. o. 1910).
Dodson, JoAn George, angol államférfi, 1. Motúc
Bretton.
Dodwell, Edxcard, angol régiségtudós, szüL
Dublinben 1767., megh. Rómában 1832 máj, 14.
Beutazta Görögországot, aztán Olaszországban
élt. Becses archeológiai munkája
Ciassieal and
topographical tour through Greece (London 1818,
2 köt.), az
eredeti rajzai után kiadott Thirty
views in Greece (1821) és a Cjclopian or Pelasgic
remains in Greece and Italy (131 rajz, 1834). ó
utána nevezték el a Korinthus mellett talált ó-görög, állatövekkel és vadászjelenettel díszített keleti stíl vázát, mely most Münchenben van.
Dodworth (esjtsd: dódvörsa), város Yorkshire ang.
countyban, (i9ii) 3284 lak., közelében hatalmas
kszéntelepek vannak.
I>oeIen (hoU., ojted: dóien, a. m. lövészek). Németalföldön már a középkor óta céhekké és társulatokká alakultak. Ünnepi felvonulásoknál és
szept. 25.

m-

:

lakomáikon szerették magukat lefestetni és így
keletkeztek a XVI. és XVII. sz.-ban a D. -képek.
Legnevezetesebbek Hals Frans, Rembrandt és
van der Helst képei.
Doelter y Cisterich, Cornelio, mineralógus,
szül. 1850 szept. 16. Arroyoban, Puerto Rico szigetén, Amerikában. 1873-ban a bécsi birodalmi
Földtani Intézethez geológusnak nevezték kL
1876-tól a grazi egyetemen az ásván jtan tanára,
1907-töl pedig a bécsi egyetemen a fizika-kémiái
ásványtan tanára. Munkái fókép kzettani és kózetkémiai természetek. Különösen sokat foglalkozik a kzetek és ásványok mesterséges elállításával. Nevezetesebb munkái
Bestimmung der
petrograph. wicht. Mineralien (Wien 1876) Vulkáné der Capverden (Graz 1882) ; Chemische Mineralogie (Leipzig 1890); Edelsteinkunde (u. o.
1893) Physikalisch-chemische Mineralogie (u. o.
1905) ; Petrogenesis íBraunschwcig 1906).
:

;

;

Does

Jakab van der, hollandi
Amsterdamban 1623., megh. 1673 nov.

(^ted: dúsi),

Magva ehet, gesztenyeiz. Fájából bunkó, sövény-

fest. szül.

karó, szétkalapált ágaiból fáklya készül.

17.

Moeyaert tanítványa, Olaszországban tanult,

Dodonaens, 1. Dodoens.
majd visszatérve, Hágában élt 1663-ig, a «PicDodonai beszéd, szavak, a. m. homályos be- tura» társaság egyik alapitója volt és nagy tekinszéd, vonatkozással arra, hogy a dodonai jóslóhely télyben állott. Olaszországi
tájképeinek rajza sza(1. Dódóna) papjainak válaszai a hozzájuk tanácsbatos, színezése meleg staffáge-ukat ügyesen el;

ért fordulók kérdéseire a dolog természete szerint

homályosak, kétfélekép értelmezhetk voltak.

rendezett nyájak és gulyák képezik. Képei bécsi,
brüsszeli, stuttgarti

stb.

gyjteményekben van41»

—

Doesborgh
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—

Dogrma

nak. Pia, D. Simon (1653—1717), atyja modorát
Doggerbank (I/uggerhank), nagy zátony az
követte, arcképeket is festett.
Északi-tengerben az 55" é. sz. és 2* k. hosszúság
Doesborgh (ejted duszborg), város és vár Geldem táján. A víz mélysége 25—90 m. 1781 aug. 5. anhollandi tartományban, 16 km.-nyire Zutphentól, golok és hollandusok közt itt heves, de eldöntetlen
az Yssel jobbpartján, (1910) 4460 lak., akik leg- tengeri csata volt.
inkább kereskedéssel foglalkoznak. Néhány csinos
Dogiel Máté, lengyel történetíró, szül. 1715aug.
.épülete közül legjelentékenyebb a Szt. Mártonról 6.,mh. Varsóban 1760 febr. 24. Piarista volt s része
elnevezett templom.
volt a vilnai nemes ifjak számára alapított kegyesDoeskín (ang., ejtsd: doszkin), 1. Ailaszposztó. rendi kollégium megalapításában. Megírta a CoDoetinchem (ejtsd dátinkem), hollandi város Gel- dex diplomaticus regni Poloniae et Magni'Ducatus
derland tartományban, a Slingebeek és 0- Josel Lithuaniae cím mvét a 6 kötetbl csak 3 jelent
összefolyásánál. Vasúti csomópont. Gimnázium- meg (Vilna 1758), az utóbbi 3 megjelenése a polimal, élénk fakereskedéssel és látogatott vásárok- tikai viszonyok miatt elmaradt s csak kéziratban
kal, (1910) 4428 lak.
van meg, állítólag Szt. -Pétervár ott és Vilnában
másik müve: Limites regni polonici et magnis
Dogr, 1. Kutya.
Dogana (ol.) a. m. vámhivatal, vámház.
Ducatus Lithuaniae ex originalibus et authenticis
Dogara, 1. Dogra.
exemplis descripti (Vilna 1758).
l>og-cart (angol), kétkerek, egylovas, könyDogma (gör.), a pogány bölcselöknél és klasszinyíi, kizárólag sportcélokra szolgáló kocsi, mely- kusolmál határozatot, nézetet, rendeletet, törvényt
ben a kocsizó maga hajtja a lovat. Az ülés mö- jelent. Egyes bölcseleti iskolák tantételét is D.-nak
gött nyilt hely van a kutya (dogs) számára, mert nevezték. A szentírás e szóval jelöli az állami töreredetileg vadászatra szolgált a D. Újabban két- vényeket (Dán. 2, 13 Luk. 2, 1 stb.), Mózes törvényeit (Efer. 2, 15), az apostolok rendeleteit és
fogatú, st négykerek D.-kat is készítenek.
Dogé (ejtsd: dódzse, lat. dux) a. m. herceg, feje- az apostoli zsinat határozatait (Ap. csel. 16, 4 15
delem, így nevezték az egykori velencei és geno- 28). Az egyház atyái az összes keresztény hit- és
vai köztársaság választott kormányzóit. Az els erkölcstanokat nevezik D.-nak, fleg ellentétben
D.-t. (Anafesto Paolucci) a VIII. sz.-ban válasz- az eretnekek állításaival vagy egyeseknek nézeteivel, így lett e szó terminus technicus a kat.
tották. A késbbiek közül nevezetesebbek voltak
Urseolo Péter (Szt. István rokona), Ziani, Dan- teológiában az Isten által kinyilatkoztatott és az
dolo, Contarini, Falieri és Poscari. Az utolsó D. anyaszentegyház által elénk adott összes igazsáManin D. Luigi volt, ki 1797 máj. 12. a gyztes gok megjelölésére. Jézus Krisztus az apostolok
franciák bevonulása eltt lemondott. A D. hatalma útján a kinyilatkoztatást kihirdette és befejezte.
eredetileg korlátlan volt, a XII. sz.-tól kezdve Ez a kinyilatkoztatás benfoglaltatik a szentírásban
azonban a tanács által választott bizottságoktól és a hagyományban e két forrásban benn van tefügött. Ilyenek voltak a Signoria, mely a D.-én hát minden D. (Dogmata implicita). E kinyilatkívül hat tanácsosból állott a Quarantia, mely koztatásnak re és magyarázója az egyház, melyet
negyven tagú kollégium, eredetileg pedig a leg- a Szentlélek kegyelme megóv minden tévedéstl
felsbb ítélszék volt a consiglio deipregati (szó- a kinyilatkoztatás körül. Valahányszor az egyház
rói-szóra bevontak tanácsa), mely különösen ke- egy-egy hit és erkölcsi igazságot megvall (pl ünnereskedelmi ügyekben határozott. 1310 óta a leg- pélyes hitvallásaiban, liturgiájában stb.), v. ünnefbb bizottság a dieci inquisitori di stato (tizek pélyesen kihirdet, megmagyaráz, definiál (pl. az
tanácsa) volt, mely a D.-t nemcsak pénzbirságra, egyetemes zsinatok vagy az egyház feje, a pápa),
hanem halálra is ítélhette. Mindezek nagyon meg- csakis az isteni kinyilatkoztatás forrásaiból merít.
rövidítették a D. hatalmát, úgy, hogy már 1339., Ezt az egyház által megvallott vagy kihirdetett
midn több D. önként leköszönt, törvénybeiktat- igazságot nevezik dogmata explidta (quoad nos),
ták, hogy a megválasztott köteles e méltóságot tulajdonképeni D.-nak. A keresztény ember köteelvállalni s 1367. Contarini tényleg csak kény- les ugyan általában mindazt elhinni, ami a kinyiszerítve vállalta aat el. 1385-ben pedig, midn latkoztatásban foglaltatik mégis különösen tarFalieri a nemesség hatalmának megtörését tzte tozik minden egyes az egyház által definiált és az
tudomására jutott igazságot hittel elfogadni. Ha
ki célul, merészségéért fejével lakolt. A D. beiktatása nagy ünnepség keretében történt, ekkor általában a kinyilatkoztatást elveti, deista ; ha bártartotta az új D. eljegyzését az Adriával, ami úgy mely, az egyház által kimondott D.-t nem fogad
történt, hogy a D. a Bucentaurus (1. Bucintoro) el, eretnek lesz. A D. megmagyarázott lényegébl
hajóról értékes gyrt dobott a tengerbe. 1339 óta világos, hogy az változhatatlan. Az egyház megGenovában is volt D. Az 1528. Doria Andrea (1. 0.) magyarázhatja, kihirdetheti a D.-t, de az egyszer
által hozott alkotmány szerint csak az 50 éven megmagyarázott D.-t meg nem változtathatja.
felüli vagyonos szenátorok körébl lehetett D.-t Minthogy a kinyilatkoztatott igazságok vagy az
választani. Az 1797-iki campoformiói béke véget ember értelmére általában, vagy egyszersmind
vetett e méltóságnak. V. ö. Musatti, Storio della cselekedeteire is vonatkoznak, kétféle D.-k különpromissione ducale (Padova 1888) és Molmenti, böztethetk meg a hit és az erkölcs D.-i (dogmata
fldei et morum)
bár a megkülönböztetést jelel
La dogaressa di Venezia (Torino 1887).
Doge-sipka, a velencei dogoknak a frigiai süveg- szavak nem fejezik ki teljesen magát a lényeget
ugyanis aa erkölcsi D.-kat is kell hinni. Ezekhez hasonló aranybrokát fövege.
Dogger, a jura-formáció középs tagja. Német- nek tudományos rendszerben való eladása alkotja
országban bamajurának is nevezik. Taglalását és a tulajdonképeni teológiát. A XVII. sz.-tól kezdve
külön tárgyalják a hit D.-it s ezt dogmatikának
paleont. jellemzését 1. Jura.
,

:

:

;

;

;

:

;

:

;

;

:

;

:

;

.

nevezik, s külön az erkölcs D.-it, és ez az erkölcstan. A dogmatikát általában két részre osztják : alapvet (fundamentális) dogmatika, máskép
apológia, mely a keresztény hit és egyház igazságát és isteni eredetét bizonj-ltja részletes, ágazatos (speciális) dogmatika, mely az egyes, Isten.által
kinyilatkoztatott és az egyház által elénk adott
hitigazságokat rendszerbe foglalva tárgyalja. Ez
utóbbi módszerét tekintve vagy pozitív, ha a hitigazságokat fleg csak a kinyilatkoztatás forrásaiból (zentirás és hagj'omány) bizonyítja v. spekulatív (skolasztikus), ha a hitigazságokat a filozófia segélyével megmagyarázni törekszik. L. még
Hittud^nány. V. ö. A dogmatikák bevezet részeit; Gh-andmaison, Qu'est-ce qu'un dogme (1905);
Le Boy. Dogme et critique (1907, Indexen).
;

;

Dogmaticizmus, 1. Dogmatizmus.
Dogmatika, 1. Dogma.
Dogmatikus, mindaz, ami dogmán alapul

v.

belle ered. Az orvostan történetében D.-oknak
neveznek egy orvosi iskolát, mely K. e. 377 300
virágzott s az ú. n. empirikusokkal állott ellen-

—

tétben.

Dogmatikus módszer,

kétfélét jelent,

az eljárást, melyet a dogmatizmus

(1.

o.)

vagy azt
követ s

amely tudományosan nem igazolható, vagy pedig
a tanítás, eladás céljára szolgáló azt az eljárást,
amidn már megállapított, vagy igaznak elfogadott tételekbl indulmik ki s ezekbl származtatunk le újabb tételeket. De mint ilyen, a neve
inkább dedukció.

Dogmatizmus v. dogmaticizmus ; a szónak mo-

dem

filozófiai értelmét Kant állapította meg mint
ellentétét a kritikai eljárásnak, melyet
maga
követett.
kriticizmus (1. o.) mieltt a világról

A

elmélkedik és igazságát kutatja, elbb vizsgálja,
hogy megismerhetjük-e egyáltalán, azaz milyen
az ember elméje, meddig ér megismer ereje,
mely határok eltt kell megállania, egy szóval
vizsgálja a tudás forrásait s a vizsgálat alapján szabja meg a megismerés körét, mivoltát
és értékét. Akik ezt elmulasztják s a meglev
kész fogalmakból, alapelvekbl, mint amelyekhez kétség sem fér, okoskodnak, azoknak eljárását nevezi Kant D.-nak. Mai nap a D. szónak még
általánosabb értelme van, mint Kantnál. Jelent
általában kritikailag meg nem vizsgált tételekhez
való ragaszkodást, ami minden tudományos eljárással ellenkezik.

Dogmatörténelem. Az isteni kinyilatkoztatás,
mely Krisztusbán és az apostolokban tartalmilag
lezáródott, lényegileg nem gyarapodhatik és újabb,
eddig titkos, az elbbit kiegészít kinyilatkozta-

tás többé

nem
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Dogmatlclzmus

következik be

;

de kezdettl fogva

egy és más vonatkozásban magában hordotta a

meghatározza és finomabban megkülönböztesse,
a

már kimondottat

és kifejlettet biztosítsa és

er-

a megersítettet és meghatározottat megrizze. A D. új tudományág. A Szentatyák és a
régibb teológusok, Petavius és Thomasstn is, csak
anyagot szolgáltattak hozzá. Rendszeres feldolgozására csak a XIX. sz.-ban tettek kísérletet,
így kat. részrl Klee (1837), Schwane (1862—
1890), Zobl (1895), Ginouilhac (1865), Rach(18731875), Téxeront (1905), prot. részrl Münscher
(1817), Münter-Ewers (1802—6), Augnsti (1835),
sítse,

:

:

Baumgarten-Crusius (1831), Hagenbach (1888),
Baur (1867), Neander (1857), Hamack (1894-97),
Seeberg (1895—8), Loofs (1905) stb. Magyarul
Balogh Ferenc, Hitnézetek története (Debr. 1878).
Dognácska, nagyk. Krassó-Szörény vm. bogsáni j.-ban, (1910) 3422 oláh és német lak., kaszinóval, posta- és telefonhivatallal, takarékpénztárral. D. vidékén régóta nevezetes bányászat
folyik ; a rómaiak kezdték itt meg a bányászatot, késbb a magyarok folytatták s 1358. emUtés történik róla. A törökök elvonulása után
1722. újra üzembe vették a D.-i bányákat; a
XVIII. sz.-tól egészen századunk közepéig s a hetvenes évekig arany, ezüst, réz, ólom és cink voltak
a bányászat tárgyai 1852. az állam vette meg, de
1855. az osztrák-magyar államvasuttársaságnak
adta át. Ma a nemesebb fémeket többé nem bányásszák, hanem csak vasat lennelnek D. és
Vask vidékén. Mindkét helyen tiszta mágnes- ég
veresvaskö lép fel 30 m.-nyi vastag telepekben
és tömzsökben; D. mellett féméreek, ezüsttartalmú ólom- és rézércek, ezüstös horganyfényle
és kénkovand, továbbá mangántartalmú és barna
vasérc is elfordul. A bányászat azonban újabban
megcsökkent, több bánya üzeme szünetel és az
olvasztókat is beszüntették. A termelt vasércet
D.-n, Németbogsánban és Resiczán dolgozzák fel.
A lakosság a bányászaton kívül erdei munkával
foglalkozik és némi szarvasmarhatenyésztést z.
V. ö. Halaváts Gyula, D.-Vask bányászata (Föld;

Közlemények XVIII. 1890).
Dognácskai hegység, Dél-Magyarország egyik
kisebb hegycsoportja Krassó-Szörény és Temea
vármegyében, a Berzava és Karas völgyei közt ;
rajzi

összefügg a Délmagyarországi Érczhegységgel (l.
Érczhegység),mé[ynek geológiailag tagját alkotja.
gerince Ny. felé gyorsan lealacsonyodva, dombsorok alakjában Verseczig vonul, ahol a verseczl
elhegyekbl kiemelked kristályos közetü Temeskutasi (Kudriczi) tetvel (641 m.) ér véget.
Dognácskait (ásv.), szürke szín, de a levegn
csakhamar tíirkára befuttatódó bizmutérc, amely
egy irányban kitnen hasad. Kémiai összetétele
a legújabb vizsgálatok szerint: CUjS.2BijS8. Lelhelye Dognácska (Krassó-Szörény vm.).
Dogra v. dogara, a hinduk között külön él
radzsput népség Dzsammu tartományban. Vallásra
nézve mozlimok.

F

való képességét, amint az rajta tényleg
is. Ennek az idk folyamán végbement kifej lésnek tudományos eladása a D. Lerini
Szt. Vince így adja el az isteni kinyilatkoztatásban foglalt hitigazságoknak (dogmáknak) kiDoh, 1. Dohosodds.
fejlési processzusát Krisztus egyháza, mint gonDoh, kisk. Szilágy vm. szilágysomlyói j.-ban,
dos és buzgó re a rábízott tanoknak, sommit sem (1910) 561 oláh lak. ; u.
p. és u. t. Kárásztelek.
változtat rajtuk, nem vesz el bellük semmit,
Dohány (növ., Nicotiana L., Nicoíidendron
nem ad hozzájuk semmi idegenszert. Csak arra Gria), a Solanaceae (EbszUfélók) család génusza;
törekszik, hogy a régi, csirájában még ki nem 40 faja közül 1 Ausztráliában, néhány
a Csendesfejlett tant hú és bölcs magyarázattal közelebbrl óceán
szigetein, 3 a Szunda-szigeteken, a többi
kifej lésre

megnyilvánult

:

—
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pedig Észak-, Közép- ós Dél-Amerikában honos. mertet munkájában a D.-t mint orvosságot maEgy éves, ritkábban ével, gyalo'an mirigyesen gasztalja, mire mint orvosságot és csodafüvet kezdragadós füvek, ritkábban félcserjék. Levelük egy- ték Európában termeszteni. De termesztették a D.-t
szeríí.épszólü, ritkán öblösen karoly os. Bogas vi- a spanyolok Sto Domingón, az angolok Virginiáráíífürtjük v. bugájuk a szárat tetzi. Virágjuk ban, a portugálok pedig Braziliában.
ötöstagú, pártája csöves, tölcsóralakú porzó 5
Nicot János, II. Ferenc francia király követe a
tokjuk kétüreg, sokmagú, 2, ritkán 4 kopácsú. A lisszaboni udvarnál 1560. egy flandriai kereskedD.-nak nálunk leginkább három faját termesztik, tl néhány D.-növényt kapott Ploridából, elültette
amelyek a következk A magyar v. hapa-, török- a kertjébe s a füvével egyik apródjának orr-rákját
(hasa-), latakia-D. (Nicotiana rusticah.), 50—120 gyógyította volna meg. Nicot a D. magvát Parisba,
cm. magas pártája rövid csöv, szennyes zöldes- a nagy priornak és Medici Katalin királynnek
sárga 5, rendesen tompa csücsökkel levele to- küldötte, s
érte a kitüntetés a D. latin génuszjásdad, nyeles, kissé ragadós, színén fényes
vi- nevének megörökítésével. De innen ered a D.-nak
rágzata fürtös. A közönséges virginiai vagy (xrosspriorkraut, herba regináé vagyis királynéfü,
rmiskaiál- (muskotály-) D. (Nicotiana fabacum herba Nicotiana és követségf megnevezése is.
L.) pártája hosszucsöv, fölfúvódott, világospiros, Nicot a D.-t tovább terjesztette. Erdélybe Bornevirágzata buga. Levele hosszas lándzsás, hosszan missza Pál erdélyi püspök még 1568. vitte be az els
kihegyezett, az alsóbbak keskenyen lefutók. Vi- nyers- és a török követ 1576. az els száraz D.-t.
rágzata szétterül, piramiskópú. Az egész növény 1670., 1683. és 1689. Erdélyben törvényekkel szi1
2 m. magas és rövid mirigyszöröktöl raga- gorúan tiltották a dohányzást, s a dohányzókra
dós. A nagylevelü yagy Maryland D. (Nicotiana még aa 1697. évi országgylés is szigorú büntetélatissimu DQ., Nicotiana m^crophylla Spreng.) seket szabott. Németországot Gessner figyelmezlevele széles tojásalakú, tompa, szárölel, füles tette elször a D.-ra és orvosló sajátságára. Spaalapjával lefutó. Virágzata összehúzódott. Szára nyolországból a dohányzás szokása elterjedt, a
1—1 Va méter magas. Keleten ez az elterjedtebb; tubákolás vagy bnrntozás (azaz a finom porrá
ehhez tartozik a kinai hun D.
A Nicotiana tört dohánynak az orron keresztül való felszipfabacum hazája Dél-Amerika, de a mérsékelt ós pantása) Franciaországban II. Ferenc alatt lett
szubtropikus éghajlat alatt ezt termesztik mind divat, ugyanakkor Sevillában tubákgyár keletkea két világrészben, de nálunk fképen a másik zett, mely a spanyol burnótot (spaniola) szolgálkettt. Ezeken kívül országonkint vagy vidéken- tatta. 1636. a spanyol papok a tubákolásra Rómát
kint más-más, számos D.-fajt termesztenek. A is rászoktatták. így történt, hogy VIII. Orbán 1624.
nyers D. -levél bódítószagú és keser íz. Hasz- mind a tubákolásra, mind a dohányzásra egyházi
nálata ismeretes. A dohányzás a szervezetre átkot mondott, mely csak 1724. vonatott vissza.
eleinte bódító (narkotikus) méregkép hat, késbb 1657, Velence a tubákgyárat és árusítást bérbe
ez elenyészik, s mérsékelten a felntteknek ke- adta ki. A dohányzást Spanyolországban a nyugatvésbbó árt, de a fejld ifjúságnak, st emésztéskor indiai spanyol matrózoktól tanulták a XVÍ. sz.
a nyálveszteség miatt másoknak is káros. Orvos- közepe táján, Angolországban pedig 1586. a virgiságnak és festéknek is hasznos. A D. -levél forrá- niai angol gyarmatosoktól. Ezután fleg, Spanyolországból Európába mindenfelé terjedt. É. -Amerizata a juhkullancsot meg a lapostetüt kiirtja
a D.-por, különösen a spanyol D.-korpa a levél- kában a dohányzás, úgy látszik, srégi. Az indiánus
tetvet, levélbogarat, nevezetesen a földi bolhát el- nép azt tartotta róla, hogy a napnak még a nagy
riasztja a növényekrl, ha folyadékával öntözzük szellemnek szánt áldozat. Midn RaMgh Virginiát
V. a D.-levéllel füstöljük. A D. hatóanyaga a niko- fölfedezte, a D.-t ott már mindenütt termesztették.
A XVI. sz. vége felé a dohányzás Spanyolországban,
tin (1. 0.) és a nikotianin (1. o.), D.-kámfor.
Portugáliában,
Angolországban, Hollandiában,
Története.
1605. Konstantinápolyban, Egyiptomban és KeletA kínaiak dohányzása koráról, hol a N. Ghi- Indiában divat volt. A világi és papi hatalmak hiába
nensis Pisch. levelét szíják, semmi bizonyosat sem törekedtek a további terjeszkedés ellen. Orosztudunk. Európába a D. els hírét Kolumbus hozta, országban 1634. orrcsonldtás büntetésével hiába
aki 1492. Guanahani bennszülötteit látta, hogy az tiltották a dohányzást, I. Jakab Angolországban
összehengerített D. -levelet kukorica levelébe csa- 1604. hiába vetett a D, fontjára két tallér
vargatják és szíják. Pane Román spanyol atya, adót a dohányzás meg a tubákolás minden rangú
Kolumbus kísérje, akit Haitin visszahagyott, és rend embernek (I. Frigyes Vilmos D.-kol1494. a D. növényérl Petrus Martyrt értesíti, légiuma), st a nknek is (fleg a tubák) luxusszohogy Sto Domingo szigetén a vad nép a D. össze- kása, st életszükséglete lett, úgy, hogy ma alig van
sodort V. hosszú csövekre darabolt leveleit szájba ország, ahol D.-t nem termesztenének.
fogva meggyújtja és füstöl, hogy a moszkitóTermesztése és feldolgozása.
szúnyog ne bántsa. 1511-ben ezen az úton terjedt a
A D.-t levelei végett termesztik, melyekbl
D. híre Európába. Ezt a D.-levélhengert, mások
szerint a kukoricáét nevezték íafeaArcw-nak, míg szivar, szivarka, pipa-D. és burnót készül. A levemások szerint ez a szó Tabago szigetétl v. Ta- lek nem egyforma értékek. Legtöbbre becsülik
közepe táján elforduló anya-leveleket az
basko középamerikai tartománytól származnék, a
lb2b.Gonzalo Hernandez de OdiedoyValdes, Sto alsó alj-levelek gyengébbek, ízük. zamatjuk csekéfels részén a hegylevelek fejlödnek,
Domingo hely tartój a ismertette pontosan a D .-t, ké- lyebb. A
sbb Menardes Miklós spanyol orvos és botanikus ezek tömöttebbek, gorombábbak, zsírosabbak. A
1571. Sevillában megjelent s Nyugat-Indiát is- D. jóságára számos körühnény gyakorol befolyást:
;

:

;

t

;

;

;

—

—

;

t

;

t
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klima, talaj, fajta, mlvelés stb. A különböz használati célra különböz D.-ok alkalmasak. A gyena kerti levelek
gébb, finom, aprólevelü D.
finom pipa-D. és szivarka készítésére, a nagyobb,
de finom levelek szivargyártásra, a nagy levelek,
durvább szövet, ers, gyakran csíps íz levelek
közönséges
ilyen terem nálunk legtöbb
pipa-D .-nak,a nehéz nagy levelek bumótkószítésre
használtatnak.
A D. a meleg éghajlat növénye. Itt terem a leg-

—

—

—

—
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,

jobb, legzamatosabb D., de termelhet hvösebb
klima alatt is, általában még sikerrel mindenütt,

erre a célra legmegfelelbbek

—5 level rászák.

a4

A kiültetésre, ha

csak lehet, borús idt választunk.
A D. mindig sorban ültetend. A sortávol 50—80
cm. között változik, a sorokbani távolság 25 50
cm. között. Az aprólevel kerti D.-t ültetik legsrbben. Minél nagyobb level a D., annál ritkábban ültetend. A túlritka ültetés árt a minségnek. A sorokat vagy egyforma távolra veszik,
vagy két sort szkebbre, az ezt követt szélesebbre. Ez a párossorokban való ültetés, melynek
gyakorlati haszna az volna, hogy a D. között
könnyebben lehet járni. Az ültetésnél a D.-t meglocsolják. A meg nem eredt rászákat minél hamarabb újakkal kell pótolni. Az ültetés után 10—14
napra a D.-t megkapálják, ezt a munkát 2 3 heti
idközben megismétlik. Az utolsó kapálást rendszerint töltögetéssel kötik egybe. Amint a D. virága mutatkozik, azt kicsípik, ez a tetejezés vagy
bugázás célja, hogy a fels levelek jobban kiképzdhessenek; egyúttal a levelek számát is szabályozzák. Egy D. -tnek a fajta és talaj szerint
8—20 levelét hagyják meg, a többit, a legfelsket,

—

ahol a búza augusztus hóban megérik. A nyirkos
klima inkább megfelel neki, mint a száraz. A talajban annjában nem válogatós, hogy igen különböz
talajon megterem, de minsége különböz lesz.
Legmegfelelbb számára a humuszos, termékeny,
könnyebb minség vályog a homokon könny,
agyagon nehéz D. terem. Sovány, kiélt föld D.-nak
nem való. Elövotemónyben nem válogatós; jó
elvetemények repce, mák, lóbab, lóhere. Nálunk
sok helyen két gabona közé ékelik. Utána a búza
jól terem. A D.-nak erteljes, mélyreható gyökere legfejletlenebbeket eltávolítják. A kerti D.-t
van a mély müvelés iránt nagyon hálás. A talajt nem bugázzák. A tetejezett D.-nál a levelek hónalsszel mélyen kell megszántani, kora tavasszal jából oldalhajtások fej lödnek, melyeket le kell tömi
legcélszerbb fogasolni, majd ismételten tárcsázni, ós pedig minél elbb, annál jobb. Ez a mvelet a
sekélyen kacsozás. A kacsozást 2 3-szor ismételni is kell.
a vetés eltt pedig
ha szükséges
A D.-t júl. szept. hóban aratják, midn a leveszántani, a talajt a szántás után boronával és
hengerrel kell egészen porhanyóra mvelni, mert lek kellleg megértek. A kerti levelek akkor
szedendk, midn a zöld szín világos sárgába ment
a darabos, rögös földben a D. nem díszlik.
A D. a kiültetéstl számítva 90—120 nap alatt át, a nagylevel D. pedig midn a levelek elveszfejldik ki aránylag sok hamu-alkotórészt tartal- tik élénkzöld színüket s helyenkint sárgás foltomaz, ezért sok táplálékra van szüksége, amit, ha a sak lesznek, megbabosodnak. Az aratás levelontalajban nem volna elegend, trágyázással kell kint vagy tövenkint végeztetik, nálunk csak az
megadni. A D. trágyázásánál mindazáltal óvato- els eljárást gyakorolják oly módon, hogy az egyes
san kell eljárni, mert vele a minség könnyen el- leveleket letörik a trl. Leghelyesebb eljárás,
rontható. A D. alá az istállótrágya rendszerint hogy az alj-, anya- és hegy-leveleket külön-külön
nem mellzhet, legjobb ezt az elvetemény alá szedik, ami annál ajánlatosabb, mert a levelek
adni vagy a D. alá már az sz folyamán alászán- nem érnek egyszerre, hanem legelbb a legalsók,
tani. Tavasszal trágyázni hiba. Legjobb a szarvas- s legutóbb a legfelsk, s így nem szedünk le éretlen
marha-trágya. A mesterséges trágyákközül közép, D.-t, ami azért baj, mert az ily levél értéktelen.

—

;

;

:

;

—

—

—

—

;

kötött és agyagtalajokon azistállótr ágyával együtt
szuperfoszfát, a homoktalajokon a szuperfoszfáton
kívül még 40o'o-os káli adható. Ha a D. istálló-

nem

kap, az említett mtrágyákon kívül
chilisalétromot is adnak alá. Jó eredményt értek
el a kovasavas káli (martellin) és szuperfoszfát
egytlttes alkalmazásától.
A D. kései fagyok iránt érzékeny ezért elbb
melegágyban a magból palántát nevelünk s ezeket
ültetjük ki. A melegágy v. úgy készül, mint ahogyan a kertészek csinálják, v. pedig kiássák az ágy
helyét, megtöltik lótrágyával, szegélyezik deszkákkal és üvegfedéllel, olajos papirossal, nád,

trágyát

;

A leszedett leveleket füllesztik v. fonnyasztják
oly módon, hogy azokat szells helyen, rendesen a
pajta fenekén 15
21 cm. vastag rakásokban szalmára lefektetik s ott addig hagyják, míg a levél
meglankad, sárgafoltos lesz és bordája megpuhul,
elveszti keménységét. Ez a levél érettsége és az
idjárás szerint 36— 72 órát vesz igénybe; közben átrakják a levéh-akásokat, ügyelve arra, hogy
az belsejében meg ne izzadjon. A fllesztett leveleket a szárítás céljából felfzik vagy felaggatják. Lehet botra és zsinórra fzni. Nálunk ez utóbbi
dívik. Ezen eljárásnál a D.-levelek elbb a D.
nagysága szerint különböz hosszúságú tre füzetnek, innen átvitetnek a zsinórra. A fzésnél
vagy keresztülszúrják a bordát, vagy oldalt szúrják és az elbbi eljárásnál ismét vagy színével
lapjával
fznek, vagy forgatva oly módon,
hogy felváltva a D.-levelek majd fels, majd meg
alsó lapjukkal érik egymást. Eszerint megkülönböztetjilk a lapjára, forgatva és oldalt fzést Az els
a legrosszabb, az utóbbi a legjobb, de leglassúbb
és legtöbb helyet kívánó mód. A botra fzés fleg
Hollandiában dívik. A levélbordát a vastagabb
részén behasítják és a leveleket vékony botokra

—

szalma vagy szövettel borított rámákkal befedik.
A D.-magot a melegágyakba febr.— márc. hóban
vetik. Egy kat. holdra jó minség magból a D.fajta szerint 25—50 gr. mag kell, amelyet 5—10
m*-re hintünk el. A palántákat öntözni, gyomlálni, ritkítani, hidegtl védeni kell, arra ügyelve
azonban, hogy el ne kényeztessenek. A ritkításnál
kiszedett fölös apró D.-palántákat célszer kertileg elkészített hidegágyakba 4—5 cm. távolságra
ültetni, amit pikirozásnak neveznek. A pikirozott
D. nagyon alkalmas az els ültetés kifoltozására.
A D.-t legjobb május els felében kiültetni; fzik. Nálunk újabban a gerebenekre aggatás kezd

—

—

-

Dohány

A gerebenek vagy exszikkátorok 3 —i m.
hosszú lécek, amelyekbe kótsorban 1*5— 2 cm. távolságra, 2—3 cm. hosszú, mindkét végükön hegyes szegek veretnek rézsútosan. A gereben elnye, hogy az aggatás gyorsabb, a levelek nem
csúszhatnak össze és egyenletesebben is szárad-

q között változik

kásos eljárás, v. pedig mesterségesen felmelegített
levegben szárad az. Ez az eljárás fleg ÉszakAmerikában dívik. Erre a célra külön szárító-kamrák szolgáhiak, amelyekben a levegt egész 70°-ig
is felmelegítik, különböz, erre a célra szolgáló
fütö-készül ékekkel. A hmérsék, amelyig a leve-

aratják, virágzáskor

terjedni.

.

Dohány
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k. h.-kint,

kerti D.-ból

5—9, a

nagy levelbl 7—20 q. A levelétl megfosztott
D.-t új leveleket hajt s ha korán szedetett a D. és
egy-egy tövön a második hajtásból csak 3— 5 levelet hagyunk meg, akkor ezek kedvez idvel
szintén megérnek és a sarju-D.-t szolgáltatják.
nak. A felfzött vagy felaggatott leveleket megD.-magotúgy nyernek, hogy néhány szebb tövet
szárítják. A szárítás kétféle; vagy a körlég rendes nem bugáznak le, a levelét is késbb szedik, mint
hömérséke szárítja meg a D.-t, ez a nálmik szo- a többi D.-ét. A magot a tokok megbamulásakor

gt

felmelegítik, változik aszerint,

sabb V. sötétebb

amint világo-

szín dohányt akarnak

elállítani.

A

közönséges szárítási módnál a D. -füzéreket
a kerti D.-nál a szabad levegre aggatják ki, szárító-állványokra, a nagylevelü D.-nál pedig szárító-pajtákban eszközlik a szárítást. A szabadban
való szárítás célszertlen, mert a D.-t sok baj érheti nálunk mindazáltal még mindig sok D. lesz ily
módon szárítva, habár szárító-pajtákat mindig több
és több helyen építenek. A szárító-pajtának oly
berendezésnek kell lenni, hogy az tetszés szerint
szellztethet legyen, amire az oldalfalakon alkalmazott szelel-ablakok vagy rések és a tetn lev
kürtk szolgálnak. A pajta 6—10 méter széles legyen, hosszasága tetszés szerinti. Az oldalfalak
legcélszerbb magassága 2"80 m., a teté 3 méter.
A pajta belsejében oszlopokra keresztrudak szegeztetnek erre lesznek aggatva a zsinórok vagy
rakva a gerebenek. A zsinórok gyorsabb felaggathatása végett azok két végére rendesen fából készült két kampót, az ú. n. kukát kötnek. Az egyes
szakaszok legmegfelelbb távolsága 4 m.,két szakasz után mindig 1 m. széles keresztút következik. A szárítás alkalmával a füzérek hol srbbre,
hol ritkábbra rakatnak, amint a D. kívánja. Legrakatnak, ezután
gyakoribb, hogy kezdetben
széttolatnak, majd ha i D. megszáradt, megint
sren egymás mellé tolatnak, ez a záróaggatás.
Ha a D. megszáradt, a gerebenekrl v. füzérekrl leszedetik. Erre nyirkos idt kell választani,
különben a D. törékeny lesz. A leszedett leveleket
osztályozni kell. Nálunk a következ osztályok
vannak megállapítva I. Szivarboríték-levél. II.
;

azonban a tokok számát sza-

bályozzák, 30—40 tokot hagyva meg egy tn.
A D.-ban sok kárt tehet a szél és a jéges, mert
a leveleket összeszaggatja. Állati ellenségei a
drótférog, a vetési bagoly-lepkének és a gammalepkének a hernyója, a lótet. Az élsdi növények
közül fleg a vajf (Orobanche ramosa) tesz benne
kárt. A szárításnál, ha nem vigyáznak, a penészedés, a kocsányrothadás, a szívégés fordulhat el.
Hazánkban jelenleg mintegy 90,000 k. h.-on termelnek D.-t. Legtöbbet termelnek Szabolcs, Heves
ós Békés vármegyékben. A D. nálunk monopólium tárgya, tehát csak az termelheti, aki a kincstártól erre engedélyt kap. A D. v. kivitelre, v. a
jövedék számára termelhet. Az országos beváltási
ár q-kint 36 —44 kor. között ingadozik. D.-termelési engedélyt csak az kap, aki legalább 1 k. h.-at
szán erre a célra, de csakis oly községben, melyre a
D. -termelés különben engedélyezve van, és aki kötelezi magát, hogy a D.-jövedékrl szóló 1887. évi'
XLIV. törv.-cikknek a termelésre vonatkozó szabályait pontosan teljesíti. L. Dohányjövedék.
A D. gyári feldolgozását 1. Szivar (gyártása).

;

srn

Betegrségei.

Á) Kedveztlen

életviszonyok által okozott be-

Mély fekvés, nedves, hideg talajon
néha a D.-t nem fejldik ki normálisan, izei
tegségek:

1.

srn

megrövidülnek, miáltal
veszik körül a szárat a levelek, melyek rendes alakjukat szintén elvesztik rövidek és keskenyek maradnak s többnyire összefodrosodnak. B betegséget a nép kígyólevelii D.-nak nevezi. 2. Hideg, nedves esztendkben a leveleken száraz, kisebb-nagyobb foltok
támadnak, melyet a nép rozsdának v. himlnek
nevez ugyancsak megfoltosodik a dohány az ersen trájgyázott tidben is.
:

;

B) Élsködk által okozott betegségek ; 1. A dohány valamennyi betegsége között legtöbb kárt
Válogatott levelek a, b, c, d, e. III -V. Kerti le- okoz egy virágos élsköd az elágazó szádor (Orovelek. VI— VII. Muskotály levelek. VIII. Kapa-D. banche ramosa L.), melyet népünk vajfünek nevez.
lev. IX. Kihányás. X. Csomózatlan levél és tiszta Igénytelen külsej, 10—30 cm. magas, klorofil
hulladék. Ezekben az osztályokban a beváltási nélküli növény ez, kicsiny kékes virágokkal, haárak 120 és 24 korona között vannak. Az osztá- lavány, pikkelyszerü levelekkel, mely a D. gyölyokban külön is megemlíttetnek a szegedi, deb- kereibe bocsátja szivógyökereit, mi miatt a D.
:

:

reczeni, szuloki, debröi, szentandrási levelek. Kiváló hír D.-termel helyeink ezenkívül Csetnek, Fadd, Réthát, Jánosháza, Csaba (csabai
rózsa-D.), Gyalla, Vitnyéd, Verpelét. Az osztályozott D.-t szelíden kisimítják és csomózzák, a
simítás inkább csak a levelek kiegyenlítésébl áll.
Egy csomóba 25—35 levelet kötnek. E munka
külön erre a célra készült helyiségben, a simítóházban végeztetik. Az elszállításig a csomókat \/g
m. széles és legfeljebb 1 m. magas asztagokba rakják. Elszállításra pedig körülb. 100 kg-ot magában
foglaló ú. n. bálokba rakják. A D. termése 5
20
:

—

—

elcsenevész v. tönkremegy. A gyomlálással védekezhetünk némileg ellene, de ha a szádor nagy
tanyát ütött, már meg nem mentjük a termést, mert
a kitépett hajtások helyett igen gyorsan újabb
hajtások keletkeznek. Szem eltt tartandó ezért,
hogy az egyszer inficiált földre több évig D. vagy
kender, mely utóbbi szintén gazdanövénye az
élsködnek, ne kerüljön. 2. Nagyon jelentékeny
károkat tesz hazai D.-ültetvénynkben egy bakteriózus betegség a mozaikbetegség is, mely hazánkban elször 1887. Szulok somiogyvmegyei községben s azóta Komárom és Szabolcs vmegyékben
:

—

Doháinyadö
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—

Dohányjövedék

konstatáltatott. A kiültetett, egészségeseknek lát- kis- és különlegességi árusok a kincstár ideigleszó palánták közül többen a kiültetés után 3—6 nesen felfogadott bizományosai, kik a dohányhétre beteges állapotba esnek, melynek fójellege eladásért bizonyos százalékot kapnak.
az, hogy a leveleken különböz nagyságú és alakú
Dohánybeváltó felügyelségek (van 6), a dofolt-ok keletkeznek; a megtarkult levelek foltjai- hánytermelési engedélyeket adják ki, a dohánynak közepében igen gyakran a levélszövet teljesen beváltó hivatalokat ellenrzik s a dohánj-termeelhal, s ilyenkor a folt közepe kilyukad.
tarka, lési ügyekben mint elsfokú hatóság mködnek.
lyukas s emellett törékeny levelek beváltási ára A D. élén a felügyel áll. Közvetlenül a dohánycsekély.
kísérletek kimutatták, hogy a fertz a jöv. központi igazgatóság alá tartoznak.
D.-melegágyak földjében fészkel, amiért a betegDohánybeváltó hivatalok (van 35), feladata
ség ellen legajánlatosabb a melegágyak földjét a kincstár számára engedéllyel termelt dohányévrl-évre felújítani. 3. Liszthaitnat.E betegség nak a termelktl beváltása, beraktározása, kia D. levelein gyengéd fehér bevonatot alkot s azt képzése, válogatása, bálokba göngyölése és doközönségesen az Erj'siphe communis Lév.
hánygj-árakhoz elszállitása. Közvetlenül a dohánygomba okozza, amitl a levelek utóbb összezsugo- beváltó felügyelségek alá vannak rendelve.

A

A

nev

rodnak s elfonnyadnak, i. A melegágyakban kikelt zsonge palántákat az Áliernaria tenuis Nees
vagy És.
gomba támadja meg, amitl^ a
kikelt növények egész foldfölötti része, különösen
a sziklevelek s a még fejletlen els lomblevelek

Dohányegyedáruság, 1. Dohányjövedék.
Dohánygyárak, hivatalosan dohánygyári igazgatóságok (van 22), a dohánygyártmányok el-

elpetyhüdnek, vizöket elvesztik, piszkos sötétzöld
szint vesznek föl, s elnyálkásodva egymáshoz
tapadnak késbb egészen elfeketednek. A betegség a túlnedves, nyirkos levegj melegágyakban
pusztít fleg, miért is eUene a mértékletes öntözés
s a melegágyak rendes szellztetése ajánlható.
5. Az elbbieknél sokkal jelentéktelenebb betegségek az Ascochyta Xicotianae Pass. és a Phyüosticia TaiMci Pass. gombák által okozott betegségek ; az elbbi szabálytalan alakú barna foltok, az
utóbbi száraz fehéres foltok alakjában jelenik meg;
mindkét gombánál késbb egx'es foltokban sötétebb
pettyecskék észlelhetk a Phyllosticta Tabaci-val
hasonló természet a terméstokokon található

aUgazgató áll. A D. közvetlenül a dohányjöv. központi igazgatóság alá tartoznak.
Dohányjövedék. A D.-nek vagy dohányegyedáruságnak (monopólium; elméletileg háromféle
alakja van a) termelési monopoUum, midn a
dohánytermelést kizárólag az állam zi (nincs sehol) b) gyártási monopoUum, midn a termelés
meg van engedve s csak a gyártás és az eladás
van az állam kezében c) eladási v. kereskedelmi
monopólium, midn a termelés és gyártás megengedett s az áUam csak az eladást tartja fenn
magának (voltWürttembergben 1801— 20-ig; most

nev

;

;

Dohánybiztosítás,

1.

Biztositás.

állításával és a dohányáruraktárakba való szállításával foglalkoznak. A D. élén az igazgató és

:

;

;

nincs sehol).

PhyUostida capsulicola Sacc. gomba is. 6. AmeMagyarországon az ötvenes évek eltti idben
rikában egy Pei-onospora is, a Peronospora Hyos- a dohánytermelés szabad volt és nem volt külö-

dami De By. jelentkezett a dohányon, jelentékeny
károkat okozva, belepvén és elhervasztván annak
leveleit; mivel e gomba egj' Európában nagyon közönséges gyomon a Hyosciamus niger-en elfordul, nem lehetetlen, hogy a dohányt is megtámadja.
7. Az eddig eladott élsködk már a szántóföldön
támadják meg a dohányt, de vannak a dohánynak
oly gombái is, melyek a már leszedett leveleken
a kezelés (szárítás, erjesztés) alatt jelentkeznek s
amelyek a legszebb levelek értékét nagyban csökkenthetik. A szerint, amint a gombák nemsokára
a levelek megszedése után vagy pedig már a megszáradt levélen jelentkeznek, a betegség nedves y.
pedig száraz rothadásnak neveztetik a termelk
által, ha pedig á rothadás csak a levelek erein
észlelhet, bordarothadásnak neveztetik. Két gomba
okozója fleg e betegségeknek a Sclerotinia Libertiam Puck. ée a Sotrytis cinerea Pers. E bajok
ellen csakis okszer kezelés, megfelel, a szellztetés szabályozására berendezett D.-pajták építése
által védekezhetni sikeresen.
:

Az irodalmat 1. Dohányjövedék alatt
Dohányadó, Dohányjövedék.
Dohányárudák. A kész dohánygyártmányok a
l.

m. kir. dohánygyárakból a dohányáruraktárakhoz kerülnek. A kincstári dohányáruraktárak látj;^ el a hozzájuk utalt dohányárusokat (nagy- és
különlegességi árusokat) gjártmánnyal. A nagyárusok viszont a hozzájuk beosztott kisárusoknak szolgáltatják ki a gyártmányokat. A nagy-,

nös engedélyhez kötve.
A D. behozatala iránt már a múlt század folyamán történtek kísérletek, de tényleg csak az 1850
nov. 29. császári nyiltparancs hozta be. 1867-ben
a magyar D. önállósíttatván, kezelését a m. kir.
pénzügyminisztérium vette át. Az 1868. XIV. t.-c.
a D. kezelésére nézve az abszolút uralom alatt
életbe lépett szabályokat némi módosítással elfogadta s ezzel a magyar D.-et törvényileg is elismerte. Ettl az idtl kezdve két Ízben foglal-

kozott az országgjlés a D. rendezésével, és pedig az 1876. IV. és 1887. XLIV. t.-c.-eiben. A D.
ma érvényben lev jogszabályai fképen az
1887. XLIV. t-c.-ben vannak lefektetve, de
emellett a régi törvények némely intézkedései is
hatályban maradtak s ezeket az idközben kiadott
miniszteri rendeletek egészítik ki.
A magyar D. törvényei szerint a kizárólagos
rendelkezési jog úgy a nyers, mint a feldolgozott
dohányra nézve az államot illeti. E kizárólagos
jog folytán engedély nélkül senkinek sem szabad
dohányt termelni, feldolgozni, készíteni, felhasználni V. forgalomba hozni, dohányt külföldrl fogyasztás, raktározás v. átszállítás végett beszerezni V. behozni ; végül oly gépeket, szerszámokat,
eszközöket elállítani, külföldrl behozni, magánál tartani v. forgalomba hozni, melyek kizárólag
a dohány iparszer feldolgozására szolgálnak.
A D. fogalomkörének fÉázisai : a) dohánjrtermelés, b) dohánybeváltás, c) dohány gyártás, d^for-
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galombahozatal,e) külföldi dohány- és gyártmányvétel és f) dohánykiviteli kereskedés.
a) A magyar D. gyártási monopoliimi lévén, az
állam a termelést magánosok által végezteti. Dohányt csak névre kiállított s egy év tartamára
szóló engedély alapján szabad termelni. Engedély
legalább 1 kat. hold terjedelm, lehetleg szabá•lyos alakú száraz s kellen elkészített földterületre annak adható, ki terhes szerzdést köthet,
dugáruság miatt elitélve v. jövedéki kihágás
miatt a dohánytermelésbl kizárva nincs s emellett a dohánytermeléshez szükséges fölszerelvényekkel (szárító pajta, simitó helyiség stb.) bír.
A tulajdonul v, haszonbérben birt összes szántóföldek Vs-énél nagyobb területre engedély nem
adható. Egy községben az összes termelök termelési területének Erdélyben legalább 10, másutt
legalább 20 kataszt. holdat kell kitennie. Termelési engedély 1. kincstár számára, 2. kivitelre
való termelésre adható. Ugyanazon község határában csak egyféle célú termelés gyakorolható.
A termelési kérvény az illetékes községi elöljáróságnál a következ évi termelési engedély iránt
dec. 31-ig adandó be. A termelk termésükre rendes és rendkívüli elleget kaphatnak kamat nélkül (holdankint 40—80 K).
h) A termel egész dohánytermését (a hulladékot is) köteles azon dohánybeváltó hivatalnak,
melynek körzetéhez tartozik, hiány nélkül beszolgáltatni. Ennek ellenrzése okából a pénzügyri
közegek a termést zöld állapotában felbecsiilik,
késbb pedig a már felfzött dohány mennyiségét,
valamint az egész termést száraz állapotában is
felveszik. Ha a két mennyiség között feltn hiány
mutatkozik s a hiányt a termel a dohány bevál-

tásakor

nem

képes igazolni, jövedéki büntet

el-

—
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eladása céljából. Azonban, kizárólag személyes
szükségletre, annak csekély mennyiségben való
behozatalát bizonyos díj lefizetése mellett magá-

A külföldrl magánosok
behozott dohány után vámdlj és
engedélyilleték fizetend.
f) A belföldi dohány kiviteli elárusítását az
állam Ausztriával szemben maga intézi. A szonosoknak

is

megengedi.

által engedéllyel

rosabban vett külföldi dohány- és gyártmánykiviteli kereskedés jogát pedig a Magyar Dohánykereskedelmi r.-t.-ra ruiázta (1. Dohánykivitel).
Ausztria évenkénti egyezmény alapján a m. kir.
dohánybeváltó hivatalok által átvett termésnek
mintegy 457o-át kapja (1911. 320,000- q.-t 15 millió K értékben). Ezzel szemben a magyar D. igazgatási költségeihez aránylagosan hozzájárul.
A dohánymonopoliumnak hátrányai és elnyei
egyaránt vannak. Legkárosabb hatása a földmívelés szabadságának korlátozása. Mert a dohányon kívül alig van még mezgazdasági termék,
mely a kisgazda és háznépének tevékenységét
oly dúsan jutalmazná. A dohánylevelek törése,
ftése, szárítása, simítása és csomózása ugyanis
oly idbe esik, amidn a nagyobb mezei munka
szünetel. Emellett a dohánykezelési munkálatokat a nk, gyermekek s aggok is elvégezhetik.
Az is nagy hátránya, hogy a kormány a dohánytermesztést a felügyelet könnyebbsége kedvéért
csak bizonyos vidékekre kénytelen szorítani, amiaz ország sok részére nézve úgy hat, mint a
dohánytermesztés egyenes eltiltása. Hátránya továbbá, hogy a különböz országrészeket és mezgazdákat nagyon egyenltlenül terheli, mivel azok
a vidékek, amelyeknek talaja nem alkalmas dohánytermesztésre,azegyedáruság hatását jóval kevésbbé érzik, mint azok az országrészek, amelyek
a virágzó dohánytermesztés feltételeivel bírnak.
Ezzel szemben nagy elnye, hogy jobban hozzásimul a fogyasztók adófizetési képességéhez, mint
bármely más dohányadóztatási mód, mert az értékesebb gyártmányok fogyasztói, vagyis a tehetsebb fogyasztók nagyobb adótételt fizetnek.
A dohány továbbá nem nélkülözhetetlen szük-

járás alá kerül (1. D.-i kihágások). A dohányt a
beváltó hivatal minség szerint osztályozva, a
pénzügyminisztérium által 3 évenkint megállapított beváltási árakon veszi át (maximum 120 K,
minimum 6
100 kg.-onkint). A beváltó bizottságban a termelök érdekeinek védelmére az
által kiküldött gazdasági szakért van jelen.
c) A dohánygyártást a D. a m. kir. dohány- ségleti tárgy, hanem élvezeti cikk, s mégis fogyári igazgatóságok (22) útján maga végzi. A gyasztása a népesség valamennyi osztályában nadohánygyárak részben itthon termelt és beváltás gyon el van terjedve. Ennélfogva a dohányra veután kiképzett dohányleveleket, részben külföld- tett adó, ha jól van keresztüMve, biztos és bsérl vásárolt dohányfajokat dolgoznak fel, ame- ges bevételt szolgáltat. A népesség szaporodásával
lyeknek hazai termelése a klimatikus és talaj- s a közjólét emelkedésével egyre nagyobbodó beviszonyok folytán itt nem lehetséges. A gyártás vételt nyújt. Igazságosabb, mint más fogyasztási
burnót, fonadék, szivar, szivarka, pipadohány és adó (só-, hús-, liszt-, cukoradó stb.), mert rendszerint csak a családft s a keresetképes férfi-családlúgvízkivonat (thanaton) készítésére terjed ki.
d) A D. árujegyével ellátott csomagokban és lá- tagokat éri.
Dohánymonopoliummal bimak még Franciadákban elhelyezett gyártmányok eladását megha^
tározott áron az arra engedélyt nyert árusok ország (legelször 1664.), Ausztria (1728), Olasz-,
Spanyol-, Törökország (1884), Románia (1872),
(1. DoMnyárudák) teljesítik, kik a gyártmányokat a kincstári dohányárúraktárakból a fogyasztók Szerbia (1885), Portugália (1888) és Japán (a marészére megállapított eladási áraknál kisebb áron gyar D. mintájára 1897.). A magyar D. néhány
szerzik be. A dohánygyártmányok 1. az általános, statisztikai adata a következ
2. belföldi különlegességi és 3. külföldi különle«) Termelés. 1911-ben 12,000 termel 90,000
gességi árjegyzék szerint vannak minség és ár holdon 700,000 q. dohányt termelt a beváltási ár

K

OMGE

:

;

tekintetében osztályozva.
e) Az állam a külföldi dohány és dohánygyártmányok behozatalát kizárólag magának tartja

fenn, a
illetve

dohánynak gyártásnál való felhasználása,
a gyártmányoknak magasabb áron való

29,500,000 K-t tett ki (régebben több termel volt
és többet termeltek, de a beváltási ár volt kisebb).
350 K (réEgy hold hozamának átlaga 71/2 q.
gebben 5 q.
160 K) a beváltási átlagár q.-nkint
45 K (régebben 20—25 K) volt. Kiviteli dohány-

=

=

;
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tenneló van 100, kik 860 holdon 4800 q. dohányt
termelnek. (Számuk foljrton apad.)
p) Gyártás. A 22 dohánygj'árban 20,000-nél
több munkás (nagyobbrészt nö) mintegy 13 milUió
K bért keres. A dohánygyárak 254,000 q. nyers
dohányanyagot (Vs**!© külföldi dohány) használtak fel az utolsó évben s ebbl 630 millió szivart. 2600 millió szivarkát, 190,000 q. pipadohányt, 270 q. burnótot, 300 q. fonadékot és 500 q.
thanatont (lúgvízkivonat) állítottak elö.
T) Eladás alá került 1911. majdnem 3100 millió
szivar és szivarka, 186,000 q. pipadohány, fonadék és burnót,
420,000 q. nyers dohány 170
millió K. összértékben. Külföldrl behozatott 31
millió szivar és szivarka és 71,000 q. nyers dohány 18 millió K értékben. Az évi fogyasztás
fejenkint átlagosan 1-30 kg.-t tesz ki 6*90 K értékben.
o) A D. körében mintegy 800 tisztvisel és altiszt van alkalmazva a központban (1. Dohányjövedéki központi igazgatóság) és alárendelt Mvatalainál. A D. 1911. évi bevétele kerek összegben 170 millió K, kiadása mintegy 80 millió K;
«nnek folytán évi tiszta jövedelme mintegy
90 millió K. A D. ingatlan és ingó vagyona
kerek összegben 120 millió K-t tesz ki, melybl
a nyers dohány és gyártmány-anyagkészlet mintegy 75 millió K értékre rúg.
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Dohányzó- és tubákoló-eszközök
és

ellenrz teendket. Budapesten székel,

élén miniszteri tanácsos áll, mint igazgató
személyzete fogalmazói karból, számvevségbl és
segédhivatalból áU. Az összes dohánybeváltó felügyelségek, beváltóhivatalok és dohánygyárigazgatóságok alája vannak rendelve.
;

Dohánykámfor,
Dohánykivitel.

1.

Xikotianin.

A magyar

dohánytermés kül-

eladásával az 1892. alakult aMagyar dohánykereskedelmi r.-t.» foglalkozik a pénzügyminisztériummal kötött szerzdés alapján. Eladja a
kincstár számára beváltott dohánynak a hazai
gyártás által föl nem használt részét, a kiviteli
célra termelt dohányt a termelktl közvetlenül
földi

átveszi, végül

a m.

kir.

dohánygyártmányoknak

külföldön piacot szerez. A dohánykereskedelmi
r.-t. közvetítésével évenkint mintegy 100,000 q
dohány nyer elhelyezést (5 millió
értékben). A
gyártmánykivitel ez id szerint jelentéktelen (átlag éxi 50,000 K). Jelentékenyebb külföldi piacok
Algéria, Belgium, Dánia, Egyiptom, Franciaor-

K

szág, Gibraltár, Marokkó, Nagy-Britannia, Németalföld, Német birodalom, Olaszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Svájc, Tunisz a nyers
dohányt ; Amerika, Argentína, Bulgária, Dánia,
Fokfóld, Német birodalom és Svájc a gyártmányt
illetleg.

Dohioiykolléginm, megszoritott számú személyekbl, többnyire 6—8 tagból álló kedélyes társaság, melybe I. Frigyes Vilmos porosz király
minisztereket, törzstiszteket, tudósokat, esetleg
Berlinben tartózkodó idegeneket berlini, potsdami

vagy wusterhauseni kastélyába majd minden nap

5 órára meghívott. A társaság tagjai a király
elnöklete alatt söröztek, dohánj'oztak és napi eseményekrl, politikáról is társalogtak. A hangulat
igen fesztelen volt, senkinek sem volt szabad fölkelnie, bárki lépett is a terembe, akár maga a
király is. Midn a jelenlevk egyszer a trónörökös
beléptekor felkeltek, a király ezen annyira megharagudott, hogy a társaságot feloszlatta és tagoly cselekmé- jait kitiltotta kastélyából. A kollégium üléseit
d. u.

;

;

:

melés- és kezeléstan, 1911.

Dohányjövedéki kihágások,
nyek vagy mulasztások, melyek a dohányjövedéki német költk sokszor leírták pl. Gutzkow a Zopf
törvényekbe, szabályokba vagy rendeletekbe üt- u. Schwert c. vígjátékban.
köznek. A fontosabb D. ezek: tilos dohányterDohánykorpa (növ.), 1. Dohány.
melés, a dohány tilos birtoklása, feldolgozása és
Dohánylegel. Levéltörés és dércsipés után
;

felhasználása, tilos forgalombahozatala és a do- juhokkal szokás a kórókon kihajtott kacsokat s a
bányesempészet. A D. rendszerint pénzbüntetéssel sarjút legeltetni, a dohányjöv. közp. igazgatóság
(ritkábban szabadságvesztéssel is) és engedélyel- engedélyével. Német szakírók ártalmasnak mondvonással sújtatnak, súlyos kihágás esetében pedig ják ezt a dohány nikotintartalma miatt, hazánka kihágás tárgya elkobzás alá is eshetik. A pénz- ban azonban szokás a kórólegeltetés, s nem tapaszbüntetés az engedély nélkül beültetett földterület talták, hogy az ártalmas lett volna.
minden D'^-e után nyilt területen 60 f., kertekben
Dohánymonopolium, l Dohányjövedék.
és bekerített helyen 2 K. A tilos birtoklás és forDohánypapiros, az olyan szivarka-papiros,
galomba hozatal legkisebb büntetése a kg.-kint amelybe doháuylevél-kocsányt is beleröltek.
3
20 f. kitev fogyasztási illeték kétszeresétl
Dohánytermelési kisérleti állomás, feladata
négyszeresóig teijedhet összeg. Tilos házalás és a hazai dohánj'termelés javítása, fajtiszta dohányárulás esetén pedig ezenfelül még egy havi el- mag termelése és a külföldi dohíányfajok meghozárás is jár fóbüntetésképen.
nosítása körüli kísérletezés. 1898. évben a debDohányjövedéki központi igazgatóság, a reczeni gazdasági akadémia telepén állították
pénzügyminisztériumnak közvetlenül van aláren- fel. A fiatalabb dohányjövedéki tisztviselket
delve s a dohányegyedáruság minden mszaki tanulmányi célból egy évi gjakorlatra hivatalból
ügyét intézi, tehát a dohány termelését, bevál- és rendszeresen szokták oda kiküldeni.
tását, a külföldi nyersanyag és dohánygyártmáDohányzó- és tnbákolé-eszközök. Füstszlvó
nyok bevásárlását, gyártmányok elállítását és eszközöket ókori sírokban, st még történelemraktározását, végül a gyártás fejlesztését illet eltti idkbl is több ízben találtak
Európában
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Égetett agyagból, vas- v. bronzból való pipafejeik
nem sokban különböztek a maiaktól. Irland földjébl annyi került napvilágra, hogy népmonda is
keletkezett e «tündérpipák»-ról (elünpipes). Hogy
mely égethet anyag füstjét szívták belle, nincs
eldöntve valószínleg sokfélét használtak hozzá.
Plinius szerint a barbárok gyékénysást (cyperus)
•füstöltek, a szkithák kendert, a sziú indiánusokról
ki van mutatva, hogy vallásos szertartásaikhoz
más-más fajta kábító növény füstjét szívják, fkép a vörös fz hóját. A kuruzslás eszközei között
régente és ma is sokféle növény száraz törmelékeit tömik pipába (rózsa-, ibolyaleveleket, burgonyáét, a legtöbb narkotikus fét).
Pipaformákban leggazdagabb változatot Afrikában találni. Legprimitívebb formája a középterületek keleti részein van divatban: kicsiny
fóldhalomba felül tölcséralakú nyílást fúrnak, oldalt másikat ferdén annak alsó végéig, a tölcsérbe
kerül a dohány v. kendertörmelék s oldalról szívakkák és abonják. Az serdöségek törpe fajai
gok banánszár oldalába csavart levélsüvegböl dohányoznak, a szuahélik ázsiai narzsiléket használnak, díszes faragott pipák a báliké Kamerunban. Az anyagul vett szappankö és szerpentin
puha volta a legkülönbözbb alakú faragásokra
ad itt alkalmat. Vízi pipáik ftartója tökgyümölcs,
bambuszhenger vagy a kenyérfa vájt gyümölcse.
Egyes vidékek megtartják pipaformáik állandó
j ellegét, úgy hogy a gyjtknek könny eredeti
hazájukra ráismerni.
A csendes-tengeri szigetek népei kevésbbé rabjai a füstszívásnak, ehelyett a káva- és bételrágás
divatját zik túlságig. De ismerik a baubau vagy
kiré-nek nevezett bambuszpipát, melynek hosszú
szára megtelvén füsttel, úgy adják kézrl-kézre
s mindenki nyel egy bizonyos mennyiséget belle.
Az ausztrálnégerek is ismerik a narkotikus füst
hatását, de pipáik idegen befolyást mutatnak.
Amerika indiánjai csak részben hódolnak e szenvedélynek. Egész Dél-Amerikában a tubákolás
;

:

az, hogy mvészi kiképzésre alkalmas s a szívásnak egyébként is megfelel tajtékanyagot és
borostyánkövet kezdtek hozzá 200 óv eltt anyagul

használni.

A

tubákolás divata

nem

terjedt el oly általáno-

mint a dohányzásé. A négertörzsek mindenütt
élnek vele s fa, szárú, elefántcsont vagy kemény
san,

gyümülcshéjból készült tartókban hordják magukA porrátört anyagot v. kézfejrl szívják fel,
V. kis kanalakkal viszik az orrnyilasba. A délaraerikai indiánus a világ legszenvedelmesebb tubákal.

kolója. Tai-tóul az ú. n. lajhárcsiga hóját használja,
melynek födje egy-egy denevérszárny
gutta-

br

:

percha segélyével van az alapra ersítve. Tubákjuk kellemes szagú por, összetétele ismeretlen.
Az orrbavezetésre különféle elágazású csöves csontokat használnak többnyire két élvez számára
van készítve. Egyik a csont nyílásán át a másik
orrába fújja a port vannak olyan ketts
alakúak is, melyek segélyével ketten egyszerre egymást szolgálhatják ki. V. ö. Pritcheti, SmoUiana
(London 1890) ; Tomasek, Pfeifenindustrie (Wei;

;

mar
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1878).
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Christian Wilhelm von, német politiLemgoban 1751 dec. 11.,
megh. 1820 máj. 29. 1776-ban a braunschweigi
Carolinumon a pénzügytan és statisztika tanára
lett. 1777-ben porosz államszolgálatba lépett, különböz hivatalokat viselt és diplomáciai meg-bizatása is volt. 1897-ben részt vett a rastadti
békekongresszuson, Jéróme királynak drezdai
követe volt. Mvei Materialien zr Statistik und
neuesten Staatengeschichte (Lemgo 1777—85, 5.
folyt.); Über den deutschen Pürstenbund (1785);
Denkwürdigkeiten meiner Zeit, oder Beitráge
zur Geschichte vom letzten Viertel des 18. und
vom Anfang des 19. Jahrhunderts (Lemgo 1814;—
1819, 5 köt.), az els nagyobb német memoárok
tikai és történetíró, szül.

:

egyike.

Dohme,

azonban klasszikus dohányzók. Már az slakók
ismerték s a vörös agyagból való pipaformák
egész sorozatát fejlesztették ki (érdekes alakúak
a haidák pipái, a vetöbárd és pipa egyesítése
s,az úgynevezett békepipák változatos formái).
Ázsia keletén ós északon kezdetleges pipaformák találhatók, még az ópiumpipák között is
alig akad bonyolultabb alakú, délen és nyugaton azonban, ameddig az izlám uralma terjed,

Bobért, német mvészettörténetíró,
Berlinben 1845 jún. 17., megh. 1893 nov. 8.
Mint a berlini National galerié, majd a porosz királyi mvészeti gyjtemények igazgatója és a
mvészeti akadémia ftitkára nagy szerepet játszott Berlin mvészeti életében. Mvei közül említendk Das königliche Schloss in Berlin (Leipzig 1876) Barock- und Rokokoarchitektur (Berlin 1884—91) Geschichte der deutschen Baukunst
(u. 0. 1887). D. szerkesztette a Kunst imd Künstler des Mittelalters und der Neuzeit (Leipzig
1875—85) és Kunst und Künstler des 19. Jahrhunderts (u. 0. 1882) c. hézagpótló gyjteményes

mvészi kiképzés

mveket.

helyettesíti,

varozást

Nyugat-Indiában Kolumbus csak

látott,

Észak-Amerika

rézbr

szi-

törzsei

és tökéletes szerkezet jellegzik

szül.

:

;

;

Dohna (azeltt Donin), 1. város Dresden szász
a D.-et. Ez egyszersmind a vizipipák, narzsilék
shazája. Európai mohamedánok között a csibuk- kerületben, 12 km.-nyire Drezdától, a Müglítz és
forma van elterjedve. Nyugat-Európában ós ná- vasút mellett. (1905) 3935 lak., lámpa-, virágcseréplunk 1689-ig (valószínleg Amerikából történt készltéssel, brgyártással és niarhakereskedéssel.
átültetése óta) egyszer és egységes típusú pipa- A D. várgrófok si kastélyát a Schlossbergen
formákat használtak, melyek a hollandi agyag- 1402. rombolták le.
2. D., grófság Kelet-Poroszországban, melyet
pipákban s nálunk a selmecziekben tartották meg
salakjukat. Idézett évben FranciscusVicarius ké- IV. Frigyes Vilmos porosz király 1840. a schloszítette az els összetettebb szerkezet dohányzó- bitteni, laucki, reichertswaldi, schlodieni és kareszközt, amely azután Közép-Európában terjedt el vindeni hitbizományokból alapított.
Dohna, régi német nemesi család, mely a Pima
leginkább s belle származtak a higiénikus, lélevezet, hosszú útú és rétegen átszrt tökélete- mellett fekv D. várgrófságot még a X. sz.-ban
sítései a modem pipáknak. Iparát föllendítette kapta húbérül s a XIII. sz.-ban már jelentékeny

—

Dohna
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gróf, lerombolta a D. várgrófok si fészkét s lefoglalta birtokaikat (1402). Erre a család egyik
része a cseh udvarhoz került, másik része pedig

pedig, mint buzgó kálvinista, 13 ezer emberrel támogatta navarrai Henriket (a késbbi IV. Henrik
francia királyt) s késbb is seeltette a hugenottákat. V. ö. H. G. Schmidt, Fabian v. D. (Halle

Sziléziában szerzett birtokokat. Zsigmond császár

1897).

pedig 1423. visszaadta a családnak ösi birtokait.
A család harmadik ága, mely Lausitzban szerzett
uradalmakat, már a XVII. sz.-ban kihalt. A XV'.
sz.-ban a sziléziai ós a porosz ágat különböztették meg. A sziléziai ág 1711. halt ki, a porosz ág
pedig két mellékágra szakadt, az idösbik és ifjabbik ágra. lU. Ferdinánd császár elismerte a család birodalmi várgrófl rangját (1648), IV. Frigyes
Vilmos pedig a D. grófsággá egyesített SchloReichertswalde, Sehlodien és
bitten, Lauck,
Carwinden hitbizományok urát a porosz urakházának örökös tagjaivá nevezte ki. A D. -család
schlobitteni levéltára hazai történetünkre nézve
is fontos. V. ö. Angyal Dávid jelentése (Századok
1910). A család legnevezetesebb tagjai a követ-

7. Iriedrich, az ifjabb, gróf, szül. 1621 febr. 4.
Küstrinben, megh. 1688 márc. 27. Lutryben,
Lausanne mellett. Elbb Hollandia érdekében sereget toborzott Franciaország ellen Svájcban,
majd pedi^ a nagy választó politikai érdekeit támogatta, önéletrajza: Les mémoires du burggrave et comte Frédéric de D. 1621—1688 (Königsberg 1898).
8. Friedrich Ferdinánd Alexander, D.-Schlobitten várgrófja, szül. Finkenstein várában (Poroszország) 1771 márc. 29., megh. 1831 márc.
21. 1808-ban Stein visszalépése után porosz belügj'miniszter lett. Részt vett a törvényhozás és
közigazgatás reform-munkájában, míg végre 1810.
Hardenberg kineveztetése alkalmával az államszolgálatból kilépett. Több ízben képviselnek választották a tartományi gylésbe. V. ö. Voi0,
Lében des Grafen zu D. (Leipzig 1833).
9. Kari Friedrich Émü, D. várgrófja, szül.
1784 márc. 4., megh. 1859 febr. 21. Orosz szolgálatban elsegítette a ^híres tauroggeni egyezség
megkötését (1812 dec. 30). Végigharcolta az 18131814-iki, és porosz szolgálatban £iz 1815-iki szabadságharcot. 1854-ben tábornaggyá tették, 1889.
pedig az ö nevérl nevezték el a 8-ik számú ke-

birtokok ura volt. Azonban Vilmos, meisseni

kezk

r-

:

szül. 1579 márc. 10. Mohrungenben, megh. 1631 dec. 14. Schlobittenben. 1612ben Mátyás császárrá koronázásakor és az 1613-iki
regensburgi országgjnaiésen a brandenburgi választó követe volt. O tervezte elször egy brandenburgihadiflotta szükségességét. EzenMvüi építészettel is foglalkozott. V. ö. Ghroust, A. v. D.,
sein Lében und sein Gedicht auf den Reichstag
von 1613 (München 1896).
2. Ábrahám (11.), gróf, a sziléziai ág sarja, korának egyik legjelentékenyebb áUamférfla, megh.
1613. " Császári követ volt Lengyelországban,
azután II. Rudolf császár tanácsosa, Fels-Lausitz
kormányzója. 1600-ban birodalmi herceggé lett,
mely cimmel azonban a család késbb nem élt.
1.

Ábrahám,

3. Alexander, D.-Schlobitten várgrófja, szül.
Coppet várában a Genfi-tó mellett 1661 febr. 5.,
megh. Königsbergben 1728 febr. 25. D. a brandenburgi titkos haditanács tagja, utóbb pedig a
választófejedelem, a késbbi I. Frigyes Vilmos
király fudvarmestere volt. ó a Schlobitten-ág

alaplt<^a.
4. Óhristoph Delphicus, D. -Carwinden várgrófja és grófja, a svéd ág ivadéka, szül. Delftben 1628 jún. 4., megh. Londonban 1668 máj. 21.
Elbb Krisztina királyn fökamarása volt, majd
Bréma és Verdén alkormányzójává és tábornokká

nevezték

Bréma

ki.

1666-ban a svéd tábort vezérelte
a bredai bókekongresszusSvédország nevében aláirta a hármas

alatt, részt vett

ban (1667)

s

szövetséget Hágában (1668 jan. 30).
5. ChH-stoph, az Ifjabb, D.-Schlodien

gróf.

Coppet várában 1665 ápr. 5., megh. 1733 okt
11. A brandenburgi hadseregben szolgált és 1686.
részt vett a törökök ellen intézett magyarországi
hadjáratban, nevezetesen Budavár felmentésében,
1689. pedig XIV. Lajos ellen harcolt. Késbb londoni követnek, majd tábornoknak nevezték ki.
Érdekes emlékiratait Raumer adta ki Mómoires
originaux sur le régne et la cour de Prédéric I.,
roi de Prusse (Berlin 1883).
6. Fabian, gróf, a porosz ág sarja, született
szül.

:

1550., megh, 1621. Johann Kasimir pfalzi gróf tanácsiba, hadvezére s követe volt. Részt vett a
németalföldi s a lengyel hadjáratban. 1587-ben

leti-porosz dzsidás-ezredet.
10. Kari Hannibál, gróf, szül.

1588., megh.
Prágában 1633 febr. 21. Atyjától Fels-Lausitz
kormányzóságát örökölte azután áttérvén a kat.
;

a cseh forradalom alatt szorosan a császári
párthoz csatlakozott. Jutalmul a sziléziai kamara
elnökévé nevezték ki s ott különösen a protestánsok üldözése és erszakos térítgetése által tnt ki,
kik a «boldogító» (Seligmacher) melléknevet adták neki.
Dohnány Miklós, tót hírlapíró, szül. Trencsénben 1826., megh. Szakolczán 1852 jún. 2. Leírta
egyebek közt túlzott színekben s magyarellenes
tendenciával a tótok fölkelését 1848., amelyben
maga is elejétl végig részt vett História povstania slovenskjeho z roku 1848 (Szakolcza 1850).
Költeményeket s egy színmüvet is írt Podmaninovci (A podmaniniak, Lcse 1848).
Dolmáiiyi, 1. Fmö, zongoramvész és zeneszerz, D. 3. fia, szül. Pozsonyban 1877 júl. 27.
Els zeneoktatását atyjától nyerte, majd Forster
Károly pozsonyi egyházi karnagy képezte tovább. Középiskolai tanulmányai bevégzése után
a budapesti országos magyar királyi zeneakadémián Koessler és Thomán, azután d' Albert növendéke lett Korán feltnt, s a millenniumi
királydíjak közül két pályadíjat nyert szimfóniájával és 2Hnyiász cím nyitányával. 1899-ben
Bécsben a Bösendorfer-féle 2000 koronás pályadíjat nyerte el E-moll hangversenydarabjával. A
berlini zenei fiskolán lett zongoratanár, 1908.
2 szimfónia, 2
professzor címet nyert. Mvei
hangversenydarab zongorára, 1 pedig gordonkára,
2 vonósnégyes, szerenád (v. hármas), zongoraPierrette
ötös, számos zongoradarab ; dalok
fátyla, ballet (Schnitzler Artúr színmvébl, 1910).
hitre,

:

:

:

;

—
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2, D. Irigyes, az Ahrends- (1. o.) féle német
gyorsírási rendszernek magyar nyelvre átültetje, szül. Szobotlszton Nyltra vármegyében 1843
jan. 13.,megh. 1910. Pögimn. tanár volt Pozsonyban. Munkája
Pamtenografia, minden nyelvre
való gyorsírás, különös tekintettel a magyar és
német, valamint a szláv és latin nyelvekre (Pozsony 1887).
:

Dohosodás, fánál, gazdasági terményeknél, szalés szemes gabonánál, hüvelyes veteményeknél, szénánál, szintúgy a bornál is elforduló azon
jelenség, hogy eltartáskor kellemetlen, penetráns
penészszagot vesznek föl, mely értéküket és hasz-

Dokics-

vid ideig jogtudományi tanulmányokkal foglalkozott, de aztán abbahagyta és Berlinben keresked lett. 1831 óta egész Európát beutazta és járt
Észak-Afrikában és Dél-Amerikában is. Visszatérte után sokat fordított spanyolból és svédbl.
Stettinben újonan alapított entomológiai társulat
megalakulásakor D. is tagja lett annak s azóta
buzgón foglalkozott rovartani tanulmányokkal.
1843. ez egyesületnek ehiöke ós a Stettiner ento-

A

más

mologische Zeitschrift szerkesztje lett
1846.
a Linnaea entomologica szerkesztését is átvette.
D. rovargyüjtemónye körülbelül 40,000 rovarfajból áU. Néhány évig tagja volt a porosz képvisel-

nálhatóságukat csökkenti; dohos élelmi szerek
élvezete, dohos takarmány etetése az egészségre
veszélyes. A D. oka szemes terményeknél, szénánál és egyéb száraz anyagoknál abban rejlik,
hogy a kellen ki nem szárított termények s anyagok felületén különféle penészgombák telepednek
le, melyek miceliuma az anyagok belsejébe hatol s azt részben felbontja. Ezektl a penészgombáktól származik a dohos szag. A D. biztosan elhárítható, ha a terményeket s anyagokat teljesen
száraz állapotban rakják el. A kellen ki nem
szárított szemes gabonát s egyéb magvakat gyakran meg kell forgatni, a kissé nyirkos szalmát és
szénát pedig, ha meg nem szárítható, lehet tömötten kell elrakni, hogy a leveg kiszoruljon
belle. Dohos terményeket nem lehet teljesen
megmenteni a dohtól, némileg azonban csökkenthet a dohos szag szemes s magvas terményeknél azáltal, hogy faszénporral összekeverik így
tartják 24 óráig, hogy a szénpor a dohos szagot
elvegye s azután megrostáltatnak. Dohos szénát és
szalmát csépléssel lehet némileg javítani takarmányozás eltt pedig meg kell füUeszteni v. gzölni
a dohos takarmányt. A bor a D.-t rendszerint tisztátlan, penészes, dohos hordóktól kapja meg; minthogy pedig a dohos bor kellemetlen meUékizótl
többé meg nem szabaditható, ez ellen az egyedüli
óvszer tiszta edények alkalmazásában áU.
Dohm, 1. Anton, nemet zoológus, szül. Stettinben 1840 dec. 29., megh. 1909 szept. 26. Münchenben. A jenai egyetemen a zoológia magántanára volt, de nemsokára elhagyta az egyetemet
ésl870. megalapította a nápolyi zoológiai állomást,
mely rövid idn világhíi'üvé és a zoológiával foglalkozó búvároknak gyülöhelyévó lett. Eleinte a
rovarok és rákok fejldéstanával foglalkozott, azután pedig a gerincesek fejldésének tanulmányozásához kezdett. Ursprung der Wirbelthiere und
das Prinzip des Punktionswechsels c. mvében a
magasabb rend állatokat a gyrüsférgekbl igyekezett leszármaztatni. Megírta a Monographie der
Pantopoden des Golfes von Neapel (Leipzig 1881)
c. munkát, továbbá Studien zur Urgeschichte des
Wirbeltierkörpers (Leipzig 1882, 24. rész) címen
a Gerincesek fejldésére vonatkozólag közölt érdekes adatokat. Emlékének megörökítése végett
a Grazban tartott VIII. nemzetközi zoológiai kongresszus elhatározta, hogy nemzetközi gyjtés
útján tudományos tengeri kutatás céljára hajót
építtet, azt Anton Dohrn-nak nevezi s a nápolyi
zoológiai állomás rendelkezésére bocsátja.
2. D., Kari August, német entomológus, szül.
Stettinben 1806 jan. 27., megh. 1892 máj. 4. Rö-

háznak is.
Doiran, török város,

;

;

Amely

saó

Dok.

. .

alatt nincs

;

Dóit

(ang., ejtsd:

=

Dóriján.

1.

dajt),

ideális

nemesfémmérték

Angliában
0135 mg.
Dojke, az aldunai szoros harmadik sellje, kevéssel Dronkován alul (1. o.). A D. és a kevéssel
feljebb lev Kozla ketts sziklapad mintegy S
km. hosszúságban fenékgát gyanánt felduzzasztja
a víz színét, magán a selln pedig alig 1 km.
hosszú szakaszon mintegy 80 cm. eséssel bukik
át a víz.

Dokéták

(gör.).

gos

Közös nevük mindazoknak az

akik

Krisztusnak csak látszólatestet tulajdonítottak (ezért neveztet-

eretnel^eknek,
(ooxEív)

is). A D. els nyomait már
korszak végén Kis-Ázsiában fölleljük. Szent János apostol és tanítványai (Szt.
Ignác, Szt. Polikárp) határozottan oly eretnekek
ellen küzdenek, akik tagadják, hogy Krisztus em-

nek fantaziasztáknak
az

apostoli

beri testet

véve magára,

2—3.

jött e földre (v. ö. Ján.

I,

A

gnoszticizmus elterjedésével elterjedt a dokéta-tan is. Ez tulajdonképen nem is más, mint a keresztény eszmék beillesztése a gnosztikus tanrendszerbe. Eszerint
minden anyagi dolog bnös és rossz de ha ez áll.
Krisztus nem vehetett magára testet, mert a test
is anyagi, s így nem is szenvedhetett. Hogy tehát
a megtestesiüóst és megváltást beilleszthessék
rendszerükbe, különböz elméleteket találtak fel
Krisztus csak látszólagos testben volt s így csak
lev. IV.,

;

II.

lev. 7).

;

látszólagosan szenvedett, vagy mások szerint
Krisztus egy emberben lakozott s ez az ember
szenvedett, vagy mások szerint Krisztus égi
anyagból vett magára testet. A gnosztikus és
manicheus tanok lassú elhalásával azonban eltntek a dokóta-nézetek is. Újabban az anabaptisták,
quekkerek és egyes pszeudomisztikusok hajlanak
a régi D.-hoz. V. ö. Hügenf'eld, Ketzergesehichte
des Urchristenthums Hergenröther, Kirchengeschichte Pohle, Lehrbuch der Dogmatik (1907).
;

;

Doketizmus, 1. Dokéták.
Dokics Lázár, szerb miniszterelnök, szül.
1843., megh. Abbáziában 1893 dec. 4. Bécs-,
ben végezte tanulmányait. Midn 1893. Risztics
és BeUmarkovics régensek a liberális Avakumovics-minisztériummal egyetértve, az alkotmányt lábbal tiporták és a radikális pártot mindenképen elnyomták a király a kitörfélben
:

forradalmat megelzvén, D.-t bízta meg
a régensek elfogatásával és egy új minisztérium

lev

alakításával.

Ez

április

13.

kés

este

hajtotta

végre az államcsínyt és ápr. 14. megalkotta minisztériumát. Az ország szinte örömmel fogadta
meg,

Doc.

.

.

alatt

keresendi

DOKKOK.

6.

ábra. Többrésztt (szekciós) dokk.

M^ia

(DoHcJr* ePddtez.

\

tlMin-:

7.

ábra.

kikr.töben elhelyezett m. kir. állami ússódokk.

RÉVAI NAeV
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az új érát, a D.-minisztérium rövid tevékenységéhez azonban jelentsebb esemény nem füzödUí.

Dokimasia

(gör.) a.

m. vizsgálat, vizsga. Az

ókori görög államokban ez volt a hivatalos neve
annak a törvényszabta vizsgálatnak, melyen mindenkinek keresztül kellett esnie, mieltt polgári
jogait akár általánosságban, akár valamely speciális irányban gj-akorolhatta. Athénben (melynek
D.-rendszeréröl legjobban vagyunk értesülve) a
tanács (^o-jlifj) tiszte volt évenként egyszer D.-t

utbbi évben a polgárok lajstronagykora iflak a törvényes kellékek-

tartani, vájjon az

mába

felvett

nek megfelelnek-e az 501 tagú törvényszék (1.
Kdiaia) évenként vizsgálatot tartott a polgárok
;

sorába felvett idegenek felett s csak e vizsgálat
adta meg a felvételnek a teljes érvényt a megválasztott tisztviselket a tanács D. keretében polgári származásuk fell kikérdezte s meggyzdést
szerzett, vájjon büntetlen eléletüek-e s általában
erkölcsi tekintetben megfelelek-e (az elfoglalandó
hivatal kivánta egyéni képességrl e vizsgálaton
nem esett szó természetesen a józan belátásnak
nagy megbotránkozása és örökös panasza ellenére
sem) végül bárkivel szemben, ki a népgylésen
felszólalt, erkölcsi életére vonatkozó D. volt indítványozható, melynek kedveztlen eredménye esetén az illet a politikai szereplésbl kizáratott.
Dokimaszti^on (gör.) a. m. próba-dolgozat,
vizsgálati dolgozat
Dokk (ang. dock : 1. a képmeUékletet), oly épl^
meny, amelyben a hajókat megvizsgálás, javítás,
vízalatti részük festésének, fahajóknál a borító
fémlemezeknek megúj ítása, illetve karbahelyezése
céljából szárazra helyezik. Minségre nézve a kö;

—

;

.

vetkez D.-ok különböztethetk meg
1. Száraz D.-ok (ang. dry docks). Ezek a
kötök

ki-

hajózási csatornák közelében a földbe
épített, a hajók befogadására szolgáló medencék.
Kezdetben ezek a D.-medencék nem voltak elzárhatók, hanem a tengerrel állandó összeköttotésben állottak és vízzel való megtöltésük, illetve kiürítésük a dagály és apály által történt. Miután ily
D.-bau csak az apály idejében, amikor a medence
szárazon maradt, lehetett a hajón a szükséges
munkálatokat végezni, az állandóan nyitott D.-ok
helyett megfelel készülékek áltaf elzárható
D.-okat kezdtek használni. A medence feneke
kissé mélyebben fekszik a tenger szine alatt, mint
V.

amennyi a D. által befogadható legmélyebb járatú
hajónak merülése,

A

D. feneke kövezettel buraz oldalfalak rendszerint
hasonlóan készühiek. Csak igenkis méret D.-okat
szokás manapság fával bélelni. A száraz D.-ok elzárásaháromféle módon történhetik.ú.m.úszó pontonok, szárnyas kapuk (zsilipek) és végül toló kapuk által. Az úszó votUonok (1. a 3. és 3. ábrát)
széles D.-ok elzárására szolgáhiak. Ezek hajóalakú úszó testek, melyek víznek bebocsátása által a fenékre sülyesztetnek és megfelel kivágásban a medence szájához illesztve, a víznek a medencébl való kiszivattyuzása után a küls víznyomás következtében a medence száj-falazatához
kolt betonalapból áll

;

tapadnak és azt vízmentesen elzárják.

kapuk

fából v. vasból készített

A szárnyas
ers kapuk, me-

lyek mint a kétszárnyú aj tk kinyithatók és becsukhatók (1. az 1. ábrát).

Amely nó

Dok.

. .

—
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A toló kapuk (1. a 4. ábrát) rendesen oly D. -medencéknél használtatnak, amelyeknek elzárása és
kinyitása gyorsan eszközlendö. A vízmentes elzárást itt is a küls víznyomás okozza. A száraz
D.-nak alaprajzát és keresztmetszetét az 1. és 5.
ábrák mutatják. Xagj-szabású hajógyárakban
rendszerint több száraz D. van egymás mellett v.
egymás mögött elhelyezve, mely esetben közös
szivattyurendszerrel vannak ellátva. Nagy D.-ok
néha külön válaszfal által két részre oszthatók és
így egyszerre két hajó befogadására szolgálhatnak.
2.
szó D.-ok. Ezek nagy, vasból vagy acélból
készült, elsülyeszthetö és ismét a víz felszínére
emelhetó úszómüvek, amelyek nagy hordképességüknél fogva saját súlyukon kívül a bennük elhelyezett hajót is felemelik. Az els úszó D. egy
régi angol vitorlás hajónak átépítése által készült.
A hajó farát e célból levágták és vízálló kapu
által elzárták. Az els tulaj donképeni úszó D.-ot
1785. Christofer Watson építette. Ez fából készült, hajóalakú, köröskörül elzárt úszó tostbl
állott, melynek egyik végében vízálló ajtó volt
elhelyezve. Késbb, a vas- és acélhajó-építészetnek fejldésével, a D. fenekét laposra és oldalfalait egyenesre építették s egyúttal az egész úszó-

mvet

tömör falak helyett üres oldalfalakból és

pontonfénekbl állították el. Szerkezeti szempontból többféle úszó D.-ok különböztethetk meg.
a) A többrészü (szekciós) D. Ez, mint a 6. és 7.
ábra mutatja, több egyenl nagyságú szekrényalakú részbl áll, melyek egymáshoz ersítve egy
egészet képeznek. Elnye az, hogy a D.-nak egyes
részei különválaszthatók lévén, lehetvé váUk,
hogy kisebb hajók dokkolására nem szükséges az
egész D,-rendszert üzembe helyezni.
b)
hosszoldalfalakkal ellátott ponton-D. Ennél az oldalfalak több fenékpontonon nyugszanak^
amelyek szükség esetén eltávolíthatók és javítás
v. karbantartás végett szintén D.-ba helyezhetök.
Ily rendszer D.-ok manapság óriási méretekben
készülnek, egész 25,000 tónna emelképességgel.
Ugyanily rendszer szerint épült a fiumei hajógyárban elhelyezett m. kir. állami úszó D. is,
mely 3750 tonna hordképességgel bír a tervezett másik résszel együtt a D.-nak 6000 tonna
emelképessége lesz. Az állami úszó D.-ot a 8.
ábra mködésben mutatja. A hajónak az úszó
D.-ban való elhelyezése céljából a D. fenekén
mindenekeltt a hajó ágyazását kell elkészíteni
ha ez megtörtént és az ágy-taskóknak helybenmaradása az alámerülés alkalmából biztosítva
van, a D. fenék- és oldalüregeibe vizet bocsátanak. A víz betódulása a D.-ot annyira sülyeszti,
hogy fels fenéklapja mélyebbre merül a víz alá,
mint a javítandó hajónak tó-gerendája fekszik,
ill, mint a mennyi a hajónak járatmélysége. Ezek
után a D.-ba vont hajót az ágyazás felett kikötik,
a hatalmas D.-szivattyukat mködésbe hozzák
midn a D. lassan kiemelkedvén a vízbl, a hajót
is annyira kiemeli, hogy az, valamint a D.-nak
fels fenéklapja is egészen szárazon fokszik. A
javítás eszközlése után a vizet a D.-kamarákba
bocsátják, mire a D. annyira sülyed, hogy a haj6
ismét úszva a D.-ot elhagj- hatja.
3,
hidraulikus D.ok. Ezeket különösen oly
helyeken használják, ahol a hajóknak rendes úszó-

aUtt nina meg,

A

;

A

Doe.
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D.-ba való vonása a helyi viszonyok következtében nehézséggel járna. A kikötnek oly helyén,
ahol a víz eléggé mély, vashengerek vannak két
sorban a tengerfenékbe verve és egymással vasrudakkal akként összekötve, hogy az egész ers
szerkezetet képez. Ezen hengerek mindegyikében
egy köldök (hasonlóan a gzgép dugattyújához és
hengeréhez) mködik, mely hidraulikus nyomással fel és alá tolható. A köldökök fejein egy vasból készült, vízszintesen nyugvó padozatot emelnek, ill. annyira sülyeszthetnek, hogy a javítandó
hajót a padozat fölé lehet húzni. Ha ez megtörtént, a padozatot emelik, mire a rajta nyugvó és
kellképen támogatott hajó a víz felszíne fölé
kerül. Ezen szerkezetnek elnye az, hogy ha a
padozat több részbl áll, úgy egymástól függetlenül több kisebb hajót lehet a vízbl kiemelni v.
ismét a vízre bocsátani.
4. Az amerikai csavar-D. hasonló a hidraulikus
D.-hoz ; a különbség csak abban áll, hogy ennél a
hidraulikus köldökök helyett csavarok mködnek és hogy a hajó magas, két sorban álló cölöpök között emeltetik ki a vízbl, mely cölöpök a
hajót támasztó gerendák támpontjául szolgálnak.
Hogy a D. a hajó javításának sokszor igen hosszú
ideje alatt még más hajóknak emelésére is használható legyen, a D.-ot úgy szokták berendezni,
hogy arról a kiemelt hajó sikló-pályán a partra
vonható legyen, ahol azután a javítás történik.
5. Nedves D.-ok. Ezek alatt
különösen Angolországban
a hajóknak kikötésére szolgáló vízmedencéket értik. A víz, mely beléjök a dagály
idejében betódult, megfelel készülékkel elzáratik, úgy hogy az apálynak beálltakor le nem folyhatván, a víz tükre oly magasan marad, mint a
dagály idejében volt. Ily módon nyert mélyebb

—

—

—
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Dokkhajó, víz alatt járó naszádoknak emelésére és dokkolására szolgáló járm. Két párhu-

zamos úszótestbl áll, melyek ers vasrudak által
akként vannak egymáshoz ersítve, hogy a víznaszádok a két hajófél között a rúdrendszeren csüngve felemelhetk és alájuk csúsztatott
padozaton javítás végett elhelyezhetk. A D.
buvárkészül ékkel, szivattyúkkal és javítómhelyalatti

lyel

van

felszerelve.

Dokkum

(Dockum), sáncokkal és árkokkal
város Friesland németalföldi tartományban, a Trekvaart-csatoma ós a D.-i Diep
mellett, amelyen tengeráradás idején a legnagyobb
hajók is eljuthatnak a város alá, (1910) 3932 lak.,
szép városház.'íal, dohány- és szivargyárral, olajkörülvett

malommal.
Doklea,

1.

Dioclea.

Doklény (azeltt Doklin), kisk. Krassó-Szörény vm. bogsáni j.-ban, (1910) 1267 oláh lak., u. p.
:

és u.

Királykegye.

t.

Doko, különálló,

törpe, afrikai néptörzs Kaffá-

DK.-re Szennárban, a fels Dzsub folyó mellett.
Termetük 1-30— 1-45 m. magas, hajuk rövid és
göndör,börük ébenfekete. Fegyverük falándzsa és

tól

hajítóbot, elvétve ijjat s kutyaftejjel megmérgezett fanyilakat is használnak. Szomszédaik félnek

tlük.

A D.-k kuruzslók

hírében is állanak a négecsak úgy, mint a szintén törpe termet
akkák és busmanok is. Valószín, hogy a D.-k is
valamelyik afrikai sfajtának maradékai.
Doko (állat), az afrikai götehal (Protopterus
annectens Owen) neve hazájában, a fels Nílus
vidékén. L. Gtehal.
reknél

;

Doktor (lat.), helytelen magyar szóval tudor. A
rómaiak e szót eredeti jelentésében tanítókra alkalmazták. A középkorban kiváló hittudósok jel:

vízben a mélyjáratú hajók is rakodás céljából a zje volt. A Xn. sz. óta egyetemi (fiskolai) fokot
part mentén kiköthetnek, ami egyébként nem (akadémiai gradust) jelent, mellyel a tanításra
volna lehetséges, mert apálykor a víz tükrének való engedély járt együtt s a bakkalaureatus, licennagymérv esése következtében a hajót feneket ciatus megszerzése után lehetett elnyerni. Már jó
érne. Londonban, Liverpoolban, Hamburgban, id óta legtöbb egyetemen a D. az egyetlen egyeWilhelmshavenben és Bremerha vénben vannak temi fok. Blointe a jogi és teológiai tudományokilyen nedves D.-ok. A száraz és úszó D.-ok ma- ból, majd a tudományok fejldésével egyre több
napság mszaki szempontból egyenértékeknek tudománykörbl lehet e címet megszerezni. Mivel
tekinthetk s így annak eldöntése, hogy milyen azonban némelyik szakban, bizonyos életpályákra
szerkezet D.-nak létesítése elönyösebb, a helyi vonatkozóan minsít jellege lett (ügyvédi, orvosi
viszonyoktól, az építési ártól és a munkakiviteli foglalkozásra), ez a kötelezvé tétel e fok tudós
idtl teend függvé. Minthogy az úszó D.-nak magaslatát állandóan veszélyezteti. A D. fokot
üzeme nagy vízmélységet kivan, sekélyebb mély- ma egyedül az illet tudományos testület adhatja
ség kikötkben vagy tengerpartok mentén csak meg. A feltételek nem mindenik egyetemen és
száraz D. létesíthet. Az építési ár szintén nagy nem is mindenik karon azonosak. Általánosan
mértékben függ a helyi viszonyoktól. Általában megkívánt feltétel azonban az illet szakból 8—10
a száraz D.-nak létesítése nagyobb költséggel jár félévi egyetemi tanulmányozás a középiskola elugyan, mint az úszó D.-é, de kedvez talajviszo- végzése után s a választott szakból az egyetemen
nyok és a tengerpartnak megfelel tagozása mel- tett szigorú vizsgálat, melynek szóbeli részét
lett gyakran fordítva áll a dolog. Az építési id egyes karokon írásban, másutt nyomtatásban beszempontjából az úszó D. határozottan elnyben nyújtott tudományos értekezés alapján tartják
van a száraz D. felett míg az elbbi 2 év alatt meg. Sikeres vizsgálat után a jelöltet az egyeelkészíthet, az utóbbinak létesítése a legkedve- temi tanács D.-rá avatja. Régebben a vizsgálat és
zbb viszonyok között is legalább 4 évet igényel. az avatás ma már nem igen szokásos szertartáA fenntartást illetleg a száraz D. mindenesetre sokkal ment végbe. Mindenik tudomány karnak
elönyösebb. A D.-ok rendszerint nagyobb hajó- joga van kiváló tudósoknak vizsgálat nélkül,
gyárakban vagy azok közelében helyeztetnek el, tiszteletbl (honoris causa) is megadni a D. címet.
mely esetben azoknak lényeges tartozékát képe- A különböz szakok D.-ait sokszor rövidítésekzik. (V. ö. Jahrbuch f
Deutschlands Seeinteres- kel jelölik. így pl. Dr. ing. a. m. a mszaki tudományok D.-a, Dr. jur. a.m. a jogtud. D.-a, Dr. m^d.
sen, herausgegeben von Nauticus, 1909.)
;
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m. az orvostud. D.-a, Dr.pliü. a. m. bölcsészet tül, ami nagy zavarokra adott okot. Caesar megDr. theol. (Németországban pusztán D.) a. m. bocsátott ugyan neki, de többé nem engedte el
hittudományi D. V. ö. Denifle, Entstehung der oldala melll.44-ben Caesar halála után konzul lett
és a szenátushoz közeledett, de Antonius pénzzel
üniversitaten des Mittelalters (Berlin 1885)
Kaufmann, Gesch. der deutschen üniversitaten és Szíria kormányzóságával magához csábította,
(Stuttgart 1888): Schneller. Paed. Dolg. III. (Buda- bár ezt a tartományt még el kellett foglalnia Caspest 1910, A D.-i cím használása A D.-atusról siustól. Mikor Efezusban Caesar egyik gyilkosát,
Trebonius Gallust, Ázsia kormányzóját megölette,
és annak egj'ségesltésérl).
Doktrína (lat.) a. m. tanítás, tan, elmélet, tudo- a szenátus számzetésre ítélte és mikor Cassius
Laodicea városát, melyben D. haderejével tartózmány, 1. Doctrinaire.
kodott, 43. ostrommal bevette, D.egy katonájával
Doktriner, 1. Dodrínaire.
Doknmentiim (lat.), tágabb értelemben mind- magát leszúratta.
Dolány, kisk. Nógrád vm. szécsényi j.-ban.
rtz, ami valamely tény valóságának bebizonyítására szolgálhat; szkebb értelemben okirat, ok- (1910) 400 magyar lak., u. p. és u. t. Szécsény. A
mány, bizonyító irat dokumentálni, jogérvénye- Szécsénybl Ludány felé vezet út közelében árkokkal körülvett pogánjT^ár van.
sen bebizonyítani.
Dolcani, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (1900)
Dókas Ern, a frendiház tagja, cs. és kir.
kamarás, szül. 1852. Középiskolai és jogi tanulmá- 166 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. Kraljevcani.
Dolce (ol., ejtsd: doicse), a zenében azonos a
nyai elvégeztével köz- ós váltóügyvédi oklevelet
nyert. 1870 78-ig részint a miniszterehiökség- con dolcezza-yal a. m. kellemmel, szelíden, édesen.
nól, részint a honvédelmi minisztériumban volt Dolcissimo, lehetleg finoman és gyöngéden.
Dolce (ejtsd: doicse), 1. Garlo, olasz fest, 1. Dolci.
segédfogalmazó, 1878. miniszteri titkári címmel
megvált az állami szolgálattól. Majd nagy utazá2. D., Lodovico, olasz író, szül. Velencében
sokat tett külföldön és mint a felsö-zempléni egy- 1508., megh. u. 0. 1568. Több eposzt írt, közülök
házmegye tanácsbirája, föjegj*zöje, gondnoka s a legismertebb Le prímé improse di Orlando innasárospataki ref. fiskola igazgatótanácsosa tevé- morato (Venezia 1572). Ezenkívül régi mintára
keny részt vett a közügyekben. 1889-ben a sátor- nyolc értéktelen tragédiát és komédiát szerzett és
aljaújhelyi kerület beválasztotta a parlamentbe, több nyelvtani, bölcseleti, mtörténeti és törtéamelyben a szabadelv párt híve volt annak bu- nelmi értekezést írt. Müvei inkább irodalomtörkásáig. A koalíció idején mandátumot nem vállalt téneti jelentségüek.V. ö. Salza, Delle commedie
s a politikai élettl is teljesen visszavonult, min- di L. D. (Melfl 1899).
den idejét és egész tevékenységét a református
Dolce far niente (ol., eijtad: doicse far Híente)
'egyház sa sárospataki fiskola ügyei intézésének a. m. édes semmitevés.
szentelve. 1910-ben a tiszáninneni ref. egyh. ker.
Dolce stíl nuovo (ol.) a. m. a zengzetes új
fgondnokának választotta és felsége a frendi- stílus. Így nevezik Dante Purg. XI. 97. sora alapházba hívta meg. Felesége D. Bagályi Ilona, ján azt az új irányt, mely a kései proven^ali lanszül. Ragályon 1860. Buzgó munkása az irodalom- tosokat utánzó költészet idejében, a vulgáris olasz
nak, több tárcát, novellát írt a napilapokba. Ön- nyelven tett els és bizonytalan kísérletezések
álló munkái A végrendelet: Vera, regény (Buda- között, a doktrinális költészetbl kiemelkedve,
pest 1891).
Cavalcanti Guido lantján, választékos olasz nyelDol (D. de Bretagne), város az Ille-et-Vilaine ven és formában nemes egyszerséggel szólal
francia département St. Malo kerületében, a nyu- meg és Danteban tökéletességre jutva, az olasz
gati vasút csomópontja, (1906) 3856 lak., szép költészetnek állandó irányt szab.
régi székesegyházzal (a XIII. sz.-ból) s egy apátDolci, adók. Vercze vm. nasiczi j.-ban, (1900)
ság romjaival.Tle északra már a XII. sz.-ban ki- 519 horvát-szerb, cseh és német lak., u. p. Feriszárított termékeny síkon (Marais de D.) emel- canci, u. t. Orahovica.
kedik a 65 m. magas Mont D. gránitdomb, délDolci (ejtad: dolcsi, Dolcc), Carlo, olasz fest,
keletre egy 9 m. magas dohnen (Champ dolent). szül. Firenzében 1616 máj. 25., megh. 1686 jan.
D. (lat. Dola) eredetileg vár és kolostor volt s e 17. Vignali Jacopónak volt tanítványa, 1648. a
körül épült lassanként a város. 1790-ig itt püs- firenzei akadémia tagja lett. Mveinek legnagyobb
pökség volt. 1793 nov. 21. itt gyzték le a része szentek, fleg
mellképei, ájtatos helyVendée-beliek a republikánusokat.
zetben, rajongó, szentimentális kifejezéssel. E
a.

D.,

;

;

—

:

nk

Dol.

a dolendo (1. 0.) rövidítése.
Dola, 'orosz súlymérték, 1. Dolja.
Dolabella, a római gens Comelia egy ága. Nevezetesel)b tagjai 1. G-naeus Comelius D., SuUa
hive és mint ilyen a Kr. e. 81. év egyik konzulja,
késbb Kilikia kormányzója volt, ki sok gazságot
követett el zsaroló kormánya alatt; a hírhedt
Verres (1. 0.) is cinkostársa volt.
2. Publius
Comelius D., Cicero leányának, Tulliának a férje
(de kicsapongó élete miatt neje tle elvált), a
Caesar és Pompeius közt kitört háborúban az
elbbinek a pártjára állott és mint a 47. év néptribunusa Caesar távollétében nagy adósságai
miatt a hitelezkre káros törvényt hajtott keresz(zene),

:

—

lUvai Nagy LeteOcona. V. kt.

képei,

melyek többnyire túlzottan aprólékos

kivi-

telek, kemények és tarkák, sokáig nagy kedveitségnek örvendtek és reprodukciókban még ma is
nagyon el vannak terjedve. Ennek a kategóriának jobb termékei közé tartozik a budapesti Szépmvészeti Múzeumban lev Mária képe. Legjobb
képei az arcképei, így saját arcképei a firenzei
Ufflzi- és Pitti-képtárakban, valamint a drezdai
képtárban lev Szt. Cecília, mely D. mvészetét
a legkedvezbb oldalról mutatja be.
Dolcian v. didcian (ol. dolciano. dokesttono),
a XVI— XVII. sz.-beli fagót neve.
Az orgonában 8. v. 16. lábas nyelvsíp.
Dolcino, 1. Apostoli testvérek.

—
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Doleschall

Dolcissimo

(ol.), 1. Dolce.
zet munkatársa lett s ez idtl fogva állandóan ír
Doldenhorn, 3647 m. magas csúcs a Berner különböz politikai és jogi lapokba. 1905— 1907-ig
Oberlandban, a Lauterbrunnen völgy északi ol- a Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár és Dönt-

dalán.

vénytár

Doldrnms (ang.,

ejtsd

doidrömsz) a.

:

m.

szél-

c.

folyóirat szerkesztje volt. önálló

vei közül fölemlítendk

m-

Országgylési válasz-

:

csönd, szélcsöndes pászták a tengeren.
Döle, 1678 m. magas hegycsúcs a svájci Jurában, Waadt kanton területén. Pompás kilátás nyílik a Szt. Gotthárdig és Montblancig, amiért igen
sok turista látogatja. Közelében van a Dappenthal
völgy (Vallée des Dappes).
Dle (ejtsd: dói), járási székhely Jura francia

jog és gyakorlata {1899); Magyarország po1809— 1867-ig (1900) A mentelmi jog (1901)
Az új anyakönyvi törvény
(1905); A. vadászati jog (1906); ezenkívül több
közigazgatási kézikönyv és röpirat.
Dolerit néven a bazaltnak közép- vagy durva-

départementban aDoubs, Rhóne-Rajna-csatorna és
vasútmellett, (i906) 12,688, mint község 14,838 lak.,
kö- és márványbányával, vas- és rézolvasztással,
tuzfecskendö- és gazdasági gépgyártással, vaskályhakészítéssel, gyertya- és brgyártással, kémiai iparral deszka-, szén-, sajt-, liszt- ós gabonakereskedéssel. A jól és szépen épült városban a
ferencesek templomát, a de Vurry-nek nevezett
házat és Tour de Vergy-t (most börtön) leszámítva,
nincs a XV. sz. elttrl való épület. A meglevk
közül a legjelentékenyebbek a Notre Dame templom, (1508-ból) kés gót Ízlést árul el, de szépen
van díszítve a kórház 1618-ból, a régi parlament
épülete és több monumentális kút. A rómaiak Dola
Sequanonun-át a XII. sz.-ban Barbarossa Frigyes
ersítette meg; 1422. parlamentnek, 1431. egyetemnek lett székhelyévé; ekkor volt FrancheComtéfövárosais. 1479-ben Charles d'Amboise, XI.
Lajos vezére, mivel híven ragaszkodott Burgundi
Mélához, teljesen lerombolta. 1530-ban V. Károly
újra felépíttette. 1668. és 1674-ben XIV. Lajos foglalta el és a nymwegeni békében (1678) végleg
Franciaországhoz csatolta. Ekkor vesztette el
parlamentjét és egyetemét. 1814-ben az osztrákok
Bubna vezérlete alatt itt keltek át a Doubs folyón.
1871 január 21-én a poroszok Manteuffel vezér-

Doleroíán (ásv.), barna szín, egyhajlású rendszerbeli, víztl mentes rézszulfát (2CuO.SOj), a
Vezúv lávájában fumarólák révén keletkezik. Vízben oldódik. Scacchi írta le.
Doleschall, 1 Alfréd, büntetjogász, szül. Beszterczebányán 1864 júl. 24. Tanulmányait szülhelyén és Budapesten végezte, 1894. félévig állami
ösztöndíjjal Németországban tartózkodott. 1887ben bírósági szolgálatba lépett s a bpesti kir. tíirvényszéknél fokozatosan ellépve, 1901. törvényszéki bíró lett 1907. pedig ítéltáblai bírói címet
és jelleget kapott. Kétszer is volt az igazságügyminisztériumba berendelve, hol a házassági tör-

;

:

;

lete alatt megszállották.

tói

litikai története

;

;

szem

fajtáit foglalják össze.

.

;

vényjavaslat indokolásán dolgozott. 1901-ben a
budapesti egyetemen a magyar büntetjog és bnvádi eljárás magántanára, majd 1907. rendes tanára lett. Nagyobb terjedelm, külön megjelent tanulmányai Bömd tartamú szabadságvesztés-bünhátetések és föltételes Ítéletek (Budapest 1890)
zasságon kívül született gyermekek jogi állása
(u. 0. 1891); Az ártatlanul vizsgálati fogságba helyezettek és ártatlanul elitéltek kártalanüásáról
(u. 0. 1892)
gyermekvédelem ügyének törvény-^
német birói
hozási szabályozása (u. o. 1893)
szervezetitörvény és büntetperrendtartás módosttása{lS9b) Die ungarische Strafprocessordnung
honosund ihre Nebengesetze (Stuttgart 1898)
törvénytelen gyerság a büntetjogban (1901)
mekek jogi állása (1901) Külföldi hatóságnál
elterjesztett magánindítvány belföldi joghatálya (Magyar jogászegyl. ért. XXII.).
2. D. Gábor, orvos, szül. Losonczon 1813 febr.
13., megh. Miskolczon 1891 ápr. 24. A gimnáziumot és a bölcsészeti szak két évfolyamát az egri
papnevelben végezte, az orvostudományokat a
pesti egyetemen hallgatta 1840. lett doktorrá és
az egyetem gyógyintézetében segéd és helyettes
tanáí volt. 1843-ban gyakorló orvosnak telepedett
le Miskolczon, 1849. a II. honvéd-zászlóalj forvosa
volt. Számos cikke jelent meg a szak- ós egyéb lanövények élettana (Pest
pokban. Önálló munkái
1841) ; Eletem, eszményeim és negyvenhét éves or:

;

;

A

;

A

;

;

Dolecsko Mihály, mérnök, min. oszt.-tanácsos,
szül. Budapesten 1839 szept. 28. Tanulmányai
befejeztével gyakorlati pályáját atyja irodájában
kezdte meg 1862. ós Pest város szintez munkálataiban segédkezett. Hat évi magánmémöki
ködés utána volt közmunka- és közlekedési minisz-

m-

térium mérnökévé nevezték ki, kirendelvén öt az
Ondova-Tapoly, Tisza, Duna és Vág szabályozó
munkáihoz. 1886-ban a budapesti m. kir. folyammérnöki hivatal élére került. 1905-ben min. oszt.tanácsossá nevezték ki s 1911. nyugalomba vonult.
Számos szakcikke jelent meg különböz lapokban
és folyóiratokban, részt vett a mszaki naptár
1879— 81-ik évfolyamainak szerkesztésében. Szer-

A

;

A

A

;

;

:

A

egy mederfenék-fólrajzoló mszert (profilográf). Több izben kitüntették.
vosi gyakorlatom (Miskolcz 1882).
Dolenci. Alsó-Krajnában így nevezik a szlovén
3. V. Lajos, orvos, entomológus, szül. Vágújhevölgylakókat,ellentétben a hegylakókkal^^orewcí). lyen 1828., megh. Amboinában (Kelet-India) 1859.
Az elnevezést Ausztria más szlovén vidékein is Modorban, Pozsonyban és Bécsben tanult orvosnak készült, de kiváló elszeretettel bogarászathasználják.
vagy dolente (olasz, rövidítve dol.), tannal, fkép a pókkal foglalkozott. 1852-ben
a zenében a. m. panaszosan, fájdalmasan, szomo- mint katonai orvos Hollandia szolgálatába állott s
Kelet-Indiában mködött. Irt az ausztriai és egyes
rúan.
Dolenecz József, ügyvéd és hírlapíró, szül. magyar pókfajtákról, az indiai sziget-tenger pók1862 febr. 7. Nagyatádon, Somogy vm. A jogot jairól (német és hollandus nyelven). Lapjaink is
Pécsen és Budapesten végezte, 1885. jogtudo- számos levelet hoztak tle, melyeket Batáviából,
mányi doktori oklevelet nyert. 1884-ben a Nem- Jávából és Amboinából írt. A magyar nemzeti és a

kesztett

;

Dlend
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Dolet

muzeumot több izben gazdagította
becses rovargyüjteménnyel.
4. D. Pál, tót nyelvtaníi'ó, szül. Szakolczán

bécsi császári

dagságra tett

szert.

A

cár 1729. eljegyezte ntest-

vérét, Katalint, de a lakodalom napján a cár meghalt s Anna lépett a trónra. Ez az egész D. csa-

megh. Alsóboczán 1778 nov. 29. ládot Szibériába, Katalint pedig kolostorba küldte.
nyelvtant Grammatiea slavo- Ivánt 1735. visszahívták, de 1739 nov. 6. azzal
nico-bohemica (Pozsony 1746), amelyhez egy kis vádoltatva, hogy a császári kincstárból sikkasztott s összeesküdött a cámö ellen, Lukica Vaközmondásgyüjteményt is csatolt.
Dolet (ejtad: doié), Etienne, francia humanista, sziljjal együtt Novgorodban kivégezték. 4. D.
szónok és könyvnyomtató, szül. Orléansban 1509 Yladimirovics Vasz'ilj, szül. 1667., megh. 1746
aug. 3., megh. máglyán Parisban 1546 aug. 3. febr. 11. 1715-töl kezdve nagy Péter cár küNagyszámú irataiban maró és túlzó modorban lönféle politikai küldetésekre használta Lengyel-,
támadta a kat. egyházat, miért is több izben bör- Francia-, Németországban és Hollandiában, de
tönbe vetették. Fogságából egyszer maga I. Fe- 1718. Mencsikov tanácsára mint Alekszej cárevics
renc király, máskor meg egyéb hatalmas párt- pári^mberét számkivetették. L Katalin 1726. viszfogói szabadították ki, de végre is rajta vesztett. szahlvatta, IL Péter pedig 1728. tábornaggyá és
Nyomdáját 1538. rendezte be s a saját müvein kí- a legfbb hadi tanács tagjává nevezte ki. 5. D.
vül mások, els sorban Marót és Rabelais müveit Krymszkíj VaszUj, szül. 1722., megh. 1782. U.
is kiadta. 1890-ben Parisban szobrot állítottak Katalin idejében 1771. tizenöt nap alatt meghóemlékének. V. ö. Douen, E. D., ses opinions reli- dította a Krymet, innen kapta Krymszkíj mellékgieuses (Paris 1882) Christie, E. D., themartyr nevét. 6. I). Gfyörgy, megh. Franciaországban
of the renaissance (2. kiad. London 1899) Galtier 1829 jún. 27. 1794. Litvániában a lengyelek ellen
1700 jan.

ó

írta az

20.,

els

tót

:

;

;

D. (Paris 1908).
Dolezsalek Antal József, a vakok orsz. intézetének egykori igazgatója, szül. 1799 ápr. 3.
Lipnitzben (Csehország), megh. 1849 aug. 16.
Bécsben. Prágában bölcseletet és zenét tanult,
majd gimnáziumi tanár volt 1833. meghívták
Budapestre a vakok orsz. intézetének igazgatására. 1846-ig vezette ez intézetet, amikor Bécsbe
költözött s ott vakok és siketnémák tanításával
foglalkozott. Sok érdeme volt a vakok nevelése
körül, több erre vonatkozó cikket és munkát írt
0., E.

;

német nyelven, melyek némelyike magyar

fordí-

megjelent.
Dolgánok, a jakutokkal (1. o.) rokon néptörzs az
orosz-szibériai Jeniszejszk kormányzóság turuchani kerületében, Chatanga folyó mentén. Vadászattal és rénszarvastenyésztéssel foglalkozik.
Dolgelly, város, Merioneth északwalesi countynak székhelye a Wnlon folyó partján, vasút
mellett, (i9ii) 2160 lak., flanellkészítéssel és vá-

tásban

is

szonszövéssel. Szép környékéért sok turista látogatja.

vezérkedett s meghódította Vilnát; 1806. a bécsi,
1807. a hollandi udvarnál volt követ. A restauráció

után Franciaországban telepedett meg. 7. D.
Mihajlovics Iván, szüL 1764 ápr. 18., megh.
Szent-Péterváron 1823 dec. 16. Mint a Derzsavln-féle iskolához tartozó költt a klasszikusok
közé számítják. Költeményeit igazság és hazaflasságjellemzüís összegyjtve 1806.adattak ki SzentPéterváron. 8. D. VaszUj, tábornok-hadsegéd és
lovassági tábornok, megh. Szent-Péterváron 1868
jan. 18. 1849—56 lg hadügyminiszter volt, azután a
csendrség ffelügyelje ós rendrminiszter. Ettól
az állásától az 1866 ápr. 16-Lki merénylet után megvált. 9. D. (Dolgorvkov) l/ladimirovics Péter,
szül. Moszkvában 1807., megh. Genfben 1868 aug.
18. Notices SUT les principales familles de la Russie
c. iratával (Bruxelles 1843, 1858.) Miklós cár haragegy idre Vjatkába inját magára vonta, aki
ternál tattá. D. ezután egy nemzetségi lexikont
Irt (Szent-Pétervár 1856), azután pedig La véritó
sur la Russie c. könyvet (Paris 1860) ennek következtében birtokait elkobozták,
magát Oroszországból számkivetették. 1861-ben egy röpirata

t

;

t

Dolgonya, kisk. Sáros vm. makoviczai j.-ban,
124 tót és német lak. u. p. ós u. t. Fels- miatt Franciaországból is kiutasították. Ettól
vlzköz.
kezdve hol Brüsszelben, hol Angliában, utoljára
Dolgorukij (szószerint a. m. fiosszú kez), Orosz- pedig Géniben élt. Munkái Le général Jermulov
ország egyik legrégibb hercegi családja, mely (Bruxelles 1861) De la question du servage en
eredetét a Rurik-háztól vezeti le. A család neve- Russie (Paris 1861) La question russo-polonaise
zetesebb tagjai 1. D. Jakab, szül. 1639., megh. et le budget russe íLeipzig 1861) Des réformes
1720 jún. 24. 1676. állami szolgálatba lépett, 1687. en Russie (Bruxelles 1862); La Francé sous le répárisi nagjkövet, azután a császári rendeletek ta- gime bonapartiste (London 1864)
Mémoires (benácsának elnöke lett. A török hadjáratban, különö- fejezetlen, Genf 1868—71).
sen Azov meghódításánál kitüntetvén magát, táborDolgorokova Mihaflovna Katarína Juriev'
noki rangot kapott. A svédek elleni hadjáratban s^A;á;rt, hercegn, 11. Sándor orosz cár (l.o.) kedvese
Narva mellett 1700. elfogták és Stockholmba inter- (szül. 1846.), akit els felesége, Mária halála (1880
nálták, míg végre a poltavai csata alkalmával júl. 31.) után feleségül is vett Fia, Jorievszky
(1710) sikerült neki kiszabadulni. A cár ezután György herceg 1873. született. D. a cár halála
szenátorrá nevezte ki. Életrajzát Tyrtov írta meg után külföldre ment s Vidor Laferté álnév
(Moszkva 1807—1808, 2 köt). 2. D. Lukics Va- alatt a következ c. könjrvet adta ki Alexandre
szíl^, követ volt Dániában és Franciaországban, 11. Details inódits sur sa vie intimé et sa mórt
majd szenátor s Nagy Péter halála után rokonai- (Genf 1882).
val arra szövetkezett, hogy a cári hatalmat korDolgusinci, 1. Nihilizmiis.
látok közé szorítsa. 3. D. Iván, Jakab dédunokája,
Dolha, kisk. Máramaros vm. buszti j.-ban, (191c)
szül. 1710. Mencsikov bukása után a atal IT. Péter 3496 rutén, német és tót lak., posta- és távirícár kegyence lett s tisztességtelen úton nagy gaz- hivatallal, hitelszövetkezettel. Ide tartozik a D (1910)

;

:

;

;

:

;

;

:

«•

—
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rókamezöi vasm. 1703-baii itt csata volt, melyben Károlyi Sándor leverte az Esze Tamás vezette
Inirucokat, kiknek itt 1902. emléket emeltek.
Dolhay-csatóá.Máramaros vmegye egyik legrégibb, kihalt családja elönevét Dolliáról vette
két ágban virágzott, melyek közül az egyik Ruszkováról nevezte magát másik két ága közül, egészen elhagyva a D. nevet, az egyik, mely flágon
kihalt, Leordinay-nak nevezte magát, mlgamásik,
ma is élö, Petrovay nevet vett fel. A D. -család rokon az Ilosvay-családnak ma már kihalt Kisfaludy-ágával. Közös törzs-ösnek azt az orosz herceget tartják, aki Kijev ostromakor önként csatlakozott a magyarokhoz, és kit Árpád azután Munkács táján telepített le. Ettl származtak volna
Boris ós Ils hercegek annyi tény, hogy a beregvmegyei Ilosvayak még e század elején is orosz
hercegeknek nevezték magukat. Az oklevelekbl
azonban az tnik ki, hogy a család oláh eredet
lehet, hogy IV. Béla király idejében menekültek
az sei Kúnországból hazánkba és Szeneszláv oláh
vajda oláhjai közül voltak. A hiteles családfa 1366tól egészen 1708-ig terjed. V. ö. Petrovay Gy., A
D.-család eredete, leszármazása és története. Turul
1893, 2. és 3. fz.; Ghyczy Pál, D. Szaniszló pecsétje, u. 0. 1903, 4 füz.
Dli, orosz súlymérték, 1. Dlja.
l>oli actio. A csaló ellen Aquilius Gallus
hozta be a D.-t, amely az elmarasztaltat becste;

,

;

;

leníti.

Doliana, falu Árkádiának Kinuria nev kerületében a Peloponnezuson, 45 km.-nyire Leonidiontól, (1906) 1649 lak. 1821 jún. •4. a görögök itt
a törökökön gyzelmet arattak.

Dolichokefál (gör.), hosszú koponyájú ember.
Indexe 75"00 és ezen alul. Sub-D.-é 75*01
77'77-ig. Grittner 149 magyar koponya között
2 720/0 hosszú, 6-28% hosszúkás koponyát talált.
Davis 14 eszkimónál 713 indexet kapott. Hosszúfejek

ausztráliai 71'49

:

;

hottentotta 72"42

;

kaffer

Cro-Magnoni és középkökorszakbeli koponyák 73-34. Berber 7463.
Dolichoprozopia (gör.), keskenyarcuság, hoszszuarcuság. Az arc hossza 100, a szélessége 50 és
ezen felül. Kollmann szerint «leptoprosop»,
Quatrefages szerint «dolichops» 9000 és azon
alul maradó index-szel. L. Chamaeprosopia.
Dolíchops, 1. Chamaeprosopia.
Dolichos (gör.), távfutás a görög versenyjátékoknak az a neme, melyben nagyobb távolságra
futottak, rendesen úgy, hogy a versenypályát
többször végig kellett futni. A D. tehát els sorban kitartást s csak második sorban követelt
72'54.

;

A

távolság különböz idben és különböz helyeken változott, a leghosszabb, melyrl értesülésünk van, 24 stádium, azaz körülbelül
gyorsaságot.

—
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2—

dalis h. {óriásbáb) tropikus-amerikai,
2V, m.
magas ; hüvelye 30—45 cm. hosszú, világoszöld,
fzeléknek kitn, azért Európa déli részén gyakran termesztik. A D. LuUa Porsk. (JD. tnelanophtlialmus Pet. Th. ; feketeszem bab) magva
Egyiptomban és Szudán vidékein táplálék. B.
lablab L., 1. Lablab.

Dolicbotis

(áuat),

1.

Mara.

Dolina, a karsztos tünemények (1. Karszt) egyik
csoportja, így nevezik azokat a tál vagy tölcséralakú mélyedéseket, amelyek a mészkhegységekben egyenként v. csoportosan találhatók, néha

srn egymás mellett, hogy 40—50 is van
egy km^-en. A mélyedések alakja kerekded, mélységük 2— 10 m. közt váltakozik, átmérjük 10—
120 m. Keletkezésket megmagyarázza, hogy a
oly

A'íznek a raészköterületen földalatti hidrográfiai
völgyképzdése van, ami a felszínen berokkanás-

ban mutatkozik. A D. mélyén nyílik a ravaszlyuk,
amelyen a csapadékvíz rendesen barlangba jut és
ott talál lefolyást. A D.-ák gyakran közös nagy
mélyedésben egyesülnek, ezt nevezik uvala-nak..
Dolina, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban,
(1900) 522 horvát-szerb lak.
u. p. és u. t. Nova
;

Gradiska.
Dolina, az ugyanily nev kerületi kapitányságnak székhelye Galíciában, 50 km.-nyire Strijtól,
vasút mellett, (1910) 9849 lak., só- és hamuzsírfzéssel, fürészmalommal.
Dolinay Gyula, ifjúsági író, szül. Nagyharsányban (Bihar vm.) 1850 aug. 14. Több ifjúsági
lap után, melyek közül leghosszabb élet a Kis
Újság volt, megalapította 1873. a Hasznos Mulattatót és 1875. a Lányok Lapját, melyek jelentékeny elterjedésnek örvendtek. Adott ki számos
ifjúsági iratot Aranyszabályok a tanuló iQuság
számára (1871); Aranybánya {ISI b); Szünidre
(1877) Könyveta népnek (1879, az iskolai és népkönyvtárak ügyében); Gyöngysorok (1882); iWagyar királyok és hsök arcképcsarnoka (1884 ós
1892) Ifjúsági olvasmányok (1884) Hogyan mehetsz elre (1887) stb. 1880-ban titkára lett az
írók és mvészek társaságának, mely 1892-ig állt
fenn s rendezte a társaság vidéki felolvasó kirándulásait. Megírta a Turin-párisi kirándulás
:

;

;

;

történetét is (1890).

Doliophis (állat), 1. Mirigyes kígyó.
Doliaiu (lat.), a rómaiaknál agyaghordó

bor,

gabna befogadására, leggyakrabban azt a
nagy agyagedényt jelenti, melybl a bort forrás
után az amforákba fejtették. Donga-hordók csak a
Galliában látott minták után terjedtek el.
olaj V.

Uolíum
Dolja

V.

(állat), I. Hordócsiga.
dola (többese dli), orosz súlymérték

a szolotnik Vgg része ^= 44'435 mg.
Doljane, adók. Lika-Korbava vm. alsólapaci
j.-ban, (i9oo) 1788 horvát-szerb lak. u. p. és u. t.
41/2 km.
Doliclios L. (növ., Lablab Savi), a Legumi- Dolnji-Lapac.
Doljani, 1. adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
nosae (Hüvelyesek) család pillangós virágú génusza 30-náí több faja néhány amerikai kivéte- (1900) 863 cseh és horvát-szerb lak. u. p. és u. t.
2. D., adók. Lika-Korbava vm. otolével az óvilág tropikus tájain honos kúszó, Daruvár.
hever v. felemelked füvek v. félcserjék, szár- csáci j.-ban, (1900) 1375 horvát-szerb lak. u. p.
nyas (hármas) levelekkel, magános v. fürtös virá- Skare, u, t. Otocsác.
Doljiu (Dolsi), kerület Romániában, a szerb hagokkal és lapos hüvellyel. Több faját a paszulyéhoz hasonló és ugyanarra a célra szolgáló hüve- tár mellett, 5633 km^ területtel, (i899) 364,193 lak.,
lyéért meg a magváért termesztik. A D. sesquipe- 7 járásra oszlik. Székhelye Crajova.
;

;

—

;

;
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Dollár

Dollár
jelzése

^,

(ang., ejtsd: doii'r,

az

a német Talerhöl),

északamerikai Egyesült-Államok

törvényes pénzegysége és 1852 óta arany érték.
4-935 K.
dimes
100 cent
1 arany D.
A 10 D.-os darab neve eagle (ejtsd igl, sas), súlya
16-7181 gr.; finomsága 9/,o.
258 troy grain
Remedium súlyban »/j grain, finomságban l'/ooAranyból vernek még 20 (double eagle), 5 (half
eagle), 2V2 (qnarter eagle) és 1 D.-os darabokat,
mely utóbbiak azonban kicsinységük miatt nem
váltak be. Vernek továbbá Kalifornia számára
50 és 100 D.-os darabokat is. Ezüstbl kétféle D.
készül, ú. m. a bland D. (az 1878-iki Bland-bill
után), melynek kényszerárfolyama van, súlya
26-730 g., finomsága s^o és a
412»/j troy grain
keletázsiai kereskedelem számára a trade D.,
27-216 g., finommelynek súlya 420 troy grain
sága szintén «/io. Az arany és ezüst D.-hoz a
60-as években a papir D. is hozzászegdött, mint
törvényes fizetési eszköz. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,
500 és 1000 D.-os darabokban kb. 356 millió D.
került forgalomba és zöld szinük miatt «greenbacks» néven ismeretesek.
D. néven egy spanyol érem vált ismeretessé,
mely a spanyolok hódításaival Peru- és Mexikóba,
a Filippi-szigetekre s a spanyol gyarmatok útján Kelet-Ázsiába s Kinába is eljutott. A D.rendszemek az amerikai gyarmatokban való
nagy térfoglalása vitte rá az angol kormányt,
hogy 1838-ban azokban a gyarmataiban, ahol a
D. forgalomban volt, értékét 50 pence-ben állapította meg. A délamerikai államok legtöbb D.-ja
most már csak névleg D. valósággal azok 5 fr.-os
darabok 25 g. súllyal, holott a D. névnek megfelelöleg 27 g.-nál valamivel többnek kellene lenniök. A latin éremunióba tartozó Spanyolországnak új 5 peseta (5 fr.) érmét ilyformán szintén
hibásan nevezik D.-nak.
Dollár, város Clackmannan skót grófságban, az
Ochill hegy lábánál, a Devon partján, vasút mellett, (1911) 1497 lak., vászonszövóssel és fehérítéssel, szénbányával az 1645. Montrose által lángba
borított Campbell kastély szép romjaival.

=

=

=10

:.

=

=

=

;

;

—

Dollond

1887). Parisban tanulta a textilipar technikáját
és azután három testvérével a tökély legnagyobb
fokára emelte telepét, de különösen fest s szín-

gyárát, amely ma is a legjobb hírnévnek
örvend. A D.-család az elsk közé sorolandó, akik
a mai értelemben vett nagyipari üzemhez fogtak,
de az emberbaráti s munkásjóléti intézmények

nyomó

megemlítend még,
hogy D. Ausset János, mint maire igen sokat tett
a mülhauseni munkásokért s hogy 1870. oly bátran szegült ellene a poroszoknak, hogy csak agglétesítésében is elöljártak;

korára való tekintetbl

nem ltték fbe

;

1877. a

német birodalmi gylésbe beválasztották, de
mint az annexió ellen tiltakozó párt tagja nem
foglalta el helyét. V. ö. Dollfus M., Histoire de la
famille D. (1909).
DoIlinger'G4/w/a, orvostanár, szül. Budapesten
1849. Tanulmányait a budapesti, bécsi és berlini
egyetemeken végezte. Budapesten 1875. avatták
orvosdoktorrá, azután Scheuthauer, majd Kovács tanár mellett mködött mint tanársegéd,
1878-ban mint katonaorvos részt vett a boszniai hadjáratban s a hadisebészetben szerzett
tapasztalokat 1882. külföldön képezte magát tovább a sebészet terén. Visszatérve, a budapesti
egyetemen az ortopédia magántanára lett, 1891.
pedig ugyanazon szak rendkívüli tanárává lépett
el. 1889— 1897-ig a budapesti irgalmasrend kórházának sebészforvosa volt. Kovács tanár halála
után 1897. helyettes, majd 1898. a sebészet nyilvános rendes tanára lett. D. irodalmi dolgozatai
csaknem mind a modern sebészet körébe vágnak
saját tervei szerint kiegyik részük egészen az
dolgozott, új mtéti eljárásait, eszközeit, klinikai
új tanítási módszerét ismertetik, másik részük
külföldi nagy modem sebészeti kézikönyvekben
mint önálló monográfiák jelentek meg és annak
tekintélyes részét képezik. Munkatársa e Lexikonnak is. 1902 óta a hazai rákellenes mozgalom
élén áll. 1907-ben a Magyar sebésztársaságot
alapította, 1909 óta elnöke a budapesti kir. orvosegyesületnek. Több külföldi sebésztársaság
tagjává választotta.
DoUmann, Georg von, német építész, szül.

b

;

Doliármadár (áiiat), a kéknyakú csörgömadár Ansbachban 1830 okt. 21., megh. 1895márc. 31.
(Enrystomus orientális L.) neve az Ausztráliá- Münchenben Klenze tanítványa volt. Tle való a
ban megtelepedett európaiak nyelvén.
Dollár-pör, 1. Kossuth.
Dollárt, t«ngeröböl, az Ems torkolatánál, a
porosz Hannover és a hollandus Groningen tartományok között; 13 km. hosszú, 12 km. széles,
alakjára nézve meglepen hasonlít a Zuider-tóhoz
és a Jadebusenhez, s ezekkel közös keletkezésének története is. 1277-ben 20, majd 1287-ben 14
virágzó község esett áldozatul az alacsony partokat pusztító vihardagályoknak, amely behatolt a
tenger színénél mélyebben fev Reiderlandba
akkor pusztult el Torum város is. Megismétldött
a katasztrófa 1362. s a hajdani partvidék helyén
csak pár sziget van, pl. Nessa, régi templommal.
Ma az öböl az iszaplerakódás következtében feltöltdik, a vihardagály pusztításai ellen pedig a
lakosok viharjelzóssel v^ekeznek.
BoUtns-család, a vUághírú raülhauseni fonó-,
szöv- s festipari gyárak birtokosa (Elszászban).
E gyártelep alapítója D. Ausset János volt (1800—
;

Sturdza hercegi család várkápolnája Baden-Badenben (1864—66). Mint II. Lajos bajor király udvari
építésze, a király pompaszeretetét és változó szeszélyét kielégítve, építette a híres királyi kastélyokat Linderhofot pazar rokokó stílusban, Herrenchiemseet Versailles mintájára, Neuschwansteint középkori, romantikus szellemben.
Dollond, John, angol optikus, az akromatikus távcs feltalálója, született Spitafleldsben,
London egyik városrészében, 1706 jún. 10., megh.
Londonban 1761 nov. 30. 1752-ig selyemszöv
volt, de a mellett matematikával, optikával ós
asztronómiával foglalkozott; 1752. szövetkezett
;

fiával Péterrel,
javítást tett a

ki

optikai

intézetet

alapított;

távcs okulárokon a 17ó8-ban
felfedezvén a különböz üvegfajták különböz
színszórását, ennek alapján crown (korona) és

flintüvegból megszerkesztette az akromatikus
lencsét. D. Péter, az elbbinek fia, szül. 1730 febr.
24., megh.Kensingtonban 18*20 júl. 2. Account of dis-

Dolma

Dolmen

662

covery made by John DoUond which led to the
improvement of the refracting telescopes (London
1779) c. mvérl ismeretes. D. George, az elbbinek unokaöccse, szül. 1774 jan. 25., megh. 1852
máj. 13., szintén kitn optikus és kronométerkészít volt. Több értekezést írt a Philosophical
Transactions és Memoirs astr. Soc. c. tud. folyó-

abban a nézetben vannak, hogy eredetileg valafölött halom emelkedett, ez azonban
nem valószín, mert több D. küls felületét nézve
észleltek olyan jelképes ábrázolatokat, amink a
támkö veknek simított bels oldalán gyakoriak (2.
ábra). A D.-ek sírok, a kamrák belsejében végzett

mennyi D.

ásatások kinyújtóztatott, v. zsugorított csontvázakat, ritkábban halotthamvasztás emlékeit hozDolma, egyházi ruha, 1. Dálmatika.
ták felszínre, a kkor végérl és a bronzkor eleDolma (török) a. m. töltelék, mindenféle töltött jérl származó mellékletekkel, amelyek közül

.iratokba.

étel.

Dolmabahcse

(török. a.

m.

feltöltött kert),

Kon-

stantinápoly egyik része Kabatas és Besiktas közt,
amelyben a Boszporusz partján a D.-i palota, a
szultán tulajdona áll. E palotát 1853. Abd ul Medzsidegy düledez kastély helyén építtette. A Boszporusz felli homlokzata 650 méter hosszú márvány-rakodó húzódik el a part mentén, amelyrl
bizonyos távolságokban széles lépcsk vezetnek
le a tengerhez. Az épület nyugati és keleti épí;

keveréke a homlokzatain túlságosan sok a díszítés. Mindazonáltal messzirl kellemes hatást tesz a szemlélre. Belseje rendkívüli, igazi kábító fénnyel van berendezve. Különösen impozáns a trónterem, amely a palotának egész
középs részét foglalja magában ez egyike Európa
legszebb és legnagyobb termeinek. A D.-i palotában laktak Abd ul Medzsid és Abd ul Aziz szultánok. Az utóbbit 1876 máj. 18. itt detronizálták.
Dolmány, a csak e sz.-ban keletkezett «atilla))
viselése ellit a magyar nemzeti öltönynek a fels
testre való része, amely a mostani atillához hasonlított, de rövidebb volt és alsó szélével csak a
csípig ért, különben úgy volt zsinórozva, mint
az atilla
közönségesen mentekötje is volt,
melynél fogva nyáron a vállra vetve (panyókán)
viselték. Újabban a honvédtiszteknek az atillát
pótló díszegyenruhája. Eredetileg a D. is hosszabb
volt s hozzánk valószínleg az ozmán-törököktl
tészeti stílusok

;

;

;

1.

kivált

ábra. Korzikai dolmen.

a mélyen beszurkált díszítés keramika jel-

a D.-ekre. A D.-ek sírkamaráinak bejárata
egykor valamennyi ilyen emléken klappal volt
elfödve, az elzáró klapok közepén némelykor kerek nyílás van, amelyre egykor kétségtelenül fa-

lemz

ajtót borítottak ('S.a&ra^.Bzajelensógazértfontos,

mert kétségtelenné teszi, hogy az európai és ázsiai
D.-k nem egymástól függetlenül keletkeztek.

került. L. Atilla.

A

Dolmány, nagyk. Szeben vmegye nagyszebeni D.-ek el vannak ,terjedve
j.-ban, (1910) 507 német és oláh lak. postaügy- Skandináviában, É.-Német;

Hoi-tobágyfalva. A községben van
románstíl templom és gör. kat. fatemplom.
Dolmányos hojsza (Oestrelata. haesitata Küliil,

nökség, u.

állat), 1.

t.

Hojszák.

Dolmatovo,

1.

Dalmatov.

Dolmen (kasztal,
tábla és maen a. m.

a breton daul

a.

m. asztal-

k összetételébl), a megali-

emlékek egy neme, kinagyolt v. faragatlan
sziklatömbökkel körülzárt és az elbbiekre vízszintikus

tesen reáfektetett egy, némelykor több, hatalmas
klappal befödött kamraszer építmény (1. ábra).
Némelyiken a fedlap széle kinyúlik a támkövek
fölött, az ilyenek alakja asztalra emlékeztet. A
D.-ekalaprajza rendszerint négyszög, szabályos,
vagy szabálytalan sokszög, de vannak kör és
kereszt alakú D.-ek is. A hosszan elnyúló számos
támkbl és több fedlapból álló D.-t fedett folyosónak (Alléé couverte, Ganggrab) nevezik. Az
ilyen födött folyosó szk ós alacsony bejárásból
és ehhez csatlakozó egy vagy több kamrából áll.

Vannak

ú. n. fél-D.-ek is, ezeknek fedlapja csak
egyik szélén van támkvel alátámasztva, másik
szélével a földön nyugszik. Több D. képítménye
halommal van elfödve, azért sokan még ma is

országban, Hollandiában,
Nagy-Britanniában, Franciaországban (fleg a Bretagneban), Spanyolországban, Portugáliában, a baleari szigeteken, Korzikában, Sardiniában, déli
Olaszországban. Afrika É.-i
partvidékén Marokkótól
egészen Kairuanig fordulnak el D.-ek, legsrbben Algírban és Tuniszban. Csaknem egész KözépEurópáról, a cölöpépítmé2. ábra.
nyek egész elterjedési terüDolmen bels falának
vésett diazítményei.
letérl kétségtelennek látszik, hogy ott nem emeltek ilyen monumentális ksírokat, valamint a
Balkán-félszigeten és keleti Európában a Feketetenger É.-i partvidékének kivételével szintén nem.
A Fekete-tenger partvidékén Odesszától Krímen
át a Kaukázusig mindenütt elöf ordulnak.Ázsiában,
Szíriában, Indiában, Koreában, Japánban szintén fordulnak el az európaiakhoz hasonló D.-ek.

—

Dolnjaki

Doiogr
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Az indiaiak azonban, valamint a Szndánban és
iladagaszkárban észleltek jelentékenyen fiatalabbak. Amerikában egyedül Peruban észleltek a
D.-ekhez hasonló kósírokat. E nagy elterjedés
mellett kizártnak kell tartani annak a lehetségét,
hogy amint régen (Bonnstetten 1865) hitték, a
D.-eket egyazon vándorló nép emelte volna. Az
egységessége
építkezésmódnak részletekbe
azonban a mellett szól, hogy az közös forrásból
eredt. Sophns Müller, Montelius, bár eltérnek az

men

hamedántis hittani intézete. Nagyobb nyilvános
épületei
az új iskolája, a városi kórház, a
kaszárnya az Erzsébet-parkkal, a félig bizánci
stílusban épült görög keleti temploma, a legújabb
idbl való, arab stílusban épült Behrambeg-mecset és ezzel szemben a medressz 50 iíju számára.
Az 1740. épült kastély helyén 8000 m* tér, az
Appel-tér van, amelyet egy obeliszk ékesít és
amelyen arab stílusban készült vízvezetéki kút
álL A városon kívül van a sófz, amelyben évenkint 60,000 mmázsa sót fzhetnek. 1878 aug. 9.
az osztrák-magyar csapatok itt makacs küzdelem
után a török felkelkön gyzelmet arattak.
Dolnji Vakuf v. \arcar- Vakuf, helység Boszniában, a Verbász folyó mentén. A travniki kerülethez tartozik. Lakosai, (i9io) 3279, legnagyobbrészt mohamedánok. Közigazgatási kirendeltségnek székhelye. Nevezetességei közé tartozik egy,
még a török idkbl származó régi toronyóra.
Dolnyalyubkova (most Alsólupkó), kisközség
Krassó-Szörény vm. moldovai j.-ban, (i9oo) 1561
szerb és oláh lak. : u. p. és u. t. Berzászka.
Dolo, az ugyanily nev járás székhelye Venezia
olasz tartományban, 27 fan.-nyire Velencétól, a
Brenta mindkét partján, vasút mellett, (twi) 6871
lak., igen szép Mddal és malmokkaL
Dolog, mint filozófiai mszó jelenti a magyar
nyelvhasználat szerint is mindazt, amit gondolhatunk, azaz amit a gondolkodásban egységesen
összefoglalhatunk a küls valóság tényei is dolgok, a bels életéi is. Szkebb értelemben a D-, mint
valóság, ellentéte a gondolatnak, mely a D.-ra vonatkoák- így beszélünk aztán a D.-ról magában.
L. Ding an sich. A dolgot továbbá megkülönböztetjük tulajdonságaitól s ez értelemben a D. annyi
:

:

3.

ábra.

Dolmen kamarájinak

bejárata.

kronológiai megí telesében, amellett
szálltak síkra, hogy a D.-ek építkezése délkeleten
keletkezett s innen terjedt el a szokás a Földközitenger partvidékén s Nyngat- és Észak-Európá-

emlékek
•

ban

is

:

mindenütt a partok mentében. Reinaeh mint szubstáncia.

Salamon ellenben abban a nézetben van, hogy a
szokás eredete északon keresend.

A D.-eket Németországban Opfertisch, Ríesenstnbe, Teufelsköche, Tenfelskeller, Droidenstein,
Franciaországban maisons des fées, fours des
fées, pierres dudiable névvel is jelölik, Morbihan
egyik, legnevezetesebb D.-ének neve Table des
Harcban^. A nevek hasonlósága az alak hasonlóságával függ össze, csak kevés olyan név van,
amely a D.-ek rendeltetésének emlékét rzi.(Hünengrab, Tombeaux des géants ete.) V. ö. Décheleüe,

Mannel d'archéol. préh. I. (Paris 1908); Hömes,
Nator XL Urgeschichte des Mens<áien II. (Wien
1910); S. Müüer, Die Urgeschichte Europas
{Strassburg 1905).
Dolnjala, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (i9oo)
382 horvát-szerb lak. u. p. Maja, u. t. Glina.
DoLoja Tnzla, az ngjanily nev boszniai kerületnek (8991 km* terület és (iwo)425,222 lak.) székhelye a Sprecaba torkoló Jala partján, kies, szép vidéken.doio) 11,333 nagjobbára mohamedános lak.,
mindinkább fejlödó gabona-, marha-, ló ée sertéskereskedéssel ós iparral. Az ntóU)i években a város csaknem egészen újra épült széles, rendes
utcáival egész modem város képét nyújtja. Székhelye a kerületi hatóságoknak, a kerületi törvényszéknek, a pénzügyi felügyelségnek, egy görög
keleti metropolitának
és egy mohamedánus
muftink Több flu-népiskolán kívül van leányiskolája, kereskedelmi iskoUga és magasabb mo;

;

D. (res), jogi értelemben általában jogtárgy,
ellentétben a személlyel, a jogalannyal. Szorosabb értelemben a természetnek emberi hatalom
alá hajtható testi darabjai (res corporales), tágabb
értelemben a jog (res incorporales) is. Vitatott kérdés, lehet-e helyesen és ha lehet, mennyiben lehet
a D. fogalma alá vonni az emberi hatalom és
kizárólagos rendelkezés alá vonható természeti
erket (pl. villamosságot) is. Az újabb tudomány
a D. fogalmát csak a szorosabb értelemben vett
D.-ra szorítja. A D.-nak fontosabb jogérdekú minségei szempontjából a szorosabb értelemben vett
dolgok következ felosztásait kell kiemelni
1. Ingatlan és ingó dolgok. Ingatlan a föld, illetóleg ennek egyes elhatárolt részei, a telek és ami
azokkal szervileg v. gépiesen összefügg (solum et
res soli). Más fogalom-meghatározás szerint ingatlan dolgok azok, melyek egy helyrl a másikra
egyáltalában nem, v. állaguk sérelme nélkül át
tehetek. A többi D. ingó.
Elhasználható és elhasználhatatlan dolgok
(res consumtibiles és res non consumtibiles). Természetileg ugyan minden D. elhasználható, mert
a használat által minden D. többé-kevésbbé fogy
és romlik. A jogi ismérv azért nem a használatnak, hanem az egyszeri használatnak a D.-ra
való hatásában van, s jelesül elhasználható dolgok
azok, melyek már egyszeri használat által kiméríttetnek vagy feltnen megfogynak, az eh^ntás
V. fogyasztás nélkül a szokott hasznot nem nyújtó

nem
2.

Dolog
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(osztr. polg. tkv 301. §.) azok, amelyeket
7. Forgalomban lev és forgalmam kívüli D.-k
elhasználás vagy elidegenítés által szokás hasz- (res in commercio
res extra commercium) aszenálni, tehát pl. eleség, tüzelfa, vetmag. Az ellen- rint, amint a magánforgalomnak tárgyai v. nem.
kez tulajdonságú dolgok elhasználhatatlanok, pl. A római jog szerint forgalmonkívüliek a) a res
ruhák, könyvek, bútorok, gépek stb. Az oly össz- sacrae, az Istenség tiszteletére szentelt D.-k;
dologhoz tartozó dolgok, amelyek rendeltetésszer h) a res religiosae, a temetkezési helyek és c) a
használata az egyes dolgok elidegenítésében áll, res sanctae, az állam különös oltalma alatt álló
.elhasználható dolgoknak tekintetnek.
D.-k. A két els együttes neve res divini juris.
3.
helyettesíthet és nem helyettesíthet dolgok Hazai jogunk szerint forgalmonkívüliek: 1. az
(res fungibiles és res non fungibiles). Helyettesít- alkotmánynál fogva a koronái jószágok, melyekhet dolgok azok, melyek a forgalomban nem az nek Erdélyben az ú. n. tiszta íisealitások (purae
egyed (species), hanem faj (genus) és mennyiség flscalitates, flscale bonumok) feleltek meg ; 2. val(quantitas) szerint jönnek tekintetbe, melyek szám, lási tekinteteknél fogva egyrészt a res sacrae,
súly vagy mérték szerint határoztatnak meg (quae másrészt az egyházi javadalmakhoz tartozó jószánumero, pondere vei mensura constant). Az elhasz- gok, az egyházi és iskolai alapítványok javai 3.
nálható dolgok rendszerint helyettesíthetk, az el- közigazgatási törvényeknél s rendeleteknél fogva
használhatatlanok nem helyettesíthetk.
különböz javak, így pl. ország- és községi utak,
4. Osztható (res dividuae) és oszthatatlan (res hajózható folyók, a nagyobb kir. haszonvételek,
individuae) dolgok aszerint, amint lényöknek meg- községi utcák, terek, rendészeti, jelesül közbizváltoztatása s kár nélkíil anyagilag feloszthatók v. tonsági szempontból, a mérgek stb. Az itt említett
sem. így osztható a föld, míg az ingók rendszerint némely D.-k, mink az utak, utcák, folyók stb.
oszthatatlanok (pl. állatok, drágakövek), kivévén a közönség használatára rendelt dolgok, res puhazokat, amelyelmek lénye és értéke nem az alak- licae vagy res omnium cammunes, ilyen a leveg
tól, hanem csupán a mennyiségtl függ (folya- és a tenger, valamint a tengerpart is.
dékok, gabona). Osztható dolgot a törvény vagy a
Dologbeli számla. A tárgyi vagyon és eredtulajdonos rendelkezése oszthatatlanná tehet. Ilye- mény nyilvántartására szolgáló fkönyvi számnek pl. a családi hitbizományok, az épületek, me- lákat nevezzük így a könyvelésben. Ezek két csolyeket eldarabolni úgy, hogy pl. a földszinti helyi- portra oszlanak ú. m. vagyonszámlákra és eredségek ^-nak, az els emeletiek 5-nek tulajdonát ményszámlákra. Elbbiek tényleges vagyont v.
képezzék, a telekkönyvi intézmény életbelépte óta terhet képez dolgok nyilvántartására, utóbbiak
egyes kivételes ítielyektl eltekintve (Fiume) a nyereséget v. veszteséget képez könyvelési
nem lehet.
tételek nyilvántartására szolgálnak.
5. Fdolgok és mellékdolgok ; fdolog (res prinDologházak. Részint társadalmi, részint hatócipális) két vagy több egymáshoz viszonyló D. sági intézetek, amelyekben némely egyszerbb
közül az, mely valamely jogviszonynak önálló iparágakkal iparszerüleg ugyan, de mégis oly
és sajátképeni tárgyát képezi, míg a mellékdolog módon foglalkoznak, hogy az egész intézmény
(accessorium) annak a jogviszonynak csak azért keretében csak másodrangú fontossága van az
tárgya, mert a fdologhoz bizonyos viszonyban üzleti haszonnak. A D. két fajtáját kell megküáll. (L.
Alkotórész, Növedék, Tartozék, Gyü- lönböztetni, ú. m. a) az önkéntes D.-at, v. munkás-mhelyeket, melyekben kellleg képzett mimmölcs alatt.)
6. Egyes dolgok és összdolgok vagy helyesebben kások, szabad elhatározásukból, nem megszabott
D.-összeségek (universitas rerum), mely utóbbi munkabérek, hanem más szociális jelentség felalatt, ellentétben az egyes dolgokkal, több külön tételek mellett foglalkoznak (1. Szociálizmics) é§
dolgoknak közös névvel jelzett s némely jogi vi- b) a kényszer-D.-at, amelyeknek mimkásai részonylatokban egységes egésznek tekintett össz- szint a közigazgatás, részint a büntet igazságfoglalatát értjük pl. nyáj, árúraktár, csdtömeg, szolgáltatás hatóságainak rendelkezése alatt, nem
hagyaték. A régibb elmélet különbséget tett » szabad elhatározásukból munkálkodnak. Szorotényleges D.rösszeség (universitas facti) és a jogi sabb értelemben csakis a kényszer-D.-at értik a
D. (universitas juris) között. Amaz legtöbbnyire címbeli kifejezés alatt és meg szokták különbözhasonnem dolgoknak közös néven nevezett, s fo- tetni a, szegények dologházait a fegyintézetiJ) --tói.
galmi egészet képez, emez dolgoknak és jogok- Az elöbbeniekben ugyanis a közigazgatási hatóság
nak a törvénynél fogva egésznek tekintend ösz- rendeletére olyan munkabíró szegény emberek
szesége. Pl. az elsre nyáj, könyvtár, a másikra dolgoznak, akik saját szabad elhatározásukra
hagyaték, csdtömeg. Az a körülmény, hogy a bízatva, csak koldulásból vagy lopásból élnének
D.-összeségek tartozó dolgok összefoglalt (coUec- meg, tehát azok a koldusok ós csavargók, akik
tiv) egészet képeznek, több tekintetben jogi fon- vagy anyagi eszközök híján, vagy erkölcsi és értossággal bir. A D. -összeségtl megkülönböz- telmi sülyedtségüknél fogva máskülönben nem
tetendö az összetett D., amely valóságos anyagi volnának képesek saját magukat fenntartani. Ezeegység, pl. ház, óra, míg a D. sohasem az. Amiért ket a D.-ban tanult mesterségükfolytatására kényis a D. -összeséget universitas rerum distantium- szerítik, vagy esetleg egy-egy iparágra megtanak, különálló dolgok összeségének is nevezik, nítják s ily módon egyfell megmentik a társaellenben az összetett D. (res composita) univer- dalmat a dologtalan csavargóktól, másfell nem

dolgok

—

:

A

;

:

—
—

;

rerum cohaerentium, összefügg dolgoknak
összesége, melynek ellentéte az egyszer D.
(res unita), mely már természeti alkatánál fogva
egységes egészet képez, pl. az állat.
sitas

egyszer megjavítják a máskülönben teljesen elzüllend szegény embereket. A fegyintózeti D.ban a büntet igazságszolgáltatási hatóságok rendeleteire hasonló eljárást követnek az elítélt fe-

gyencekkel szemben. Néha e kétféle D.-at pénzügyi elnyök és admlnisztracionális könnyebbségek kedvéért kapcsolatba helyezik egymással, ami
azonban feltétlenül elítélend, mert hiszen a sokszor teljesen megromlott fegyencek nagyon káros
erkölcsi hatásokat gyakorolhatnak az amúgy is
ritkán szilárd erkölcs koldusokra és csavargókra.
A D. mindig preventív célzatú intézetek s ezért
az ott foglalkozó egj'énekre nem a büntetés súlyosbítása gyanánt szabják ki elvégzend mun-

hanem azt tartják szem eltt, hogy az
illet annyira elsajátíthasson valamely ipari foglalkozást, hogy abból kiszabadulása után megélhessen. E szemponton kívül a D. pénzügyi érdekeit is figyelembe véve, azt tartják, hogy a) az
kiáikat,

iparágak berendezéséhez ne nagy tkére
szükség bj az elállított cikkek olyan közkeletek legyenek, hogy az illet dologházi munkás azok elállításával bárhol megkereshesse a
kenyerét. Sokan a dologházi munkálkodást a
nemzeti termelés birálgatása közben kelleténél
többre becsülik, pedig bizony ez alig jöhet e tekintetben szóba. Mennyiségileg ugj-anis elenyészleg csekély a szabad nemzeti munka termékeihez képest, mert szerencsére a termel lakosság igen csekély hányada foglalkozik dologházi
munkával minségileg pedig még kevésbbé állja
ki az összehasonlítást a szabad munka termékeivel, mert hiszen a dologházi munkásban a megfelel képesség sokszor, az ambíció pedig mindig
hiányzik, úgy hogy készítményei az érdektelen,
illetó

legj'en

;

:

kényszermunka nyomait viselik magukon.
munkában a munkásra háramló
anyagi elnyökön kívül fképen ama pszichológiai
kínos,

A

Dolomieu
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dolügházi

kötelezettség terhel mindenkit, hogy a jogosultat
dologi jogának gyakorlásában ne akadályozza.
Els sorban ez az abszolút hatály az, amely a
D.-at a vagyonjogoknak másik fcsoportjától, a
kötelmi jogoktól megkülönbözteti, minthogy eme-

zeknek hatálya elvUeg csak az egymással jogviszonyban álló meghatározott személyekre terjed ki (relatív hatály). Jóllehet abszolút hatálya a
D.-on kívül más jogoknak is van, mégis, mert az
mint megkülönböztet jelleg leginkább a D.-nál
lép eltérbe, az abszolút hatályt a D.-ról vett elnevezéssel « dologi hatály »-nak isszokás mondani.
Dologi kereset (in rem adio), feltétlen jogból
származó kereset, mely bárki ellen indítható, ki
felperesnek jogát sérti vagj' megtámadja. Ellentéte a személyes kereset (in personam actio),
mely kötelem teljesítését célozza, s azért egjediil

a teljesítésre kötelezett (az adós) ellen indítható.
L. Kereset.

Dologi lapok elve, L Személyi lapok elve.
Dologi teher, teleki teher, oly idnként visszatér szolgáltatás, amelyet valamely ingatlan
mindenkori tulajdonosa tartozik meghatározott
személy részére teljesíteni. Ha az ingatlan tulajdonosa az ingatlant másra átruházza, ó maga
felszabadul a további szolgáltatások (pénzfizetés,
termények bizonyos mennyiségének kiszolgáltatása stb.) alól és azok a telek terheként az új tu-r
lajdonosra szállnak át. Ilyen D, nálunk a maradvány-, irtványföldváltság, a szóllódézsmaváltság,
a majorsági telkek váltsága, a vízszabályozási
járulékok, a magyar földhitelintézet által engedélyezett vízszabályozási és talajjavítási kölcsönök után fizetend járadékok (1889. XXX. t.-c.),
a fiUoxera által elpusztított szóllk felújítására
adott kölesönök törlesztési részletei (1896. V.t-c.),
végül a dologi kegyúri joggal kapcsolatos kötelezettség. Ezeknek D. minsége törvényen alapszik. A felek rendelkezése folytán keletkez D.
közül megemlítendök a kikötmények és az élet-

hatások érdemelnek méltánylást, amelyeket azbenne, hogy megismerteti vele a
munka örömeit és önmagának értékét megmutatva neki, önérzetét kifejleszti. Újabban sok heIjTitt ten'be van véve a többszörös visszaesk s
általában a közveszélyes bntettesek ellenében a
D.nak, mint biztonsági intézkedésnek (1. Bizton- járadékok.
sági rendszabályok) bevezetése.
DoIoniaIo(lat.)a.m. csellel, bnösszándékkal.
által ébreszt fel

:

Dologi biztosítás, 1. Biztosítás.
Dologi jogok (inra in re) azok, melyek a jogosultnak rendelkezési hatalmat biztosítanak valamely dolog tekintetében és pedig olykép, hogy ö
annak mindenkivel szemben érvényt szerezhet. A
D. egyes fajait a rendelkezési hatalom iránya és
terjedelme különbözteti meg. D. a ttdaiámjog.
amely a dolog felett való legteljesebb rendelkezési hatalmat jfelenti, és a korlátolt D. (dolgot
terhel jogok), amelyek a" tulajdonjogban foglalt
rendelkezési hatalom érvényesülését megszorító,
korlátolt rendelkezési hatalmat biztosítanak a
jogosultnak. A korlátolt D. körét a különböz
jogrendszerek eltéren állapítják meg. A római
jog nyomán elterjedt típusok : a szolgalmak (személyi és telki szolgalmak), a zálog- és a jelzálog,
az épletjog és az örökhaszonbérlet. A két utóbbit
hazai jogunk az osztrák jog nyomán az «osztott
tulajdona fogalma alá vonja. A germán jogfejldés eredménye a telki terhek típusa, amelyeket
hazai jogunk is felvett. Jellegzetes sajátsága a
D.-nak az abszolút, mindenkivel szemben érvényesül hatály (abszolút jogok), amely abban nyilvánul, hogy a jogosulttal szemben az a nemleges
:

Doluiuia inedia
szerint a déli

megnevezése

Dolomieu
Tancréde

(geoi.),

az olasz geológusok

Alpokban a rhaetiai fdolomitnak
;

1.

Födolomit.

(egtsd:

— mjö),

Déodat (hiy Sylvain

francia mineralógus s geológus, szül. Dolomieuben (Dauphiné) 1750 jún. 24.,
megh. Cháteauneufben (Saóne et Loire) 1801 nov.
(jhratet de,

26. Sok irányú mködésében legnevezetesebbek
útleírásai Dél-Európa vulkáni vidékeirl s nagy-

számú olyan vulkáni

s földrengési

tüneményekre

vonatkozó észleletei, melyeket eltte tévesen ismertek. Gyermekkorában lett máltai lovaggá,
1769. kezdette meg a katonai szolgálatot, de tudományszomja más pályára vitte; 1796. az újonnan
felállított biányászati iskolán tanár, s mint geológus vett részt Napóleon egyiptomi expedíciójában.
Kevéssel halála eltt nevezték ki a Musée histoire naturelle ásvány-földtani tanszékére.

A Jour-

nal de physique-ben közölt nagyszámú kisebb-nagyobb értekezésein kívül nevezetesebb munkái
Recherches sur la pesanteur (1775) Voyage aux
lles de Lipari (Paris 1783) ; Sur le tremblement
de térre de la Calabre (Roma és Paris 1784) Mémoires snr les lles Ponces et catalogue raisonné
;

;

—

Dolomit
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d'l'Etna (Paris 1788). Fogságában egy biblia oldalaira irta halála után megjelent két müvét Sur la
philosophie minéralogique és Sur l'espéce minerale (Paris 1802). ó volt az els, ki a dolomitra
figyelmessé lett, azért nevezték ezt a kzetet az
:

ö

tiszteletére.

Dolomit (ásv., barnapát, gyöngypát). Nevét
Dolomieu francia mineralógus után kapta. Mészmagnéziumkarbonát és pedig a tipikusban ebben az arányban CaC08+MgC08.(CaC0j=ö4'3
MgC08=45'6), többnyire azonban CaCOg van
:

izomorf módon belekeverve. Kristályai a hatszöges rendszerbe tartoznak, uralkodóan a romboéder alakban; néha e kristályok nyereg- vagy
legszebb kristályokat a St.
lencsealakuak is
Gotthard, Tirol, Freiberg, Joachimsthal, Traversalla szolgáltatják a leggyakoribb elfordulási féleségek a szemcsés, tömött v. földes szövetüek. Alkot a D. pszeudomorfózákat is. Színük
;

;

fehér, vereses, barna (barnapát), zöldes,
szürke, st feketés is, mi a vas- v. mangán-tartalomtól ered. Keménysége s fajsúlya a kalciténál

többféle

:

valamivel nagyobb. (K. 3'5— 4, fs. 2-8— 2*9.)
Savval hidegen csak pora oldható, melegen azonban egészen feloldódik pezsgéssel. A lángot sárgáspirosra festi (Ca) kivált az oldata, s egy fehér

maradék mai-ad

vissza,

mely

kobaltoldattal

meg-

csöppentve s ismét lángba vive, húsvörös lesz
(Mg). A D. nem izomorf a kalcittal, mert az etetési
idomok szimmetriája kisebb mint a kalciténál; a D.
a romboéderes-tetartoéderes osztályban kristályosodik.

A

(Fe,

Mn, Zn) részbeni helyettesítése

által

keletkeznek a válfajok is. A szemcsés és tömött
féleségek egész hegyeket alkotnak s ilyenkor a
D.-rólmint egyszer kzetrl beszélünk. Geológiai
kora a fels triász. Jellemz reá a megalodus
triqueter elfordulása. Magyarországon a D. nagyon el van terjedve (Budán a Gellérthegy, Sashegy, Mátyáshegy, Hármashatárhegy, továbbá a
Vértes, Bakony s Selmecz vidékén, de legjobban
az Alpokban). Budapesten a D. az a kzet, amelybl
az összes hévforrások fakadnak. A budai D.-ot a
városligeti artézi-kút fúrása alkalmával 917—970
m. mélységben megtalálta Zsigmondy Vilmos. A
Duna folyási irányával párhuzamos vetdések mentén a D. az Alföld felé a mélységbe sülyedt, de éppen
e fúrás is igazolja, hogy az altalajban a mélységben megvan. A D. azon kzet, mely a porlódást
nagyon szépen mutatja, ('D.-/mj»m)/c, Buda, Gellérthegy), s mivel ezen D. kovasav -erektl is át
van hatva, ez visszamarad s likacsos kvarc
vagy úszó kvarc neve alatt ismeretes; ha pedig a D. földes s ez porlik szét, akkor D.-hamu
keletkezik. Találni a D. -hegyekben barlangokat
is. Használják a D.-ot, ha nem nagyon repedezett,
ópületköveknek, porát súrolásra vagy utak behintésére, tisztább féleségét

kesersé készítésére

is,

néhol még szódavíz gyártásához; kiégetve, de
csak vörösizzáson alul (3000—4900), még jó cementanyagot is szolgáltat. Ha a D. sok piritet tartalmaz, akkor megvan a lehetség a kesersé' kelet-

A

pirit elmállik és ekkor kénsav válik
ez a kénsav megtámadja a D.-ot és
kesersé (magnéziumszulfát) keletkezik. A Gellérthegy, Sashegy stb. D.-ja szolgáltatja az anyagot
a budai keserüforrások keletkezésére.

kezésére.

szabaddá

;

Dolon-nor

A D.

eredete

még mindig

nyílt kérdés.

Néme-

lyek azt tartják, hogy a tengervíz magnéziumsói közvetlenül hatottak a mésziszapra éa azt
megváltoztatták, mások megint ez átváltozást

úgy magyarázzák, hogy a kevés magnéziumot
tartalmazó mészkövekbl a víz a könnyebben oldódó szénsavas meszet kioldva, a mészkbl D.
A D. keletkezésének kérdését nem tisztázta
véglegesen amaz újabb felfedezés sem, hogy számos líthothamniumban (mészalgában) a szénsavas
mész mellett jelentékeny mennyiség szénsavas
magnéziumot konstatáltak. A D.-nak mészalgákból (lithothamniumból) való eredetét támogatja az
is, hogy számos alpesi D.-ban a líthothamnium
jelenléte ki van mutatva. Ahol tehát szénsavas
magnéziumot is kiválasztó líthothamniumok nagy
tömegekben halmozódtak fel, ott rövid ideig tartó
kílúgozási folyamat (egy bizonyos mennyiség
szénsavas mész eltávolítására) elegend lehetett,
hogy D. képzdjék. Link vizsgálatai szerint az
ammoniumkarbonátnak van fontos szerepe a D.
keletkezésénél. Az ammoniumkarbonát a rothadó
állati és növényi anyagból keletkezik a tengervízben és hosszabb bonyolult folyamatok révén a
D.-nak és a magnéziumkarbonátban gazdag mészknek közvetlen lecsapódását idézi el. Emellett
bizonyít az a körülmény is, hogy a D. sok helyen
jól rétegezett
már pedig ha a kilúgzás révén
magnéziumkarbonát-tartalmú mészkbl keletkezett volna, akkor a rétegzésnek legalább részben el kellene mosódnia.
Dolomitesedés, a mészk átváltozása dolomittá.
lett.

;

Ez az átváltozás különféle módokon történhetik,
így pl. ha a magnéziumtartalmú szénszavas meszet
szénsavas víz járja át, ez a szénsavas meszet, mely
sokkal könnyebben oldható, mint a szénsavas
magnézium, feloldj a s a kzet ai'ánylag gazdagabbá
lesz szénsavas magnéziumban. Elérkezik eképen
egy stádium, amikor az illet kzet a normális
dolomit összetételét mutatja (CaMgCjOJ, vagyis
dolomittá változott. Az ilyen dolomit rendesen likacsos és likacsaiban gyakoriak a szép dolomitkristályok. Némelyek szerint beállhat a D. vulkáni behatás következtében is, amikor ugyanis a
magnéziumot tartalmazó szénsavas mész anyaga
megbontatik s a szénsavas mész meg a szénsavas magnézium közt amaz arány áll el, mint a
dolomitban.

A

tiroli triász

mészkövek

állítólag

így váltak dolomittá a közelükben lev bázisos
eruptivkzetek feltörésekor. Ez utóbbi átalakulási mód kissé valószíntlenül hangzik. Meg kell
jegyeznünk, hogy majdnem minden mészkben
van több-kevesebb szénsavas magnézium; a menynyiség alig l«/o-tól 2lo/o-ig ingadozhatik.

Dolomitok
Alpok),

1.

(Déltiroli Dolomitok, Dolomit-

Alpok.

Dolomitpát (ásv.) a. m. dolomitásvány.
Dolon (a gör. dolos-hól a. m. csel), trójai ember,
az Ilias X. énekének hse, tisztára költött alak.
Hektor azon Ígéretére, hogy neki adja Achilleus
fogatát, egy éjszakán farkasbörbo öltözik s kémszemlére indul a görög tábor

felé.

Odysseus és

Diomedes azonban elfogják és megölik.
Dolon-nor (a. m. öt-tó) v. Lama-miao (a. m.
láma-templom), nagy helység Pekingtl északra,
a mongol puszták délkeleti peremén. A város 1215

—

Dolopathos
m. magasságban van a tenger ezine

felett.

Domaniális javak

Két melyet a spanyol Don-hoz hasonlóan a keresztnév
elé tettek most általában az elkelség címe

részbl áll egyik az iparos és keresked város
a Sang-tu folyó partján, mintegy 30—40,000, legnagyobb részt kinai lakúval, akik óragyártással,
bronzból és rézbl való istenszobrok, harangok,
vázák készítésével foglalkoznak, amelyek egész
Kínában híresek. Tle ÉNy.-ra mintegy 2 km. távolságban vannak a fényes és gazdag buddhista
láma-kolostorok a mongolok közt elterjedt sái^a
szekta kezében. Innen ered a hely kinai neve.
Pontos kereskedelmi gócpont, mert a kínaiak itt
cserélik be a mongolok lovaival és juhaival iparcikkeiket és terményeiket, ú. m. dohányt, nyer:

—
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;

ni

alakja dona.

Dom, 4554 m. magas, piramísalakú hegycsúcs
a Monte-Rosa csoportjához tartozó Mischabelhörneren, Wallis svájci kanton területén. Zermattól
É.-ra, Randa község fell legkönnyebben közelíthet meg.

Dóm (olasz

:

duomo)

a.

m. székesegyház. Ez

elnevezést a latin domiia szótól, némelyek a J)(eo)
0(ptímo) 3i(aximo) ajánlási felirat kezdbetibl
származtatják. A francia nyelvhasználat szerint
dómé a. m. kupola és ez a jelentése más nyelget, sátort, ékszereket és fegjrvert Khaüarrcd vekbe is átment.
Dóma, a krisztallograflában a rombos, egyhajjó karban tartott út köti össze. D. egykori székhelye a Jüen nev mongol dinasztiának. A fató- lású s háromhajlású rendszerek fekv osdopai,
Lomok eltemetéssel fenyegeti.
vagyis olyan négylapu alakok, melyek nem a fügDolopathos, a Pancsatantra (1. o.) egy közép- gleges tengellyel, hanem valamelyik vízszintes
kori latin átdolgozása, melynek szerzje Johan- tengellyel haladnak párhuzamosan. A rombos s
nes de Alta Silva (Jean de Hauteseüle). Franciára háromhajlású rendszerben vannak brachi- s raaHerbert dolgozta át a XIII. sz. elején, meglehets krodomák, az egyhajlásuban orto-, meg kUnodószabadon.
mák, aszerint, amint az egyik v. a másik tengelyDolopok, az ókorban íUír hegyi nép északi Gö- lyel párhuzamosak. Csakis kombinációkban szererögországban, a déli Pindus ny.-i részén ós K.-re pelhetnek.
Tesszália felé az Othriszig terjed vidéken. Az
Domafalva (azeltt: Domasina), kisk. Ung
amphyktioní szövetség (1- Amfiktionok) tagjai vm. bereznai j.-ban, (1910) 390 rutén lak., u. p.
voltak, késbb makedón alattvalók. Egyrószük Nagyberezna, u. t. Sóslak.
Skyros szigetére vonult, hol lassan elenyésztek.
Domagoj, horvát fej edelem, 864—876-ig uralkoDurvaságuk közmondásos volt. így említi pl. Ver- dott a mai Dalmáciában. Igen harcias férfiú volt
gilius is.
és hatalma a tengeren és s^razföldön tekintélyes.
I>olor (lat., többese dolores, ol. dolore) a.m. fáj- 866-ban harcolt a velencei köztársaság ellen, 869
dalom a zenében con d. a. m. fájdalmasan, szo- —871-ig a szicíliai szaracénok ellen, 871. a tenmorúan, 1. Doloroso.
geren a bizánci hajóhad ellen és 875. ismét VeDolores, kerületi székhely Argentína Buenos lence ellen, mindig sikeresen. Megh. 876., utódja
Aires provinciájában, Buenos Airestl délre (a Szedeszláv bán lett.
Mar del Platába viv vasút mentén). Fölebbviteü
Domagovic, adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban,
bíróság; kórház. Serpeny-gyártás. Lakossága (1900) 503 horvát-szerb lak., u. és u. t. Jaska.
kb. 10,000.
Dom?iiáza, kisk., Borsod vm. ózdi j.-ban, (1910)
;

Dolores Hidalgó (Miguel Hidalgóról, az
1810-iki fölkelés egyik vezérérl), város Guanajuaio államban (Mexikó), Mexikótól ÉNy.-ra (388
km.), a laredói vasút mellett, (isss) 5949 lak.
Dolorosa, 1. Mater dolorosa és Betá.
Doioroso vagy con dolore (ol.), zeneeladási
mszó, a. m. fájdalmasan.
Dolosus (lat.) a. m. csalfa, készakarattal ártó,

961 magyar lak., postaügynökség, u. t. Ó^. skori cserepek és kovak-eszközök lelhelye.
Domahida, kisk. Szatmár vm. nagykárolyi
j.-ban, (1910) 1201 magyar és oláh lak., postaügynökség, vasúti állomás, u. t. Nagykároly. Már
1280 körül említtetik e néven, urai a Balog-Semjén nembeli Domahidyak, a XVI. sz.-tól kezdve
a Báthoryak is. A Domahidy-kastélyt a XVTl. sz,
csalni akaró.
második felében Domahidy István építette, 1890.
Dolova, nagyk. Torontál vm. pancsovai j.-ban, átalakították, benne többször tartottak vármegye<i9io) 6816 szerb és oláh lak.
hitelszövetkezet, gylést. Domahidy Elemér kastélya 1899. épült,
hengermalom, posta- és telefonállomás.
benne értékes könj-vtár van, továbbá Calvin ós
Dolphin-expedició, 1. Tengeri tudományos Luther képei a XVII. sz. közepérl, melyek ereej^pedinók.
detileg a rozsályi várból kerültek oda.
Dolos Qat.), 1. Szándék.
Dom&ld, kisk. Kis-Küküll vm. erzsébetvárosi
Dol.veliki, adók. Modrus-Fiume vm. susaki j.-ban, (1910) 753 német és oláh lak., u.
p. Zágor,
j--ban,(i9oo) 1104 horvát-szerb lak. ; u. p. Kríziséé, u. t Erzsébetváros.
;

t. Drivenik.
Domáiilalva^Z)omán>,kisk. Szepes vm. lcsei
Dolyán, kisk. Szepes vm. lcsei j.-ban, (laio) j.-ban, (1910) 520 tót lak., n. p. ée u. t Szepes117 tót lak. u. p. Görg, u. t. Szepeeváralja.
váralja.
D. O. M. (lat.) a. m. Deo Ovtimo Maximo
Domaniális javak (a lat domínium (1. o.)-ból).
(lat.), a legjobb és legfbb istennek (vagyis JupiA középkori latinságban Domanium, néhaDematernek) szentelve. Római tomplomfelírat
nium a. m. tulajdon, úri birtok. Kezdetben úri
(a latin dominusból, a. m. úr), Francia- vagyont (birtokot) jelentett, szemben a jobbágyi
országban a Karoling-házból származott királyok, birtokkal. Innen Sziléziában ma is nemesi (lovagi)
késbb több szerzetesrend tagjainak, mint a ben- birtokot jelent, szemben a parasztbirtokkal. Auszcések, karthauziak stb. címe. Portugáliában az triában D. alatt a nagyobb magánuradalmakat
ú. n. tituladosoknak, fnemeseknek volt a címe, értik, szemben az
államjavakkod. Ma az állam-

u.

;

Dom
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javakat órtjük alattok, amiket a német Reichsgut
név jelez. L. Államjavak, Kamaravagyon és

Koronajavak.

1695-bon Thököly emberei felégették a községet,
1717. újból leégett, 1773., midn az oláh zászlóalj
szerveztetett, D. is katonai kormányzás alá került.
Domasov, morvaországi város, 1. DomstadÜ.
Domaszék, Szegedhez tartozó telep Csongrád
vm.-ben, (1900) 2191 lak., u. p. Szeged, u. t. Kis-

Domaniczky István, honvédezredes, szül. Váezon 1839 okt. 3., megh. Budapestenl906.l859-ben
a tüzérséghez sorozták. 1869-ban a honvédelmi
minisztérimnba rendelték, ahol 1892. szolgált, kundorozsma.
Domaszewski Alfréd, filológus, szül.Temesváekkor gyógyithatatlanul megbetegedvén, nyugállományba vonult. Az vezet közremködésé- rott 1856 okt. 30. Tanulmányait Bécsben végezte
vel jelent meg az 1892. és 1895. kiadott Magyar- 1875— 79-ig, u. 0. 1879— 8 l-ig az archeológiái-epinémet és német-magyar katonai szótár. A leg- gráfiai szeminárium tanársegéde, 1880— 82-ig peels magyar fegyvertant is^ írta. Számos cikke dig gimnáziumi tanár volt. 1882— 83-ig a berlini
szobrászati múzeumban dolgozott,l 884— 87-ig az
egybegyjtve a Katonai Értekezések cím
ben adatott ki. Értekezésein kívül az Állami szer- udvari éremgyüjtemény segédöre volt. 1887-ben a
tartások cím mvet írta. 1864. és 1865. mexi- heidelbergi egyetemen az ókori történelem rendkói császári testr volt; de mivel tüzérségünk kívüli, 1890. pedig rendes tanára lett. 1882-ben
állományában megmaradt, 1866-ban részt vett az a berlini akadémia megbízásából Humánnal
olaszországi hadjáratban is. Azl870—71-iki iskolai együtt Kís-Ázsiában a Monumentum Aneyranum
évben a pesti egyetemen a hadtudományok rend- és a boghazköii szobrok tanulmányozásával fogkívüli tanára volt továbbá, mint a mérnök- és lalkozott. 1885—91 nyarán Magyarországon és a
építész-egyesület választmányának tagja, több Balkán-félszigeten a Corpus inscriptionum latinarum számára végzett kutatásokat. 1897 és 1898
évig élénk részt vett ez egyesület tudományos
tavaszán Arábia (Petra) egykori római provinciát
ködésében és tárgyalásaiban.
utazta be. Fö mvei Die Pahnen ím römisehen
Domániumok, 1. Államjavak.
Heere (Wien 1885) kiadta Liber de munitioniDomanizs, 1. Demény.
Domanovszky, 1. Endre, filozófiai író, szül. bus castrorum (u. 0. 1887) Die Religion des röTótkomlóson, Békés vm.-ben, 1817 nov. 17., megh. misehen Heeres (Trier 1895); Die Markussáule
Budapesten 1895 ápr. 18. Felsbb tanulmányait a (Petersen B.-vel, München 1895) a Corpus inscripselmeci ág. ev. líceumban kezdte ós Pozsonyban tionum latinarum Hl. pótkötete (Mommsennel é&
Marquardt Römische Staatsverfolytatta. 1843-ban Haliéba ment, ahol Brdman- Htrschf elddel)
nak, a filozófia híres történetírójának tanítványa waltungját átdolgozta Dessauval (Leipzig 1884,
die Rangordnung des röm. Heeres (1908)
volt. Szarvason, Sopronban tanárkodott. 1876-ban 2 köt
a nagyszebeni akadémiához mint a filozófia ren- Abdhandlungen zur römisehen Religion (1909)
des tanára került. 1887-ben nyugalomba vonult, Geschichte der römisehen Kaiser (Leipzig 1909,
1871 óta az akadémia tagja. Tanügyi és filozó- 2 köt.).
Domatiam (újlat.), Lundström értelmezése
bölcsészet törfiai értekezésein kívül megírta
ténete (1870—1890, 4 köt.) c. mvet, melyben szerint valamely növényrészen való sajátságos
az ókort, az egyházi atyák korát, a skolasztika s berendezés vagy átalakulás, amely más organiza renaissance korát dolgozta föl. Három ízben musok számára tartózkodást vagy állandó lakást
kapta érte az Akadémiától a Marczibányi mellék-

m-

;

m-

:

;

:

;

;

;

)

:

;

A

jutalmat.
2. D. Sándor, az elbbinek fia, szül. 1877. Nagyszebenben. 1899-ben Pozsonyban föreáUsk. tanár
lett, 1904. a budapesti keresk. akadémia tanárává
nevezték ki 1909 óta egyetemi magántanár. Fképen Árpádkori történelmi ós régi magyar kútftanulmányokkal foglalkozott. Mvei a Dubniczi
krónika (1899); a Budai Krónika (1902); a
Pozsonyi krónika és a kisebb latin nyelv szerkesztések (1905) Mügéin Henrik német nyelv
krónikája és a rímes krónika, (1907); Kézai Simon mester krónikája (1907). írt történelmi tan;

:

;

könyveket

is.

Domány (azeltt iDomán),kisk. Krassó-Szörény
vm.

resiczai j.-ban, (i9io)

lak., u. p. és u. t. Resicza.

1192 oláh, német és olasz
Az osztr.-magy. államva-

sút-társaságnak itt kszénbányája van, melynek
szene nagyon tiszta, de lágy és csak kevés darabos szenet ád. 1909 jún. 15. a bányában robbanás
következtében nagy szerencsétlenség történt.
Domaslovec, adók. Zágráb vm. samobori j.ban, (1910) 1563 horvát-szerb lak., vasúti állomás;
u. p. és u.

t.

Samobor.

Domásnya

(azeltt

:

Szörény vm. teregovai

Domasnia),
j.-ban, (1910)

kisk. Krassó-

2127 oláh

lak.

Vasúti állomás, táviróhivatal, postaügynökség.

1. ábra. A hárs levele fonákjának érzagában szrszálak (szakáll) alkotta akarodomatium. 15-ször nagyítva.

Bzek, mint mutualisztikus együttélk
(symbionfák) az általuk lakott növénnyel kölcsönösségben élnek és életük egy jelents részét töltik a növényen vagy a növényben. Az általuk
lakott vagy tartózkodásra használt és nem betegbiztosít.
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Dombeya

ségtl többé-kevésbbé módosult növényrész a D. ben az akkoriban felmerült mindennem újítást
A növénnyel egytittélö szervezet szerint megkü- kiváló sikerrel meghonosított. Kiválóan a gabonalönböztetünk

zoo- és phyto-D.-ot v. helyeseb-

:

ben myrmeko-D. -ot (1. Rangyás tiövények), továbbá akaro-D.-ot és végtil myko-D.-ot. Az
akaro-D.-ok alakulhatnak a levél alsó feltQetének érzugaiban, a levéllemez egyes részeinek be-

váltógazdaság terjesztése mellett buzgólkodott,
amiért «francia Thaer»-nek nevezték el, továbbá
sok új gépet alkalmazott s a merinó-juh tenyésztésének apostola volt. Mint gazd. szakíró D. igen
termékeny volt nagyszámú mvei közül megemAnnales agricoles de Roville (RoviUe
lítjük itt
1824—32, új kiadás 1861, 9 köt.) Calendrier du
bon cultivateur (Paris 1821, 10. kiad. 1861.); Traité
d'agriculture (u. 0. 1861—64, 4 köt.) stb. V. ö.
B^us, }il. de D. sa vie et ses oeuvres (Nancy 1874)
Calandrier du bon cultivateur cím munkáj át Jörök
János és EJein Gusztáv Okszer gazdák naplója
;

:

;

:

(Pest 1846)

cím

alatt

magyarra fordították.

Dombay, 1. Artúr, zeneszerz, szül. 1860.
Vajdahunyadon. Zenei kiképeztetését Bécsben
nyerte. Egy tizennyolcéves korában írt operája
alapján

Késbb

állami ösztöndíjban részesült.

Budapesten telepedett meg, ahol zenebirálatokat
írt és tanított s mint zeneíró elismert nevet vívott
ki. Mvei Két klasszikus stílusban írt vonósnégyes, ouverture, szimfónia, számos zongora- és
hegedüdarab, valamint több lendületes daJ.
:

A

kocsányos tölgy (Qaercus peduncualapjának visszahajlása képezte akarodomatium, ersen nagyítva.

2.

ábra.

lata Ehrh.) levéllemeze

2.

D. Ferenc, magyar eredet

orientalista,

megh. u. 0- 1810
dec. 21. A bécsi cs. kir. keleti akadémiában tanult,
ahol különösen az arab tanulmányokat mvelte.
1773. a II. Józseftl Marokkóba küldött követség
tagja volt, majd a madridi követségnél alkalmaz240 növényen sorolt fel akaro-D. okát, a szám ták. Innen Zágrábba került tolmácsnak 1802. a
azóta_ azonban növekedett. Az egyszik, a nyitva- bécsi udvari és áUami kancelláriának lett tolmáterm és a lágyszárú növényeken úgy látszik csa, 1809. es. kir. tanácsossá nevezték ki. Nevehiányzanak. A myko-D.-ok a gombák lakta gyö- zetesebb mvei Geschichte der mauretanischen
kérgumócskák (1. o.) a hüvelyeseken, az eztistfán Könige, stb. (2 rész Zágráb 1794—97) Popular(u. o.
és az égeren. V. ö. Lundström. Pflanzenbiolog. Philosophie der Araber, Perser u.Türken
Schilderungen Mágocsy-Dietz S., A növénybio- 1795) GrammaticalinguaeMauro-Arabicae(Wien
lógia körébl (Term. tud. Közi. XXX. k.).
1800) Geschichte der Sherifen oder der Könige
des jetzt regierenden Hauses zu Marokkó (Zágráb
Domazlice, város, 1. Taus.
Domb, 1. Hegy.
1801) Grammatica linguae Persicae etc. (Wien
hajlásában vagy ráncaiban, a levél fonákjának
gödörkéiben, zacskókban vagy tarisznyákban. Az
ezeket lakó atkák a lakást meghálálandó, a levél
felületét tisztán tartják és az esetl^esen kárt
okozó apró szervezeteket elpusztítják. Lundström

szül.

Bécsben 1758 aug.

10.,

;

:

;

.

.

.

;

;

;

;

Domb, Maroshévízhez tartozó telep, MarosTordavm. régeni fels j.-ban, (i9oo) 729 lak.,u.p.
és u.

t.

Maroshévíz.

Domb,

falu

Oppeln porosz kerület kattowitzi
a watterlooi

j.-ban, (1910) 13,669 lak. Hozzátartozik
köszénbánya s a baildonhüttei kohó.

Dombalja, kisk. Vasvm. muraszombati j.-ban,
330 vend lak., u. p. Vashidegkút, u. t. Mura-

(1910)

szombat.

Domba-olaj

(d«v.),

a Callophyllum inophyüum

<Guttiferae) nevú,tropikusÁzsiában és Kelet-Afrika

partvidékén term növény magjaiból nyert olaj,
mely zöldes-sárga szín, kellemetlen szagú, 10**
C.-nál megszilárduló és a szappangyártásban,vala-

mint orvosilag a rheuma ellen használtatik.
Dombár (azeltt Drombár), kisk. Alsó-Fehér
vm. alvinczi j.-ban, (1910) 1116 oláh lak., u. p.
:

Alsómarosváradja,

Dombasle,

u.

t.

Gyulafehérvár.

falu a franciaországi Meurthe-et-

Moselle département nancyi járásában, a Rajnacsatorna és vasút közelében várromokkal, konyhasó- és szódafzéssel, (1901) 5198 lak.

1804), stb.

Dombé, város Kalis oroszlengyel kormányzóságban, 3196 lak.
Dombegyház, község, 1. Reformátusdombegyház.
Dombegyháza (sízelótt: Marczibányi-1>.), kisk.
Csanád vmegye battonyai j.-ban,(i9io)3882 magyar
lak., hitelszövetkezet, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. A nép azt hiszi, hogy Attila király
D. vidékén van eltemetve.
Dombelve (azeltt: Zákopcse), számos szétszórt telepbl álló nagyk. Trencsén vm. csaczai
j.-ban, (1910) 2767 tét lak., postahivatal, u. t. Csacza.
Dombes (ejtsd domb), keleti Franciaország vidéke
Ain départementban. Még a XIX. sz.-ban mocsaraktól takart, egészségtelen föld volt 1853 óta azonban több mint 400 km. hosszú gazdasági utat és
vasutat építettek rajta, mocsarai vizének nagy
részét pedig a Renonne útján levezették és így
földjét termékennyé, éghajlatát pedig egészsége*
sebbé tették.
:

;

Dombeya (Jav. {Astrapaea Lindl., növ-), a
Alexandre Matkieu de, Sterculiaceae család génusza 40 faja közül köfrancia gazda, szül. Nancyban 1777 febr. 26., rülbelül 30 madagaszkári, a többi afrikai. Fák v.
raegh. u. 0. 1843 dec. 27. Bertier de Roville-lal cserjék. A madagaszkári D. Wallkhii (Lindl.)
Nancy környékén m intagazdaságot alapított, mely- Bth. et Hook. nagy virágfejeivel, vörös virágaiDombasle (ejtsd:

doSbái),

;

—

Dombhát

Dombosmezö

670

ersen fejlett pálháival melegházakban lát- vannak aránylagosan feltüntetve. Ez tehát nem
ható faj. A D. umbellataCav. nev cserje háncsából sima, hanem érdes felület térkép.
a Maszkarénákon használható kötelet csinálnak.
Domború. A görbe vonal valamely P pontjában
Dombhát, 1. Majerhez tartozó telep ós kis fürd az érint oldaláról nézve D. v. konvex, az ellenkez
(Antónia-fürd) Besztercze-Naszód vm. óradnai oldah-ól nézve vájt, homorú v. kmikáv. Pl. az 1.
val és

j.-ban, (1900)

—

2.

D.,

éil oláh

lak., u. p. és u.

t.

Óradna.

Krösmezhöz tartozó telep Máramaros

'Vm. tiszavölgyi j.-ban,

(1900)

609

lak., u. p. és u.

t.

Krösmez.

P

ábra vonalai a pontban alulról nézve domborúak,
felülrl nézve homorúak a 2. ábra vonalai ellenben P-ben felülrl nézve D.-ak és alulról nózvo
;

Dombiratos, nagyk. Csanád vmegye kovácsházi j.-ban, (1910) 1231 magyar lak., községi hitelszövetkezet, postahivatal és telefonállomás.

Dombó,

kisk. Máramaros vm. taraczvizi j.-ban,
3868 rutén lak., postahivatal, u. t. Taraczköz.
Dombói apátság, Szt. György tiszt, alapíttatott a kalocsai egyházmegyében a Benedek-rend
(1910)

IV. Béla állította ki
1287. Az apátság Valpó vmegyóben állott. Némelyek úgy vélik, hogy egy Szz Máriáról címzett
külön dombói apátság is lett volna a veszprémi püspök joghatósága alatt. Valószín, hogy itt egy és
ugyanazon apátság két különböz címérl van szó.
Domboredzés, 1. Ginkográfia.
Domborítás, 1. a szíjkerekek kerületi felszínének a szíj középen futásának biztosítására szükséges, középen dombos alakúvá esztergályozását
jelenti. Ezt a munkálatot az esztergapadon a késtartó szánkónak a kerék alkotó vonalán merleges mozgatásával végzik, mely mozgás létrehozásának céljából a keresztszánkónak ideirányuló
mozgató sróQa helyett a szánkót ívben mozgó
hajtórúddal kapcsolják, melynek egyik vége a
késtartó szánkó szilárd alapjához kapcsolódik,
míg a másik a mozgórészt az alkotó irányú haladásával egyidejleg kezdetben kifelé, a középsktl kezdve pedig befelé mozgatja, úgy hogy e két
részére. Kiváltságlevelét

irányú mozgás alatt a kés a kerék felületét domboruvá esztergályozza.
2. D. vagy trébelés, a fémlemezek kalapácscsal és üllvel való alakítása. A bádogosok erre a
célra rendszerint szarvas üllt vagy maroküllt
és a munka nemének megfelel kalapácsot használnak. Az üllre tett lemez a kalapálás következtében a kivánt alakot ölti fel. A finomabb vastárgyak
D.-ához üll gyanánt rendszerint ólmot használnak, mellyel a durván elkészített tárgyat kiöntik. A ílnom arany,- ezüst- és rézmves tárgyakat gyanta, téglapor és faggyú keverékével öntik
ki. A finomabb tárgyak domborításához nemcsak

hanem a munka neme szerint különalakú domborító acélokat is használnak.
Dombornyomás, oly mvelete a nyomdászatnak, mely a papír stb. egyik oldalán reliefezerüen
látható a nyomdai sajtón vagy e célra készült
sajtoló gépeken készül mint díszmü vagy védjegy
(értékpapirokon, szelvényeken mint szárazbélyeg).
A D.-t többnyire fehéren, vagy alkalmi dolgokon
színekben nyomják ércbélyegz segélyével, melybe
a nyomandó szöveg, címer vagy védjegy mélyítve
van ellenbélyege betüórcbl való öntvény, guttaperchából, brbl vagy kéregpapirból sajtoltatik
le a mélyített bélyegzbl, mely a nyomóhengerre
ragasztva, a két bélyegz közé rakott papíron a
kalapácsot,
féle

;

;

D.-t elidézi.

viszonylagos

2.

ábra.

homorúak. Oly pontban, hol az érint egyszersmind átmetszi a görbe vonalat, a görbe egyik oldah"ól sem mondható D.-nak. Az ily pont inflexiós
pont, a benne vont érint pedig inflexiós érint.
A 3. ábrában látható inflexiós érint az inflexiós
ponttól balra a görbe vonal alatt van,
onnan jobbra pedig
a vonal felett, a
görbe ennélfogva az
inflexiós pont eltt
alulról, azontúl pe3. ábra
dig felülrl D. Egy
görbe felület valamely
pontjában az érint sík oldaláról nézve
D., az ellenkezrl homorú. Ha a felület a pont
környezetében nyereg alakú, vagyis ha az érint
sík átmetszi, akkor a felület ott egjrik oldalról
sem mondható D.-nak.
D. szög a 180"-nál na-

P

—

gyobb szög.

Domború,

község,

1.

Alsdomború, Felsdor.i-

ború.

Domború mü (franc, relief, 61. rilievo), fából,
kbl, elefántcsontból faragott, agyagból, viaszból
mintázott, bronzból v. egyéb fémbl tróbelt vagy
öntött olyan szobrászati munka, melyen a testi
formák a hátulsó lapból csak részben emelkednek
M. Míg a teljes szoborm (ronde bosse) az alaknak
elölrl hátra való kiterjedését is egészen adja,
addig a D. ezt csak részben adja vissza. Aszerint,
hogy a D. ez utóbbi kiterjedésbl többet v. kevesebbet ad vissza, megkülönböztetünk : lapos (bas
relief, basso rilievo) és kiemelked D.-t (hant relief,
alto rilievo). A D.-nek egyik fontos stílus-sajátsága, hogy az adott lap síkjára távlati rövidülésben mintázza a mester az alakokat. Az ércpénzeken látható ábrázolások nagyrészt lapos D.-k. Régi
s kiterjedt szerep jutotté technikának az építészeti

tagok díszítésénél.

Domború tükör

ós

domború

lencse,

1.

Tükör,

Lencse.

Dombos,
ban,

(1910)

sáros, u.

kisk.

t.

lak.

nagysinki
;

u. p.

j.-

Nagy-

Fogaras.

Dombosmez,
magasságkülönbözetei Nyustya.

NagyküküU vm.

553 oláh és magyar

Dombortérkép, amelyen az illet vidék egyes nagyrczei
részeinek

ábra.

1.

kisk.

j.-ban, (1910)

Gömör
334

és Kishont vm.
; u. p. és u. t.

tót lak.

—

Dombostelek
Dombostelek,
(1910)

585 rutén

klsk.

lak.

;

671

—

Domenichino

Bereg vm. szolyvai j.-ban, ban,valamtnt késbbl806— 1813. Napóleon összes
háborúiban. Napóleon bukása után Sándor eár
t. Polena.

u. p. és u.

Dombostelep, Alsókalocsához tartozó telep szenátorrá és lovassági tábornokká nevezte ki
1816. víinagorai jószágára vonult vissza. Itáliai
Máramaros vm. ökörmezói j.-ban, (i9oo) 609 lak.
harcairól irott müve (ffistoire des légions polonaiu. p. Alsókalocsa, u. t Öliönnezö.
Dombóvár (azeltt &D.), nagyk. Tolna vár- ses en Italie) halála után 1829. jelent meg Parisban.
3. D., Jaroszláv, lengj^el forradalmár, szül.
megj'e dombóvári j.-ban, (i9io) 6777 magyar lak., a
budapest—fiumei és D. báttaszék— szegedi vasúti Volhyniában 1835., megh. Parisban 1871 máj. 24.
:

—

vonalak csomópontja, posta-, táviró- és telefon-

Van

takarékpénztára, önsegélyz egylete, tégla- és zsindelygyára, tégla- és agyagcsgyára, mümalma, élénk kereskedése gabonával,
borral és gyümölccsel. Forgalma élénk, D. vá-

hivatallal.

XVI. sz. elején a Kapós folyó egyik bozótszigetén vásáros-dombói Dombay Pál jogtudós
építette. A mohácsi vész után elfoglaltatott s egy
basa székhelye lön ma csak romjai vannak meg.
D. ma az Esterházy herceg egyik uradalmának
feje. Templomának szentélye a tízszög öt oldalával záródik, de átalakíttatott. Egykori cisztercita
apátsága D.-tól É.-ra a Kapós mentén volt. V. ö.
Lajos. D. (Fvárosi Lapok 1887, 70. sz.).
rát a

;

Hké
L.

még Uj-Dombóvár.

Dombrád, nagyk. Szabolcs vm. kisvárdai j.-ban,
(1910) 5026 magyar lak.
népbank, tejszövetkezet,
;

1860— 61-ben Garibaldival együtt harcolt Nápolyban, 1863. a lengyel felkelk soraiban küzdött.
A felkelés leveretése után Parisba menekült s
csatlakozott az 1871 márc. 18. kitört kommunista
forradalomhoz. A kormánycsapatokkal vívott harcokban annyira kitnt, hogy máj. 9. az összes
kommunista csapatok parancsnoka lett a mint
ilyen esett el máj. 24. az utolsó utcai harcban.
4. D., Raoxd Ritter von, D. János Henrik
unokaöccse, német író, szül. Prágában 1833 jún.
3., megh. Bécsben 1896 szept 3. Egy ideig az
osztrák hadseregben szolgált és felvitte az alezredességig, azután a hohenheimi akadémián
gazdaságtant és erdészettant tanult és nagyobbszerú utazás után ullitzi és jesnai birtokaira
vonult Csehországba.l878.udvari ferdmestemek
hívták meg az udvari vadászatokhoz 1883. a magánéletbe vonult vissza. Mvei Harmvolle Lieder und harmlose Gedanken (névtelenül, 1862)
Die ürproduction und Industrie gegenüber den
Forderungen unserer Zeit (2. kiad., 1871) Das
;

csendrörs, vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
Dombró, kisk. Torda-Aranyos vm. felvinczi
j.-ban, (1910) 826 oláh lak.
u. p. te n. t Felvincz.
Dombrovány, kisk. Bihar vm. vaskóhi j.-ban,
(1910) 309 oláh lak., kik fazekasipart úznek posta- Reh (1876) Das Edelwild (1878) ; Der Fuchs (1883)
hivatal, u. t. Szudrics.
SpUtter (1884) ; Lehr- und Handbuch für BerufsDombró vármegye (másként Dvhrava), jelen- jáger (2. kiad., 1888); Chronik der Jagdbeute,
leg Bélovár vm.-nek egy része. A D.-i kerületet (co- Waldbrevier (1885); Der Wüdpark (1885); Die
mitatus) Szt. László adományozta a zágrábi püs- Geweihbildung der europ. Hirscharten (1885).
pöknek. Az els alispánt 1193. említik okleveleink. 1886— 93-ig D. számos más szakíróval az All1487 óta a t<)rökök pusztításai érték a vmegyét a gemeine Encyclopadie der gesamten Forst- u.
XVI. sz.-ban betelepített oláhok is pusztították. Jagdwissenschaften cím munkát (8 köt) szerV. ö. Pesty Frigyes, Régi eltnt vármegyék II. kesztette. A Handbuch der Forstwissenschaft
kötet
(1888) cím munkában tle való a Jagd cím feDombrowa v. Dabrowa, járási székhely Galí- jezet, mely külön is megjelent Jagd und Jagdciában, 1. Dabrotoa.
revier (1890).
Dombrowka, két falu Oppeln porosz kerületDombszog, kisk. Zólyom vm. nagyszalatnai
ben a nagyobbik 1905 óta Ekhenau (1. o.) néven j.-ban, (1910) 757 tót lak. u. p. Végles p. u., u. t.
szerepel s 8430 lak. van Klein-D. pedig az orosz Nagj'szalatna.
határon fekszik, (1910) 3594 lakosa szén-, cink- és
Dombnrg, falu és tengeri fürd Walcheren
ólombányászattal foglalkozik.
szigetén, Seeland németalföldi tartományban, 16
Dombrowski, 1. Emst Ritter vm, erészetí km.-nyire Middelburgtól, (1910) 1188 lak., szép sétaíró, D. Raoul fia, szül. üllitz várában (Cseh- helyekkel.Mellett« 1647. a tenger fenekén e^ régi
ország) 1862 szept. 7. 1878-ban a hainburgi utász- templom romjait és köztük több feliratot fedezkadetiskolába lépett, melyet 1881. szembaja miatt tek fel.
elhagyott, mire természettudományi tanulmán vokDombvirág (növ.), 1. Bunias.
nak szentelte magát. Egyideig Blasewitzban.
book (ang., lat. liber judicialis), Alfréd
Drezda mellett élt mint a Weidmann c. lap szer- angolszááz király alatt készült s a szokásjog felkesztje, késbb Reuss herceg szolgálatába állott jegyzését tartalmazó jogkönyv. Alfréd királyt inGreizben. Mvei Die mittelalterliche Jagdlitte- nen nevezték legum anglicanarum conditor-nak
ratur Frankreichs (1886) ; Geschichte der Beiz- (az angol törvények megallapítója).
jagd (1887) Altdeutsches Weidwerk (1 köt, 1877);
Doméne v. Otnéne (németül Schwarzsee), t6
Die Geweihbildung des Rothirsches (1889) írt no- Fribourg svájci kantonban, 20 km.-nyire PriveUákat is Das Opfer (1888) és Gertrúd (1889). bourgtól, 1056 m. magasban. A 12 m. mély 0*44
2. D. (Dabrowski) János Henrik, lengyel tá- km* terület tóba a Singine Chaude torkollik be.
bornok, szül. Pierszovicén 1755 aug. 29., megh. Ny-i. partján van a D.-i fürd, amelynek kénes
Wina-Gorában (Posen) 1818 jún. "6. Részt vett vizét különösen reumatikus- ós brbajok ellen
Kosciusko oldala mellett az 1794-iki lengyel fel- használják.
kelésben, majd ennek leveretése után francia szolDomenichino, tkp. Domenico Zampneri, olass
gálatba lépett H Milanóban egy lengyel légiót to- fest, szül. 1581 okt. 21. Bolognában, megh. 1641
borzott. Kitnt az 1798— 1801-iki itáliai hareok- ápr. 6. Nápolyban. Szülvárosában Dionysios
:

;

;

;

;

;

:

;

;

;

Döme

:

;

:

;

:

Domesday book

Calvaertnól tanult, majd a Carracciak mhelyében
képezte magát tovább. 1602 tájt Rómába ment,
ahol Annibale Carraccinak segédkezett a Palazzo
Famosebeli falképeken s ahol 1617-ig, majd ismét 1621— 1630-ig tartózkodott, amely utóbbi évben Nápolyba költözött s ott is maradt, a monda
szerint a féltékeny nápolyi festk mérgétl elidézett haláláig. D. a Carracci-iskola legjelentékenyebb tanítványa volt. Müveit szorgalmas tanul-

mány, gondos

rajz,

színezése azonban

kitn formaérzék tünteti ki;
nem

tesz

mindig kedvez be-

nyomást. Nem volt újító tehetség, mvészettörténeti jelentsége a két Carracci, Agostino és Annibale külön elért eredményeinek összefoglalásában
rejlik. Számos freskót festett, így a római Sant'
Andrea della Valle és San Luigi de' Prancesi
templomban, továbbá Grotta Perratában és Fanoban. Legkiválóbb két függ képe Szt. Jeromos
áldozása a vatikáni képtárban és Diana vadászata
a római Borghese-gyüj töményben.

Domesday book (Doomsday &ooA;,ang.,ejtsd:
hlres nagy országos
telekkönyve, mely Hódító Vilmos király uralkodása
vége felé (1086) készült el. A nevezett kii'ály a hastingsi csata után, melyben az utolsó angolszász király, Harald elesett (1066), összeiratta a meghódított ország földbirtokait összes népeikkel és jövedelmeikkel együtt. Az összeírt 60,000 jövedelmezbb birtokból a király 1500-at koronajószágnak
tartott meg, a többit szétosztotta normann lovagjai
és papjai közt hbéri kötelezettséggel. A londoni
kincstárban rzött eredeti kéziratból 1783. adták
ki elször Londonban 2 kötetben, melyhez még
1811 1816. két pótkötet járult. Ismertetésével
foglalkoztak Ellis, General introduction do the
D. (1838, 2 kötet) Dwe, D. Studies (1889—91,
dumszdé buk), Angolország

—

:

;

2

kötet).

Domesnas

a tenger

Haidinger nevezte

el

Domeyko mineralógus tisz-

teletére.

Domfront, járási székhely Ome francia départementban, 62 km.-nyire Alen^ontól, a Varenne
mellett emelked meredek sziklán, festi vidéken,
vasút mellett, (i9o6) 4663 lak., jelentékeny lóvásárokkal; régi erdítményeibl 14 torony még
most is fennáll. Legjelentékenyebb épülete a NotreDame-sur-l'Eau nev temploma a XI. sz.-ból.
Uomicella (lat.) a. m. alapítványi hölgy v.
szerzetesn.

Domicella
Domicil

(állat), 1.

Papagály -félék.

domicüium-hóí) a. m. lakóhely,
telep. így nevezik a kereskedk, gyárosok és bankházak üzleti helyiségeit, különösen mikor a füzlet és fióküzlet helyérl van szó. Azt ftelepnek,
ezt fiók- V. mellóktelepnek nevezik. Hasonlóképen telepnek v. D.-nek nevezik azt a helyet, ahol
a váltó fizetend. Mivel azonban természeténél
fogva a váltó az intézményezett telepén fizetend,
a váltón rendesen az intézvényezett neve alatt
V. mellett megnevezett helyet tekintik fizetés?
helynek. Ha azonban e hely nem alkalmas váltópiac, vagyis a váltó forgalmi érdeke azt kívánja,
hogy valamely élénkebb forgalmú központban leami a behajtást rendkívül
gyen az fizetend
megkönnyíti
akkor a kibocsátó az intézvényezett elzetes beleegyezésével külön telepet nevez
meg. Eszerint telepített- v. D.-váltónak azt a
váltót nevezik, melynek fizetési helye eltér az intézvényezett lakóhelyétl. Ha a váltón külön ki(a latin

—

—

téve nincs, hogy ki fogja az illet telepen a fizetést teljesíteni, akkor az a törvényes vélelem,
hogy maga az intézvényezett. Legtöbbször azonban az intézvényezett, nükor elfogadja a váltót,
megnevezi azt az egyént, aki helyette a telepen
fizetni fog ez a telepes. Ha a váltón csak a telep
van megnevezve, az határozatlanul, ha a telepes
is meg van nevezve, az határozottan telepített
váltó. A telepített váltót éppen a határozott telepítés céljából az intézvényezettnél feltétlenül be
kell mutatni elfogadás végett. A telepített váltó:

Kolgurags hegyfok, a Rigaiöbölben, Kurland legészakibb pontja. Meredeken
és mintegy 7*5 km. hosszú, keskeny tarajjal vég-

zdik
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v.

felé, világító

tornya messzire

el-

látszik.
(ang.), ers minség pamutvászon
27—25 fonallal.
Domesticatio (lat. a. m. házivá tétel), vala-

Domestic

váltótörvényünk 24., 43., 44., 78. és 113. §-ai
intézkednek.
Donticilinni (lat.) a. m. lakóhely, telep innen
mely vadállatfajnak nemzedékek során át tartó fórum domicüü, a lakhely szerint illetékes bírószelidítés folytán háziállattá való idomítása ; míg ság.
Domin, 1. Imre, horvát jogtudós, szül. Zágcsupán egyetlen vadállat-egyén megszelídítése már
csupán szelidítés és nem D, A D. útján jutott az rábban 1776 október 8., megh. 1842. Jogtudós,
országos ügyvéd, a zágrábi jogakadémián a polember háziállataihoz.
Domestici (lat.) a. m. házi csapatok a kelet- gári és büntetjog tanára és a jogi kar seniora,
római császárok udvartartásához tartoztak s test- Zágráb vármegye törvényszékének ülnöke. Munörökül, továbbá a császári palotákban és a csá- kái Predznanya pravicz szamoszvojneh Vugerzszári fhadiszállásokban az rségi szolgálat tel- keh (Bevezetés a magyar jogba, Zágráb 1818)
jesítésére alkalmaztattak. Érdemekot szerzett Dogodozpisz pravicz szamoszvojneh stb. (A maszázadosokból (centuriones) egészíttettek ki ; pa- gyar önálló jog története, Zágráb 1819) Navurancsnokukat primiceriusnak nevezték. A közép- chanye vu praviczah szamoszvojneh (A jogtudokorban a nyugateurópai fejedelmek és furak is a mány tankönyve, u. o. 1821. és 1830. 2 kötet).
rezidenciájukat
teströket D.-nek nevezték. Különösen az utóbbi munkája által szerzett maDomesticus (lat.), 1. a házat illet, így do- gának D. nagy érdemeket a horvát jogtudomány
mosticum furtum, házitolvajság 2. a családhoz körül.
2. D. József Ferenc, horvát jezsuita, született
tartozó, rokon.
Domeykit (ásv.), rézarzenid (CUj As), amiért ar- Zágrábban 1754 jan. 28., megh. u. o. 1819 jan.
zénréz-nék is mondják. Ón- vagy ezüstfehér szöl- 18-án, a gyri, a zágrábi, majd pedig a pélöded, veséded halmazokban találni Chilében Co- asi kollégium, végül a pesti egyetem tanára és
piapo mellett s Mexikóban Coquimbo vidékén. kanonok. Nevezetesebb mvei Diss. physica de
ról

<'m.-ként

;

;

:

;

rz

;

:

Domina
aeris factitii genere natnra et ntilitatibus

(Gyr

Sono campanarum fulnüna promoveri potius quam prohiberi (Pécs 1786) Commentatio de
electricitate medica in Regio Musaeo QuinqueCommentatio alEcclesiensi instituta (Ib. 1790)
téra de electricitate medica etc. (Pest 1793) Ars
electricitatis (Ib. 1794) Ars electricitatem aegris
tuto adhibendi (Ib. 1796) és Lampadis electricae
optimae notae descriptio etc. (Ib. 1799).
Domina (lat.) a. m. nmö minden apáca
cime, különösen a kolostor fejedelemasszonyáé.
D. Abimdia (ó-francia költeményekben Dame
1784)

Dominikánus tyúk
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;

;

;

;

;

;

—

Habonde), középkori müvekben elófordnló név,
mely jó, barátságos lényt jelent, aki szerencsét
és áldást hoz az emberekre. Nyilván rokon a rómaiak Abundiintia-jával (1. o.).

Pitons 1900 m) ^^llkáni eredetére vallanak a meleg kénes források és gzölg krátertavak. (Legutolsó kitörés 1880.) Vizei jnélY szurdokokat alkottak a laza kzetben. Éghajlata a partokon
forró (Roseau évi átlaga 31"6o), az es eloszlása

egyenletes (2100—5000 mm). Földje termékeny.
Ftermékek: kávé, citrom, narancs, ananász,
kakaó, kókusz- és szerecsendió, fahéj, indigó, cukor. Erdségei festék- és haszonfákat, bányái ként
és rezet szolgáltatnak. Évi bevitele (1909—10)
3.090,700, kivitele 2.456,100 K. Lakossága (i9oi)

28,894; ebbl 120 tísztavér karaib slakó,
többi franciául beszél keverék színes nép.

a

A

telefonvonalak hossza 500 km. Állami beveJel
(1909-10) 934,500, kiadás 990,600 K. Közigazgatásilag a Leeward Islands (1. 0.) kormányzóság
Dominál (lat.) a. m. uralkodik, domináló páni, alá tartozó 5 Presidency egyike. Fhelye Roseau
a terepnek környékénél magasabb helye, amely- (máskép Charlottetown), kb. 5000 lak. D.-t Korl a vidék áttekinthet s annak egyes részeire lumbus fedezte fel 1493 nov. 3. (vasárnap ; innen
tüzelés indítható.
a sziget spanyol neve). A XVU. sz.-ban a franciák,
Dominancia és dominál (uralkodó) jdlemvo- 1759. az angolok foglalták el. Az 1814-iki béke
nás. L. Mendel-fék szabály.
az angoloknak biztosítja. V. ö. Grieve, Notes upon
Dominájis (fels D.), a zenében minden hang- the Island of D. (London 1907) ; Naftel, D. (Report
faj ötödik foka v. az erre fölépített akkord. Ezzel of the Agriculture, u. 0. 1898). L. még Nyugatszemben a 4 fok v. a rajta lév akkord neve al-D. Lídia irodalmát.
Az egyházi hangnemekben (1. o.) a D. nem minDominicale (lat.),némelyek szerint fehér gyolcs
dig az 5. fok.
kend, mellyel a
áldozásnál tenyeröket taDominánsok, 1. Meridel-féle szabály.
karták, melyre a pap az oltári szentséget tette,
Dominant (franc), valamely festményen az hogy azután azt az ajkukhoz emeljék mások szenralkodó szín, egyike a fszineknek.
rint fehér fátyol, mellyel ugyanez alkalommal
Domingit (ásv.), plumozit-féle ásvány ponto- a
fejket takarták. Valószínleg ugyanezt a
sabban meg nem vizsgálható.
fátyolt borították a kézre is, és így a két vélemény
Domingo, köztársaság, 1. Santo-Domingo.
összeegyeztethet.
Domingnez (eátsd: domingesz), Jósé Lopez, spaDomíni canes (lat., a. m. az Úr kutyái), szónyol tábornagy, szül. 1829., megh. Madridban játék a dominikánusok vallásos buzgóságának és
1911 okt. 16. Részt vett az 1868-iki szeptemberi hithüségének jellemzésére.
katonai forradalomban, amely II. Izabella királyDominicanas, domonkosrendi szerzetes, L
nt megbuktatta. 1874 januárban Cartagenát, a Domonkosok.
föderalista forradalmi párt székhelyét ostrommal
Dominici, Giovanni^ol&sz teológus, bíbomok és
bevette, majd néhány hónap mnlva a karlista diplomata, szül. Ffrenzében, szegény szülktl.
baszkok ellen harcolt. 1883—84 és 1893— 95-ig 1357., megh. Budán 1419 jún. 11. Korán lépett a
iiadügyminiszter volt, visszalépése után 1896. Domonkosrendbe és XII. Gergely pápa megválasztábornagy lett, 1906 júL— nov. miniszterelnök és tatását mindenképen elsegítette. Ez
hálából
hadügyminiszter volt.
1407. raguzai érsekké, 1408. pedig bíbomokká neDominlca (lat. t. i. dies) a. m. úmapja, a keresz- vezte ki. Majd Német- és Magyarországba küldte
tény egyházakban a vasárnap, mely a zsidó szom- azzal a megbízással, hogy a husziták ellen segélyt
bat helyébe lépett, mert ezen a napon támadt íel gyjtsön. Midn a konstanci zsinat XII. Gergelyt
Krisztus halottaiból,- mint a megváltás munkájá- lemondásra kényszeritette, D. is elesett bíbornoki
nak bevégzése. Ezen a napon gyltek össze a régi rangjától. Nemsokára azonban V. Márton, az
új
és gjrühiek össze a mostani keresztények is közös pápa, kegyébe fogadta ós a huszita-háború ügyéistentiszteletre. A vasárnapok között "^többféle fo- ben 1418. újra Zsigmond királyunk
udvarába külkozat létozik. Felosztatnak : D. majores (nagyobb dötte Budára, hol D. váratlanul elhunyt. D. több
V.) és D. commmes v. per annum (közönséges v.). teológiai munkát
hagyott hátra. V. ö. Sauerland,
A D. majores megint v. D. primae rlassis (els Zur Gesch. des Kard. D. Zeitschrift für Kirch.rend v.), ilyenek Advent, nagyböjt els, a szenve- Gesch. (1880) Rösler Ágost, Der Cardinal J. D.
dés (passionis), virág, húsvét, fehórvasámap, pün- (Freiburg 1893).
kösd és a szentháromság vasárnapja ; v. D. seDominicidiam (lat. dominus és caedo ölni),
cundae cla^ssis (másod r. v.), ilyen van 9 és pedig a saját urán, szolgálatadóján elkövetett gyilkosság
Advent 2, 3, 4, nagyböjt 2, 3, 4 vasárnapja, a het- V. emberölés.
vened, hatvanad és ötvened vasárnap.
Dominicam (lat.) a. m. az Úr háza tempDominica (franc. La Dominiqtie), a Kis-An- lom úrvacsorai ünnep mise egyházi vagyon.
tillákhoz tartozó brit-nyugatindiai sziget (15"
Dominicas, 1. Domonkos.
15'— 15035' é. sz. 610 13'— 61<» 30' ny. h.), GuaDominikánusok és dominikánus apácák, 1.
deloupe és Martinique között. Területe 754 km«. Domonkosok.
Kevéssé tagozott meredek partjai korallzátonyok
Dominikánns tyúk. Eszak-Amenkában találmiatt nehezen hozzáférhetk. Hegyeinek (Trois ható kakuktoUú fajta. A legrégibb amerikai
tyúk«*»< iNhyy LeaOcorui. V. ML
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fajtának tekintik, melyet azeltt nagyon kedveltek, de mainapság az olasz tyúk s a PlymouthRocks kiszorítja. Teste zömök, de nem esetlen.
Egyike a legjobb gazdasági tyúkoknak, szorgalmas tojó és kotló is egyszersmind tágas helyen
tartva 140 tojást is tojik évente, melyek 60 gi*.-ot
nyomnak. Húslerakodásuk nagy s emellett húsuk
gyengéd és ízletes a csibék ersek, edzettek, na;

;

gyon könnyen nevelhetk fel.
Dominion of Canada, 1. Kanada.
Dominique, La, sziget, 1. Dominica.
Dominis,Marí;o Antoniode, olasz fizikus, szül.
Arbeban, Dalmáciában 1556., megh. Rómában
1624. Ifjú korában a jezsuiták rendjébe lépett és

nagy tehetségénél fogva nemsokára segni-i püspök, majd Spalato érseke, végül pedig Dalmácia
primása lett. Életét a római Angyalvárban fejezte
be, ahová az inquizició záratta. De radiis visus

Domltlanust

amikor 6 a legtöbb pont. A játék módszere az, hogy az egyenl számú ponttal jelölt v.
a fehér mezket kell egymás mellé helyezni, aki^
nek nincs megfelel köve, kimarad, mlg újra rákerül a sor, föltéve, hogy van megfelel jel köve.
Nyertes az,akinek leghamarább elfogynak a köveid
Kedvelt társasjáték Magyarországon is az ú. n.
D., melyen résztvehetnek 2-tl rendszerint hatig,néhol többen is.
(lat.), úr, a dómat (a. m. zaboláz)
igével rokon szó. Régi római felfogás szerint úr
csak dolgok fölött lehetett az ember (v. ö. dominium), s mivel a rabszolgák dolog számba mentek,
azért a servus (szolga) ellentéte a D. A görög^
mveltség révén késbb szelídült e felfogás és a
D. vagy domina inkább a családtagok fejét jelezte.
A pogány világban D. az istenek jelzi közé tartozott a keresztény világban Istennek és Jézusnak a megtisztel neve.
is játszani,

Dominns

;

(Venozia
Dominus ac Redemptor noster (lat.) a»
1611) cím munkájában, melyet halála után
barátja, Bartolus adott ki, a szivárvány keletke- m.urunk és megváltónk. E szavakkal kezddik Xí V.
zésének elméletét állapította meg vízzel telt üveg- Kelemen pápának 1773 júl. 21. kelt és aug. 16*
kihirdetett brevéje, mellyel a Jézus-társaságot
golyókkal végzett kísérletekkel.
Dominium (lat.), a római jogban valakit vala- megszüntette. L. Jézus-társaság.
Dominus litis (lat.) a. m. a pernek ura, az,,
mely vagyon felett megillet m-alom, tulajdon (1. o.).
Innen D. ex jure Quiritium a. m, quiritarius aki a pernek folytatására vagy abbanhagyására
tulajdon. D. diredum (ftulajdon) és D. utile jogosítva van.
Dominus Tobiscum (lat.) a. m. az Úr vele(használati tulajdon) a középkori tulajdonelmélet
szerint az osztott tulajdonjognak (D. divisum, tek, a latin szertartású szt. misében a pap által
geteiltes Bigentum) egymást kiegészít két használt formula, melyben a híveket (négyszer
része. Els a dolog állagára, utóbbi a haszonél- feléjük, s négyszer az oltárhoz fordulva) üdvözli,,
vezetre vonatkozó jogot jelenti. (L. Emphyteusis kik arra, vagy nevükben a minisztráns Et cum
és SuperficiesJ. D. plénum, liberum teljes kor- spiritu tuo (és a te lelkeddel) válaszol. A formula
látlan tulajdon. D. temporale a pápák világi (t. i. használata visszanyúl az apostoli korszakba, és szó
nem egyházi) uralmi területe. A közép és újkori szerint föltalálható a szent írásban. A püspökök
magyar jogban D. terrestrale földesuraság; innen bizonyos napokon D. helyett Pax vobis-t (békesdominii sedes a. m. úriszék (1. o.). D. naturale a ség nektek) mondanak. V. ö. Lonovics, Egyh. Arkirályt a városok felett megillet legfbb földes- chaeologia II.
Domit, a trachitnak és andezitnek olyan világos
úri hatóság. Azért fizették a városok a királynak
az újévi ajándékot «in signum dominii naturálisa. szín módosulata, mely sósavgáz exhalációja kö*
D. átvitt értelemben az újkori latinságban maga vetkeztében keletkezett. Régebben mint külön közét szerepelt; ma tudjuk, hogy csupán átalaaz úri birtok, majd maga a birtoklás ténye. Innen
extra D. és intra D. jogorvoslattal élni birtokon kult kzet. Hazánkban To kaj- Hegyalján (Zombor»
kívül és birtokon belül. Utóbbi esetben a jogor- Szántó) van több ponton D. Nevét franciaországi
voslat halasztó hatályú, elbbi esetben a felebbez elfordulása után nyerte (Puy de Döme).
Domitae naturae animalia (lat.), a szelíd
a dolog birtokát a jogorvoslatra való tekintet nélháziállatok. Ezekre nézve a tulajdonjog eltévekül átengedni köteles.
Dominó (ol.) a. m. úr, különösen pap azeltt dés stb. által el nem enyészik, míg a szelídített
Olasz- és Spanyolországban nagy kámzsával el- vadállatokra vonatkozó tulajdon megsznik, ha
látott téli gallér, melyet a papok viseltek, hogy természetes szabadságukat visszanyerik és a visz-^
a test fels részét és arcukat a zivatar ellen meg- szatérés szokását leteszik «consuetudinem reveróvják. Késbb D.-nak neveztek úri- és hölgy-fel- tendi amittunt)). L. Méhraj.
Doiaitiana qnaestio (lat.), nevetséges egyöltöket, melyeket álarcos bálokon jelmez helyett
használtak. Az ilyen D. fekete vagy színes se- ügy kérdés, Domitms Labeo római jogászról így
lyemszövetbl van.
D., téglány alakú, fekete nevezve, aki egy tanúkihallgatás alkalmával Juhát- és fehér ellapu, csontból készített, rendsze- bentius Colsusnak ily kérdést tett fel.
Domitianus, 'Rtus Flavius, római császár, Kr»
rint
5 cm. hosszú és 2 cm. széles kocka, melyen a
fehér lap a szélességben egy fekete v. vörös vonal- u. 81— 'J 6. Vespasianus császár második fia, Titus
lal két egyenl mezre van osztva egy játszma császár öccse és utóda, szül. 51 okt. 24., megölevan, melyek a tett 96 szept. 18. Midn atyját versenytársának,
D.-ban 45 drb úgynevezett
^étosztott mezkben fekete pontokkal olykép van- Vitelliusnak megfojtása után császárrá kiáltották
nak megjelölve, hogy 9 drb van, melyen leg- ki, D. elször praetor lett, majd caesar címet kaalább egyik rész tiszta, 9 drb, melyen legalább pott, st Titus uralkodótársává fogadta. Ennek
az egyik részen egy pont van, 9 drb, melyen leg- korai halála után a praetorianusok császárrá tet84-ig emberségesen uralkodott, a
alább az egyik részen két pont van és így tovább ték meg, s
egész 8 ponttal jelöltig. De lehet már 28 kvel besúgók üzelmeinek véget vetett és a birodalom
et lucis in vitris perspectivis et iride
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De azután mindinkább
megnyilvánult gógös természete kegyetlenség,
bizalmatlanság és kapzsiság irányították intézkedéseit. Lucius Antonius Saturninus lázadását
(89) hamar elfojtotta, s azután nemcsak egyenként
végeztette ki a legelkelbb férfiakat, hanem csapatostiil és sürü egymásutánban. Zsidókat és keresztényeket egyaránt üldözött, 90. pedig az öszszes filozófusokat kikergette Rómából. Bár hadi
dicsségre vágyott és a birodalom határáig vezette
légióit, a vezetést azontúl inkább vezéreire bizta.
A chattusok ellen, úgy látszik, sikerrel küzdött a
Rajnát és Dunát összeköt határvonalon ; de a
közép és alsó Duna mentén a markomannoktól,
quádokt<il és szarmatáktól vereséget szenvedett,
Dácia királyától pedig 89. csak rendszeres évi
adó árán vásárolhatta meg a békét. Ez volt az
els eset, hogy Róma adózás útján szerzett a határokon nyugalmat. Csak Britanniában voltak a
rómaiaknak sikereik, hol Tacitus apósa, a kiváló
Gnaeus Július Agricola volt 78— ^ig a légiók
vezére. A császár azonban irigységbl és bizalmatlanságból hamarább hivta vissza, semmint a
sziget meghódítását befejezhette volna. A zsarnoki
önkényt 15 évig túi-te a római nép, végre azonban egy felszabadult rabszolgának, Stephanusnak
izgatására palotaforradalom tört ki, mely D. életének végett vetett V. ö. Imhof, T. Flavius D.
(Halle 1857)
Gsell, Essai sur le régne de l'empereur D. (Paris 1894)
VeMhuizen, Kaiser D.
(1905); Domaszewski, Gesch. der röm. Kaiser
II. k. ; Friedldnder, Röm. Sittengesch. III.
Domitilla, Flavia, n-vértanu az I. sz.-ban, a
Fiaviusok elkel nemzetségébl (Flavia D.), Vespasianus császár unokája, Titus Flavius Clemens
szenátor és martir neje; Domitianus (81—96)
alatt Pontia szigetére (Ischia mellett) számzték.
A Coemeterium DomitlUae Róma egyik legjelentékenyebb katakombája.
Do'i itius, 1. Corbulo.
Domitias Marsns, római költ, Vergilius és
Tibullus barátja, szül. Kr. e. 50 táján, halála éve
bizon>n;ilan. Legszerencsésebben az epigramma
mfaját mi vélte. Szép kis epigrammát irt Tibullus halálára. Irt még elegiákat, kis verses elbeérdekeit buzgón istápolta.

;

;

;

egy Amazonis e. eposzt s egy De
nrbanitate (a választékos kifejezésmódról) c. prózai munkát. Töredékeit kiadta Baehrens (Frag-

széléseket,

menta Poetarum Romanorum,Leipzigl886, 346348.

1.).

Domitiosok, tekintélyes plebejus család, a Calvinu.'^ («kopasz») és Ahenobarbus («rötszakállú»)
ággal. Nevezetesebb tagjai : 1. Gnaeus D. Calvinus, mrat a Kr. e. 59 iki év néptribunusa Caesar
ellen támogatta konzultársát, Marcus Bibulust
de a polgárháború kitörésekor már Caesar-párti
volt és részt vett a pharsalasi (48) és afrikai (46)
csatában. Caesar halála atán a II. triumvirátust
támogatta, 40. másodízben konzul, 39. Hispánia
kormányzójaként sikeresen harcolt az ott lakó
népek ellen, amiért 36. triumfa.ssal vonult be Rómába.
2. Ijucíus D. Ahetiobarbus, Cicero barátja, a szenátus pártjának rendületlen híveként
ellenstge az I. triumvirátusnak, majd a Pompeius
és Caesar közt kitört küzdelemben az elbbinek
híve. Ö volt megbízva Corlinium védelmével, de

—

-
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mivel Pompejus Görögországba kelt át seregével,
a várossal együtt Caesar kezébe került, ki neki
nagylelken megbocsátott. Mindazáltal tovább
küzdött ellene elbb Massiliában, majd Thessaliában. s itt a pharsalusi csata alkalmával Antoniusszal szemben állott a sereg élén ; futása közben elesett.
3. Gnaeus D. AJienobarbus, az elbbinek fia, ki híven küzdött apja oldala mellett Corfiniumban és Pharsalusnál. 46-ban visszatért Rómába, s mivel gyanúba fogták, hogy tagja volt a
Caesar ellen sztt összeesküvésnek, 43. számzetett. Ekkor Brutus és Cassius táborába ment s
haláluk után önállólag tovább folytatta a küzdelmet, az Ión-tengeren
lett az úr, míg Asinius
Pollio
Antoniusszal 40. kibékítette. Mikor Antonius és Octavianus között kitört a háború, D. az
elbbihez pártolt, de Kleopátrához való viszonya
miatt csakhamar otthagyta és Octavianushoz csatlakozott.— 4. iy?<«M5^. JLAenoftaröíts, az elbbinek fia, az idsebb Antóniának, Antonius triumvir
és Octavia leányának férje, Kr. e. 16. konzul, mint
Germania kormányzója Raetiába is átvezette seregét, késbb az Elbán is átvonult a germánok
ellen.— 5. Gnaeus D. Ahenobarbus, az elbbinek
fia, Germanicus leányának, az ifjabbik Agrippinának férje, Nero császár atyja, Kr. u. 32. konzul
volt, késbb Szicília prokonzula.
Domlaszenesités, a szenesítend fölhasított
fát különös módon, ferdén fölállítva, paraboloid
alakban összerakják, belül néhány póznából kürtt készítenek, az egész farakást nedves földdel,
kívül pázsittal vagy alommal letakarják és a
kürt aljában lerakott fát meggyújtják. Ezt a rakást donüának nevezik. Az Alpokban a fölaprí-

—

t

tott fát némelykor sziklafalhoz rakják. A donüa
alapterületét gj-akran agyagfólddel verik ki és
kifelé lejtsre készítik, hogy a tökéletlen égésnél
keletkez fakátrány stb. lefolyhasson és esetleg
összegyjtethessék. A szenesítés ily módon rendesen 8 napig tart. A szenesítés tartama különben
számos körülménytl függ. A D. kevésbbé gazdaságos, de sok esetben, nevezetesen hol a rózsefa
ért^^kesítésérl van szó, v. ahol a faanyag kiszállítása költségesebb, mégis ajánlatos.
Dommel, 90 km. hosszú folyó Németalföldön.
Peertól délre ered, Boxtell körül lesz hajózhatóvá,
Hertogenboschnál egyesül az Aa folyóval, s ettl

kezdve Dieze néven ismeretes Crévecoeur mellett ömlik a Maasba. Róla nevezték el a batáviai
köztársaság egyik tartományát.
Dominer,.4rrey, német zenei író, szül. Danzigban 1828 febr. 9., megh. a thüringiai Treysában
1905 febr. 18. Kmetszést tanult, majd teológusnak készült; 1851 óta adta magát a zenére:
Lipcsében Richter és Lobé voltak mesterei s az
orgonán Schellenberg. 1863-ban Hamburgba költözött, a Hamburger Korrespondenz zenei rovatát
vezette 7 évig 1873. a városi könyvtár titkára
lett. Ismeretes lett egy 8-szólamú zsoltára
sokkal érdemesebbek írói mvei: Elemente der
Musik (1862); Musikalisches Lexikon (1865, a
Koch Henrik Kristóf-félének érdemes feldolgozása) Handb. d. Musikgeschichte (1867 és 1878),
;

;

;

;

mely az újabb kutatásokat is értékesítette.
Domnarfoet, Svédország legnagyobb vasgyára
a Dal-álf mellett, Kopparberg tartományban, a

«•

—

Domnigr
szomszédos Borlange helységgel

(1906)

6000

la-

kossal.

Domnig, Heinz, Boroszló város kapitánya
Hunyadi Mátyás királyunk

h
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és

minségében

haláláig

A

mködött.

gazd. szak-

lapokban megjelent számos, fleg a gazd. építészet
körébe tartozó cikkein kívül munkái
hossz-,
ür- és súlymértékek átszámítása méterrendszerre,
(Debreczen 1872)
métermértékrendszer (Budapest 1872); Átváltoztatási falitáblák a méterrendszerrel való számításokhoz (Debreczen 1873)
földmér, gyakorlati kézikönyv különösen a
:

embere. Mátyás
1487. emelte ez állásra és D. hálából a király minden követelését hségesen teljesítette. Mátyás haJála után azonban az ellenséges polgárság D.-ot
ós Stein Györgyöt (Mátyás másik hívét) pörbe
fogta; Stein még jókor Berlinbe menekült, D.-ot gazd. intézetek hallgatói használatára
;

A

A

A

azonban halálra

ítélték és lefejezték.

Donanns (lat.) a. m. Dominus a katolikus
szertartásban a D. szót csak emberekrl beszélve
használják, míg Dominus-szal az Istent jelölik.
Domnus (Domts), pápa, született Rómában,
676— 678-ig uralkodott; az elpártolt ravennai érsekséget újból a pápai szék hatalmának vetette
alá. Az állítólagos II. D. pápa a Dominus papa
helytelen olvasásából származott tévedés. V. ö.
Güsehrech L.,Jahrbücher des deut.Reiches (Berlin
;

1840).

Domodossola, járási székhely Novara olasz
tartományban, 80 km.-nyire Novarától az Ossolai
völgyben, a Toce és vasút mellett, (1901) 5016 lak.
a XVIII. sz.-ból való szép plébánia-templommal.
Az Ossolai völgy, amelyet fels részében Val Formazza-nak, középs részében pedig Val Antigorionak hívnak, a középkorban a novarai püspöké volt 1416. a svájciak foglalták el, késbben
pedig a Sforzák birtokába került. 1714-ben Ausztriának, 1735. pedig Szavojának jutott birtokába.
JioníOQ\Qá.(Domugled, Damogled), 1106 méter
magas hegy Krassó-Szörény vmegye orsovai járásában, közvetlenül Herkulesfürdö fölött, mely
felé több száz méter magas sziklafalakkal esik
alá. A herkulesfürdi közönség kedvelt kirándulóhelye. Róla D.-hegység-nék azon szaggatott, vadregényes hegysort nevezik, mely Orsovától a
;

Csema balpartja mentén ennek forrásáig húzódik,
a Csema völgye felé hatalmas sziklafalakkal, Románia

felé azonban enyhébben ereszkedik. Mészközetek alkotják.

Domokos,

Idsk.

láposi j.-ban,

(1910)

Szolnok-Doboka vm. magyar909 magyar lak., postaügynökség, u. t. Magyarlápos. A község ref. temploma a
reformáció eltt épült, megújították 1730 és 1777..
megnagyobbították 1793. és 1830., benne XVII.
és XVIII. sz.-beli felszerelési tárgyak vannak,
Domokos hán,\.a, Miskóc nemzetségböl.Elkel
magyar úr III. Béla korában, ki egy 1194-iki oklevél szerint a királyi házzal is rokonságban volt.

1188— 1193-ig országbíró és bodrogi ispán, 1194—
1195-ig bán. 1194-ben neje és fla, Bors ispán beleegyezésével a kedhelyi vagy bors-monostori apátságot alapította.
2. D. bán, 1. Osl Domokos.
Domokos, 1. .Kíí/mán, tanár, gazdasági író, szül.
Debreczenben 1841 nov. 6., megh. u. 0. 1895 jan.
17. Középiskoláit a debreczeni kollégiumban elvégezve, onnét a budai József-megyetemre s a
bécsi politechnikumba ment és Bécsben a képzmvészeti akadémián folytatta szaktanulmányait,
melyek befejezése után Debreczen város almérnöke lett, mely minségében egy évet töltvén,
1868. az akkor felállított debreczeni m. kir. gazd.
felsbb tanintézetnél az ermtan, a földmértan,
az építészettan és arajzolás tanárává lett.l876-ban
ugyané tanintézet igazgatójává nevezték ki, mely

—

(u. 0.

1881);

Az

építkez gazda vagy hogyan építsük istállóinkat (Kolozsvár 1890) A gazdasági építkezés kézikönyve (Budapest 1894, az 0. M. G. E. kiadásában).
2.D.Márton, debreczeni fbíró, szül.Debreczenben, megh. u. 0. 1764 ápr. 3. 1735-t.l haláláig
évenként mindannyiszor ismét megválasztott fbírája volt szülvárosának. Tudományosan képzett,
jeles ember volt, ki különösen nyelvismeretével,
jogtudományával és hitbuzgóságával tnt ki. Városának érdekeit nagyban elsegítette. A debreczeni ref. egyháznak buzgó gondnoka volt. Iro;

A

dalmi téren is mködött. Jelesebb mvei
keresztyének között ez id szerint vralkod romlottságnak kútfejeirl (Osterwald után franciából
ford., Debreczen 1745);
keresztyén ethikának
rövid summája (La Piacette után franciából ford.,
:

A

.

.

1750). Mindkett név nélkül jelent meg.
Egyéb dolgozatai kéziratban maradtak.
Domokósz, Thaumaki démosz fhelye a la-,
risszai nomoszban (Thessalia) az Othrys hegynek
északi lejtjén fekszik, magas sziklán, erssé-

u. 0.

;

gekkelvan körülvéve házainak legnagyobb része
;

az antik Thaumakov romjaira épült; püspöki
székes város; lakosainak száma (1906) 1550. Az
utolsó görög-török háborúban öldökl harcoknak
volt színhelye.
Domolykó (Sqiialius, áiiat), a ponty-félék családjába tartozó halnem, melyre jellemz, hogy
feje nagy, szája öblös, bajusza nincseu, kampós
torokfogai két sorban áUanak, a küls sorban
2—2, a belsben 5—5 fog van hát- és hasúszószámyának eredete egy vonalba esik. Fajai Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában honosak.
Közép-Európa folyóiban és tavaiban közönséges
a fejes D. (Squalius cephalus L.), melynek hossza
a 60 cm.-t is megközelítheti, súlya 4 kg.-nál ].>
május-jún. hónapokban
több lehet ragadozó
ívik hazánk vizeiben gyakori. Kevésbbé gyakori
a nyúl D. (Sgualius leuciscus L.) hossza legfeljebb 25 cm. ragadozó húsát nem sokra becsiilik,
márc.-áprilisban ívik.
Domonkos (Dominiais), a róla elnevezett rend
alapítója, szül. Ó-Kasztilia Calaroga (Calaruega)
falujában 1170., megh. Bolognában 1221 aug. 6.
Atyja Guzman Félix, anyja az a Janka volt, kit a
Domonkosrend mint boldogot tisztel. Tanulmányait a palenziai egyetemen végezte. 1195-ben
az osmai rendi káptalan tagja s utóbb felszentelt
pap lett. Mint ilyen fkép a prédikálás terén tnt
ki nagy buzgalmával. Azevedo osmai püspök tár;

;

;

;

;

;

;

saságában egy római útjáról visszatérve, találkozik azokkal a római prelátusokkal, akik az albigensek megtérítésével voltak megbízva. Ekkor
támadt az az eszméje, hogy ezt a kommunista
elv eretnekséget csak az apostoli szegénység és
legszigorúbb aszketikus élet következetes keresztülvitelével lehet lehetetlenné tenni. Elhatározta

—
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hogy ily alapon új szei-zetesrendet alapit, s
miután eszméjének megnyert kéttoulousei tehets
polgárt s még más 4 jámbor egyént, Rómába
ment III. Incéhez, hogy tervéhez a pápa jóváhagyását megnyerje. A pápa utasította D.-t, hogy vá-

vagy Domonkos-rend (alapítását illetleg 1. Domonhos) hivatása Isten igéjének hirdetése az
egész világon s ezáltal a hívk megersítése a
hitben, az eretnekek és a pogányok megtérítése.

lasszon rendjének szabályzatot a már approbált
szerzetesszabályok közül. Ez alkalommal ismerkedett meg Rómában assisi Szt Ferenccel, kihez
ez idtl fogva a legnemesebb barátság köteléke
fzte. Visszatérve társaihoz, Szt. Ágoston szabá-

Rómában

tehát,

lyát választotta. 1216 dec. 22. III. Honorius
pápa az új rendet megersítette. Ezután többnyire
Rómában és Bolognában élt, s utóbbi helyen "halt
is meg. EX. Gergely 1234. a szentek sorába iktatta. Emlékünnepe aug. 4. Legrégibb életi-ajza
Jordanus, De principiis Ord. Praed. cimü mtmkában van, mely még a kanonizáció (1234) eltt
Íratott A többire vonatkozólag v. ö. Schmid és
Lacordaire müveit, melyek az idevonatkozó forrásokat felsorolják; Drane, Der h. D. (1890. Franciául is megvan. Paris 1893)
Ddaidier, Hist.
diplomát de St. D. (u. o. 1892—97) Gviraud
(u. 0. 1899) Pradier, Le grand fondateur (Tonrs
;

:

;

1902).

Domonkos, 1001-ben szent István alkancelláija
és érsek volt. A pannonhalmi apátság alapítólevele
már 998-ban érseknek nevezi, de a hely
kitétele nélkül. Stilting, Schmitt, Katona, Pray,
Batthyány, Koller, stb. ót tartották Esztergom

t

els érsekének- Horváth Mihály megtámadván a
pannonhalmi alapító-levél hitelességét, kiemelte,
liogy . abban D. neve más tentával van írva.
Megtámadja magát a címet is, mert egy esztergomi érsek, ha egyáltalán volt kancelláriája Szt
Istvánnak, csak fkancellár lehetett. 1037-ben
a bakonybéli apátság alapító-levele ismét D.-t
mondja érseknek. Néhányan egynek mondották
öt Sebestyén érsekkel. Karácsonyi szerint (Szt
István oklevelei, 156) D. csak 1020 után lehetett

esztergomi érsek s így, Koppány lázadása idejérl
szólva, csak ellegezve nevezhette magát annak.
V. ö. Horváth, Az els esztergomi érsek. Száza-

dok (1868., 1—10) Balics, Kath. Egyháztört.
L (114—137); Earóíwwyí (Szt.-István, 101—3.,
;

í-36— 145) ; Erdélyi László, A bakonybéli apátság
Arpádkori oklevelei, 6—16.

Domonkosia, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.ban, (1910) 706 magyar lak., u. p. Kercza, u. t.
Pártosfalva. Románizlésü templomában r^i felképek maradványai vaimak.

Domonkos-kereszt

(heraid.),

liliomvégü, feke-

tével és ezüsttel négj-eit kereszt.

Domonkos-kódex, vagy &<.DowjowAo*

élete,

1517. irt niagjar nyelvemlék a N. Múzeumban.
Leirója Ráskai Lea margitszigeti apáca volt. u.
a., aki a Margit-legendát írta. Tartalma Szt. Domonkos élete és csodatételei. Megjelent a Nyelvemléktár lU. kötetében 1874.
DomonkoBok, más néven prédikátorok rendje
(Ordo S. Dom. vagy Ordo Praedicatorum). Domonkos három szerzetes testületet alapított:
1206. Prouilleban a D. apácák rendjét, mely

Domonkos

Els kolostorai

voltak Toulouse-ban

(S. Sabino),

Parisban

(St.

(St.

Romáin),

Jaques), Bo-

lognában (S. Nicolao). A második nagykáptalan
1221. a rendet 8 (spanyol, provence-i, firancia. lombard, római, német, niagyar és angol) tartományra
osztotta, s a rend valóban rohamosan el is terjedt. A D.
pápai engedéllyel mindenütt
prédikálhattak, a pápa udvarában a Magister palatíi domonkos lett (s ma is az), az egyházi
inquizició egészen, a spanyol
nagyrészt a D.-ra bízatott a
világ els egyetemein D. taníA Domonkos-rend
tottak, a pogányok
;

megtérítécímere.
sében, az eretnekek elleni küzdelemben szintén nagy szerepet játszottak.

A

középkor 2 legnagyobb tudósa (Nagy Albert és
aquinói Szt. Tamás) e rendbl valók; kivülök
számos tudóst, kitn festket, 4 pápát, több
mint 60 bíbomokot és 1000-nél több püspököt
adott e rend az idk folyamán az egyháznak.
A rend szervezete kétféle tagokból áll: papokból (clerici) és egyszer szerzetesekbl (fratres
laici). A papok az ujoncóv után 8 évig bölcseleti
és teológiai tanulmányokkal foglalkoznak. A rend
ólén áll a magister generális,
azeltt élethoszsziglan, jelenleg 12 évre választatik. Az egyes
tartományok élén áU a proviwialis, akit 4 évre
választanak, meUette 4 választott definitor mködik. Az egyes házak (convent) feje a periéi, kit
szintén választanak. A rend törvényhozó testülete a nagykáptalan, melynek tagjai a rend generálisa, a tartománj-fónökök és minden tartományból egy-egy választott tag. A rend ruházata fehér
talár, ugj-anilyen szín skapuláré csuklyával, ezek
fölött a njrilvános funkcióknál fekete köpeny, fekete csuklyával. A rendtagok húst nem élveznek,
a zsolozsma közös imádkozására vannak kötelezve.
Magyarországon a Domonkos-rend mindjárt
alapítása után nagyon elterjedt A 2. nagykáptalan 1221. Paidiis Hunganis-X, ki azeltt a bolognai egyetemen kánonjogtanár volt. 4 társsal rtcöztük a szentélet Sadoc-kal) küldte Mag>-arországba.

Ú

Csakhamar Gyrött és Veszprémben (Lacordaire
szerint Fehérváron és Veszprémben) kolostorokat
építettek. Pál késbb a kunok megtérítésére ment,
s vértanú-halált szenvedett. A XIII. sz.-ban kö-

vetkez kolostoraik voltak hazánkban: bányai,
budavári, esztergomi, gjnilafehérvári. gyri, kecskési, njTilszigeti, pataki, pécsi, pesti, szebeni, se-

gesvári, székesfehérvári, vasvári, veszprémi, veA rend 1244. és 1273. Budán tartotta
nagykáptalanát. Hogy a D. a magj-ar szellemet
mennyire ápolták, kitnik abból, hogy IV. Béla
uralkodása alatt 4 Domonkos ment el Kis-Ázsiába,
hogy az smagyarokat fölkeressék.
Jelenleg a
Domonkos-rendnek 5 konventje (Budapest, Szombathely, Sopron, Vasvár, Kassa) van hazánkban. 2.
röczei.

—

—

rendjének neveztetik; 1215.
Toulouse-ban a prédikátorok rendjét; 1220. Lom- Domonkos 2-ik rendje (nó-szerzet). Tagjai
szigorú
bárdiában a mihtia Jesu Christi testületet, mely- böjt hallgatás, imádság közt töltik
életüket. A köbl a D. 3-ik rendje fejldött. 1. A prédikátor zépkorban e szerzetrend is nagy elterjedést
nyert.
2-ik

—

Domony

Dona Bruta
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Hazánkban a XIII. sz.-ban nevezetesek voltak a
nyúlszigeti (a mai Margit-sziget), székesfehérvári
és nagyszombati kolostorok. B rend egyik dísze
volt IV. Béla leánya, Szent Margit.
Szt. Domonkos 1220. Lombárdiában világi férfiakból alakította a Jézus Krisztus katonaságát(?mlitiaJesuChristi)mélY az eretnekek ellen fegyvert
fogott. Míg a férfiak harcoltak, a
otthon a gy-

nk

zelemért imádkoztak. Az eretnekek elleni háborúk
megsznte után is megmaradt ez egyesülés, mely-

nek tagjai a világban élö férfiak és nk s ez az ú. n.
harmaíük rend. Késbb a nk közül többen közös
kolostori életet kezdtek, letetették az egyszer
fogadalmat, Jamora Domonkos-generálistól szabályzatot kaptak, melyet VII. Ince pápa 1405.
megersített. Ezen 3-ik rendnek voltak tagjai
sienai Szt. Katalin és limai Szt. Róza.V. ö. Schmid
Ottó, a Wetzer és Welte Kirchonlexikon, 2. kiad.
3. k. 1936
46. A magyar viszonyokról v.ö. Fer-

—

De rebus üngaricae provinciáé s. Ord. Praed.
(Viennae 1637).
Domony, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
gödölli j.-ban, (i9io) 1291 magyar és tót lak.,
vasúti állomás, postahivatal, u. t. Aszód.
Domoszló, nagyk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban,

romával hagyjon

fel.

B gyzelem emlékére 1857

jún. 5. emléket állítottak

Donium deductío
magánjogban az

új

fel.

a német fejedelmi
házaspárnak jöv lakhelyére
(lat.),

való ünnepélyes bevonulása,
(lat.) a. m, ház. D. divina, a rómaiaknál a. m. császári ház.
D. JDei, Isten háza,
templom.
D. procerum, a lordok háza, rövidítve Dom. Proc. v. D. P.

Domus

—

—

Don

(lat. dominus, úr), Spanyolországban eredetileg a királyok, hercegek és általában a fnemesek címe volt késbb állami szolgálatok fe;

jében adományozták a királyok;

kelbb

s

ma már

jómódú osztályok minden

az el-

férfitagját így

szólítjákmeg.Olaszországbanecímeredetilegcsak
a pápát illette, késbb a püspökök és apátok, azután a szerzetesek is használták s mai nap minden papot e névvel szólítanak meg, A szó
alakja a spanyolban Dona, az olaszban pedig

nnem

rari,

Donna.

(1910) 2384 magyar lak., postahivatal gzmalom,
hitelszövetkezet,fogyasztási szövetkezet lakói kosárfonást és vászonszövést znek. U. t.Verpelét. A
XV. sz.-ban itt vasbányák voltak. D. határában állott Oroszlánkö vára, az Aba nembeli Kompolthyak
si fészke, mely a tatárjárás után épült. 1822-ben
az Országh-családra szállt. L. még Szilágy-

Don, növénynevek mellett: 1. (így is: D.Don),
Dávid Don, Londonban a King coUegium tanárának rövidített neve. Szül. Porfarban 1800,, megh.
Londonban 1841 dec. 8. Munkája Flóra Nepalensis (1825) Outlines of a course of lectures on
botany (u. o. 1836), Brown róla nevezte el a Donia
(Grindelia Willd.) fészkes virágot,
2. George
Don, az elbbinek testvére, szül. u. o, 1798 máj,
17,, megh. Kensingtonban, London mellett, 1856
febr. 25. Munkája: A generál history of the
dichlamydeous plants (London 1831—1838).
3.
J. Don, a Hortus Cantabrigiensis (Cantabridge

domoszló.

1796, s

;

;

Domosztroj

m. házi rend

az orosz
Iniltur-történetre nézve fontos irodalmi emlék,
a gyakorlati életmód és polgári erények kódexe,
melyet 1560 körül szerkesztett és részben írt
Silvester szerzetes, IV. Iván cár tanácsadója. A
D. kéziratai egész a XVII. századig terjedtek s
elször Golochvasztov adta ki 1849. Moszkvában.
(V. ö. Russische Revue, Szt.-Pétervár 1874.)
Domovoj, az orosz néphit szerint házi szellem,
még pedig a család alapítójának, a ház építjé-

nek

(orosz)

a.

;

lelke.

Dompelers

(holland.) a. m. elmerülök, az
újra keresztelk pártjához tartozó vallásfelekezet.

Dompteur

(franc,

ejtsd:

dóStr), a.

m.

állat-

szelidít.

Dómra, a mandolinhoz hasonló régi orosz húros hangszer, lapos dobalakú hangszekrénnyel és
háromféle nagyságban készítik,
és basszhangú D.-t.
Domremy-la-Pucelle (ojtsd: —püszeii), község
Vosges francia départementban, 4 km.-nyire Cousseytl, a Maas ós Vaire összefolyásánál, vasút

hosszú nyakkal

;

u. ra. diszkant, alt

mellett, kb. 3(X) lak. Itt született Jeanne d'Arc, az
orléansi szz, kinek szülháza most is látható egy
emléktáblával, melyen «Vive labeur, vive le roi

Louys» olvasható. Ujabban nagyobb emléket és
egy templomot emeltek a szííz tiszteletére.-

Domstadtl (csehül: JDowmw^, város Sternberg
kerületi kapitányságban Morvaországban, vasút
mellett, (1910) kb. 1300 lak., múmalomraal. 1758 aug.
80. Laudon, az osztrák csapatok vezére itt foglalta
le a poroszok nagy mennyiség lövöszereit ós
N. Frigyest arra kényszerítette, hogy Olmütz ost-

:

;

—

—

még több kiadás) szerzje,
Don (az ókorban 2 anaisz), folyó európai Orosz:

országban. Tula kormányzóság területén az Ivanov-tóból ered, elbb éd.i, majd dk.-i irányban
folyik, D ubovka táján csak 75 km.-re van a Volgától, de ismét megváltoztatja irányát és nagy kanyarulattal DNy.-ra fordul és 340 km^ terület
deltával az Azovi-tengerbe ömlik. Hossza a sok
kanyarulat következtében 2134 km., szélessége
65—570, mélysége 2'5— 15 m. között ingadozik.
Mellékfolyóival együtt vízvidéke 430,259 kmUerületet öntöz. Jobbról felveszi a Szoszna, Csir
és Donec, balról a Vorones, Bitjug, Choper, MedvedjicaésManics mellékfolyókat, ezek közül csak
három hajózható. A deltának mintegy 30 ága
közül a Kalancsá és a Kutjurmá fontosabbak.
Fels folyását a Jepifani csatorna köti össze a Volgával, a Volgába öml Oka egyik mellékfolyójának közvetítésével. Több ízben terveztek már
csatornát azon a helyen, ahol a két folyó közel
ér egymáshoz, de ez mindmáig terv maradt azonban Donszkája és Carizin között már 1862 óta
jár vasút. Gazdasági jelentségét csökkenti csekély esése és a gyors eliszaposodás. Télen a jég
miatt mintegy 100 napig nem hajózható. Többnyire gabonát szállítanak rajta, hetenkint háromszor Rosztov és Kalács közt személyszállító hajó
is közlekedik. Legélénkebb városa a deltavidóken
Rosztov, jelents halászattal; besózott halat és
kaviárt egész Oroszországba szállítanak innen.
;

Dona
donum

(lat.) a.

m. javak, adomány, ajándék

;

a

többese.

Doa

(sp., ejtsd:

Dona Bruta,

l.

donnya; port.

Befana.

dona),um,

l.

Don.

Donacia Fabr., sásbogár, az aranybogarak
<Chrysomelida) családjába tartozó rovamem. Alakh.)
juk nagyjában kisebb termet (6—8—9
színük rendesen fémcinoérekóre emlékeztet
fény zöld és csupasz a háti oldalon, míg a hasoldalon ezüstfehér, selymesen szrözött. Vizi növényeken élnek, elssorban a sáson. Lárváik a
vizi növények víz alatti szárrészein és gyökerein
élnek. Hazánkban is van több faja, így a legközönségesebb a D. clatnpes Pabr. és a fehér tavi
rózsán (Nymphaea) él D. crassipes Fabr.
Donadio, Bianca, francia énekesn, családi néven Blanche Dieudonnée, elkel, de elszegényedett francia család gyermeke. Parisban nyerte kiképeztetését. 1873-ban lépett fel elször a párisi
olasz operában és oly diadalt aratott, hogy Strakosch impreszário több évre szerzdtette. Báró
Podmaniczky intendáns 1875. Budapestre is meghívta vendégszereplésre, ahol hosszabb idn át
nagysikerrel énekelt; vendégszerepelt ez id alatt
Kolozsvárott és Pozsonyban is.
Dona Francisca, 1851-ben alapított német
gj'armat Santa Catharina brazíliai államban, Sao
Francisco kikötvárostól Ny.-ra (25 km, vasútés hajóközlekedés). Területe 1444 km«, kb. 30,000
{német és svájci) lak. Ftermények rizs, dohány,
mandioka, arrow, kukorica, bab, cukornád, kávé,
ananász, narancs. Fhelye Joinville (1. o.) említend még Sao Bento.
Donajecz, folyó, 1. Dunaj'ecz.
Donald, skót királyok. l.D. Mac Álpin, apiktek
királya, Kenneth bátyját követte a trónon 860
S64-ig- — 2. D., Konstantin fia, az elbbinek unoka-

mm

;

:

;

<)c<!se.

Albán (Skótország) királya, uralkodott 889—
Heves küzdelmeket vívott a normanokkai,

900-ig.

akik uralkodása

—

alatt az

D. Ban

Orkney-szigeteket

el-

Fehér), I. Duncan fia,
bátyjának. Hl. Malcolm királynak halála után jutott a trónra 1093. Unokaöccse, l\. Duncan, Mal•coün legidsebb fia, angol segítséggel ugyan megbuktatta, de 1094. (Duncan megöletése után) ismét visszakerült a trónra, és közösen uralkodott
Duncan öccsével, Edmunddal. Edgár, Malcolm harmadik fla azonban 1097. megint rátámadt Donald
Bánra, angol segítséggel legyzte, börtönbe vetette és szemét kiszúratta. Fogságban halt meg.
Donaldson (^ted.donneidsz'n), Ihomos LevertoT},
angol építész és mvészeti író, szül. Londonban
foglalták.

Donát
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Donacia

3.

(a

menben. Költeményeit (5 idill és 6 mese hexameterben), a litván nyelv csaknem egyetlen mköltészetét, kiadták Schieieher (1865) és Nesselmann
(1869).

Donandi animo

(lat.)

a.

m. ajándékozási

szándékkal.

Donány, kisk. Trencsén vm. puhói j -ban, (1910)
733 tót lak. postahivatal, u. t. Puhó.
Donar, a germán mitológia egyik falakja, a
zivatarban robog kocsiján, melynek robaja a
mennydörgés. Majd az összes germán törzseknél
megvannak ez istenség tiszteletének nyomai; neki
volt szentelve a régi germánok pihen napja, a
;

csütörtök (Donnerstag). Legnagyobb tiszteletben
a Skandináv-félszigeten és Izland szigetén állott

Thórr néven (1. 0.).
Donariuni(lat.) a. m. áldozati ajándék, ug^'ancsak az a hely a templomban, ahol az áldozati
ajándékokat rizték.

Donari videtur, qnod nnllo inre cogente concedítnr, Papinianusnak ez a nyilatkozata (Dig. 39. 5. 29.) szállóigévé lón, mert az
az ajándék, mely bkezségbl, de jogi kötelezettség nélkül történik.

Dona superaddita (lat.)

a.

m.

fölös

adomá-

nyok, a kat. dogmatika szerint az emberi természetben nem foglalt adományok, melyekkel Isten az
els embert a paradicsomban felruházta. Ezek a
következk a megszentel malaszt (donum supernaturale) az érzéMségtl való mentség ; nagymérv tudás a test halhatatlansága (dona praetematuralia). Azért mondjuk ezeket fölös adományoknak, mert az emberi természet lényegében
nem foglaltatnak, s Isten ez adományok nélkül
is teremthette volna az embert. Ez lett volna
az ú. n. status naturae purae. E fölös adományokat, melyek az utódokra is átszállottak vobia,
az els emberpár az eredend
által elvesztette (Statics naturae lapsae). Krisztus a megváltás által a megszentel malasztot visszaszerezte
ugyan, a többi adományokat azonban nem, (Status
ruiturae reparatae). V. ö. Hurter, Theol, dogm.
:

;

;

bn

compendium.

II.

Donászy Ferenc,

a m.

író,

kir.

államnyomda

hitelosztályának osztályvezetje, sztü. 1862. Zalaegerszegen, írt és fordított több regényt és elbeszélést, fképen az iQuság számára. Fbb mvei
Egy magyar diák élete Mátyás király korában
1795 okt. 17., megh. 1885 aug. 1. Sokat utazott (Budapest 1893, 3. kiad. 1906); Toldy Miklós
Francia-, Olasz- és Görögországban és építészeti (1894); serdkön, tengereken (1894, 2. kiad.
tanulmányait egész sor, annak idején nagyra- 1907) ; Buda JiSse (1896) Rejtélyek a történelembecsült irodalmi mben értékesítette. Építészeti hi (1897); Életünket és vérünket (1898); Viüámmvei közül a legkiválóbbak a Trinity Church sugár (1898); Szigetvár és Eger hsei (1901);
a Unlversity College Hall Flaxraan Hall és a Az arany szalamandra (1 906) ; Tengereken innen,
University College, Londonban.
tengereken túl (1907).
Donaldsonville, város Ijouisiana északameriDonát János, festmvész, szül. 1744 dec. 21.
kai államban, a Mississippi jobbpartján, New Or- Kloster Neuzellben, megh. 1830 máj. 11. Pesten.
leanstél Ny.-ra (103 km), vasút mellett. Cukor-, Festészeti tanulmányait a bécsi akadémián vérizs- és gyapotkereskedés. Lakossága (isoo) 4105. gezte, ahol Cobenzl gróf révén kapta az els naAlapíttatott 1760.
gyobbszabású megrendelést a tescheni békekonDonalitius (voltaképen Donaleitis) Keresztély, gresszus 7 diplomatájának arcképeire, ezek Telitván költ, szül. Gumblnnen kerületben Lasdi- schenbe kerültek s szerzjük nevét csakhamar
nelen nev faluban 1714., megh. Tolmingkemen- ismertté tették. 1810-ben Bécsbl Pestre költözben 1780. 1732 -37-ig Königsbergben teológiát ködött s ettl fogva két évtizeden át a magyar
tanult, 1740. Stallupönenben rektorrá neveztetett közélet jeleseinek nagy soráról festett s rajzolt
ki. 1743 óta mint lelkész mködött Tolmingke- arcképeket,
így festette 1812. Kazinczy Ferencet
;

:

;

;

—
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és 181 5. Virág Benedeket (Szépmvészeti Múzeum),
Bihari cigányprímást, Ürményi judex curiae családját, Kemnitzert, Forgách grófot, Grassalkovicsot, Rudnay prímást stb. Sok oltárképet is festett selmeczbányai, zágrábi, tatai, bécsi stb. templomok számára. II. Józsefet ábrázoló nagy képei
közül egy Milanóba, egy Amerikába került. Tipikus mestere volt kora Ízlésének s annyira meghonosodott nálunk, hogy még Kazinczy is magyarnak, erdélyi születésnek tartotta. Történelmi
Arcképcsarnokunkban is van egy sora szaporán
készült arcképeinek. V. ö. Kunits, Topográf. Beschreibung d. Königr. Ungam (Pest 1824).

Donatae, Donátok.
Donatarius (lat.) a. m.
1.

a megajándékozott.
Donatello, tkp. Donato di Niccolö di Betto
Bárdi, olasz szobrász, szül. Firenzében 1386.,
megh. 1466 dec. 13. A firenzei székesegyház szobrászati díszítésén dolgozó mvészek hatása alatt
képezte ki magát, talán Ghibertinek is segédje
volt és 1402—04-ig állítólag Brunelleschivel

Rómá-

ban tartózkodott. í 408-ban két prófétát ábrázoló
márványszobrocskát készít el a székesegyház
Porta della Cintolája fölé. Ezek, valamint következ mvei, Dávid márványszobra (Firenze,
Museo Nazionale), János evangélista üiö szobra a
firenzei székesegyházban, a Poggio Bracciolininek elnevezett szobor (u. o.), valamint a firenzei
Or San Michele templom külsején lev fülkékbe
készített szobrok, a Szt. Péter és Szt. Márk a kés
középkori szobrászat hagyományos formáitól való
fokozatos fölszabadulását, a test organikus ábrázolásának ós a pszichológiai kifejezésnek mind
ersebb hangsúlyozását árulják el. Az ifjú Szt.
György lovag márványszobra, melyet 1416. készített az Or San Michele templom számái'a (ma a
Museo Nazionaléban, az eredeti helyen bronzmásolat), az els fontos tetpont D. pályáján, a
mester legnépszerbb mve, a tettrekész energiának a középkor szellemétl fölszabadult plasztikus kifejezése, a fülke alatt a hsnek a sárkánnyal való viadalát ábrázoló eleven márványdombormvóvel. Már legels mveinek egyike,
a Brunelleschivel vetélkedve fából faragott feszület (Firenze, Sta Croce) elárulja D.-nak korkülönös ervel, szinte szélsségben nyilvánul ez
azokon a szobrokon, amelyeket 1416 óta faragott
a székesegyház campanilejének díszítéséül. Keresztel Szt. János, Habakuk és Jeremiás próféták, Ábrahám áldozata (segédjének, Giovanni il
Rossónak közremködésével), de különösen Dávid
királyszobra, a híres Zuccone (tökfej), valamennyi
valóságos, él egyéniségek megkapó valószerüségü képei, melyekhez késbb Niccolö da Uzzano
színezett terrakotta-mellszobra csatlakozik.
A 20-a8 évektl kezdve, a campanile szobrain
kívül D. nagy architektonikus-dekorativ munkákkal is foglalkozott (részben Michelozzóval
együtt).Egymásután keletkeztek Baldassare.Cossa
(XXIII. János pápa) síremléke a firenzei keresztel templomban (1423—27), a késbbi olasz síremlékek fontos mintaképe, a Heródes lakomáját
ábrázoló bronzdombormü és bronzszobrocskák a
sienai keresztel templom keresztelkútján, Rinaldo Brancacci síremléke a nápolyi St, Angelo
társait túlszárnyaló realisztikus törekvését

:

Donatello

a Nilo templomban, továbbá a pratói székesegyház külsején lev szószék, melynek
dísze, a tán-

f

zenél gyermekeket ábrázoló dombormvek,
D. híres puttói, még fejlettebb formában lépnek
föl a firenzei székesegyház számára készített
énekkarzaton (ma a firenzei székesegyház múzeumában); márványtabemákulum a római Szt. Péter
templom egyik kápolnája számára, az angyali
üdvözlet nagy csoportját magában foglaló tabernákulum a firenzei Sta Croce templomban. Azonkívül
nagy számmal keletkeztek kisebb mvek, különösen Madonna-dombormvek (pl. berUni múzeum), melyeket a quattrocento késbbi genreszer Madonnáival szemben mélységes komolycoló,

ság jellemez.
A 30-as évek elejétl kezdve D. sokat dolgozott
Cosimo de' Medici számára. Valószínleg az &
megbízásából készültek a firenzei Museo Naziona-

lev Amorino és Dávid bronzszobrok, különösen az utóbbi fontos D. mvei sorában ós az
olasz szobrászat történetében
a renaissance
els teljesen szabadon ábrázolt meztelen szobra.
A Mediciek számára díszítette D. a firenzei S,
Lorenzo templom sekrestyéjét terrakotta-dombormvekkel és 2 bronzajtóval, melyek dombormvei, páronkint fellép apostolok és szentek, a
drámai jellemzés megkapó példái.
1443— 1453-ig D. Padovában tartózkodik. Két
lében

:

nagy föladat foglalkoztatta ott az 1443. elhunyt
Gattamelata (tkp. Erasmo de' Narni) zsoldosvezér
:

lovasszobra

(1.

a képmellékletet) és Szt. Antal
A nagyszer, komoly, mél-

templomának foltára.

tóságteljes lovasszobor, az

m
mely

els

ilyen

nem nagy

az ókor óta, D. legmonumentálisabb mve,
igen nagy befolyást gyakorolt a késbbiekre.
A foltár, melynek gazdag, bronzszobrokból és
dombormvekbl álló díszeinek elkéázítésén a
segédek egész sora közremködött, a Szt. Antal
csudáit és Krisztus sírbatételét ábrázoló dombormvekben D. drámai mvészetének tetpontját
mutatja.
1453-ban D. hazatért Fú-enzébe. Öreg korának
alkotásai közül néhány ersen realisztikus szobron (Ker. János faszobra, Velence, S. Maria dei
Frari Ker. János bronzszobra, Sienai székesegyház Mária Magdolna faszobra a firenzei keresztelemelkedik
templomban) kívül különösen 2 nagy
ki Judit és Holofemes bronzcsoportja, mely eredetileg a Medici-palotának D. által antik minták
után készített medaillonokkal díszített udvarában
állott (ma Firenze, Loggia dei Lanzi), az újkor
els valóságos szoborcsoportja, mely a legélesebb
jellemzésre való törekvésrl tanúskodik, továbbá
a firenzei S. Lorenzo templom két szószéke, melynek segédei közremködésével elkészített bronadombormveia drómai fölfogást megkapó, helyenkint túlhajtott ervel juttatják kifejezésre.
D. mvészete korszakalkotó az olasz szobrászat
hatása alatt
történetében. Az egész XV. sz. az
áll, mindenütt az ö eszméinek továbbfejlesztésével találkozunk. A középkori mvészettel szemben az ember valószer, organikus és drámai,
valóban plasztikus és monumentális ábrázolása,
új mfajok kifejlesztése, a bronzszobrászatnak
nagy mértékben való fölkarolása rendkívüli jelentség volt a jövre nézve. V. ö, Semper (Bécs
;

;

:
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Donáth

1875 és Innsbruck 1887) Müntz (Paris 1885)
Cavallucci (SÍÜSLRO 1886); Schmarsow (Boroszló
1886); Pastor {Giesson 1892, új kiad. Berlin 1906)
Éber (Budapest 1903) Meyer (Bielefeld-Leipzig
Schubnng
1903) Schottmüller (München 1904)
(Stuttgart 1908) monográfláit.
Donáth, 1. Gyida, orvostanár, szül. Baján 1849
;

;

;

;

Tanulmányait Bécsben és Innsbruckban
végezte, ahol 1873. orvosdoktorrá avatták. U. i.,
aztán Bécsben és Grácban tanársegéd volt, 1877.
pedig a gráci megyetemen a fizikális kémiából
magántanár. Az 1877— 78-iki orosz-török háborúbanvezette a kazanliki sebészeti lazarettet. 1878—
1883-ig Baján, mint gyakorló orvos, 1883— 85-ig

dec. 3.

Westphal, du Bois-Reymond, HelmVirchov laboratóriumaiban BerUnben, Charcot klinikáján Parisban mködött. 1885 óta Budakülföldön,

holtz,

pesten ideg- és elmeorvosi gyakorlatot folytat.
1902-ben a Szt. István kórház idegosztályának

egy kisebb Turul, hasonlóan réztróbelós a budai
várban (1903). Ugyanebben az évben leplez-

kir.

ték le Bártfán Erzsébet királyné szobrát (bronz) s
utóbb a király által a nemzetnek adományozott
tíz szobor egyikét, Weroczyt (Budapest, márvány). D. nemcsak mint szobrász, hanem személyes tulajdonságainál fogva is egyik tipikus alakja
volt a budapesti mvésztársaságnak, amelynek
volt mintegy kovásza. Ezernyi adoma szól tréfás
ötleteirl, melyekkel magános, igénytelen életét
fszerezte.

Donáti,

cím

munkatársa.
2. D. Gyula, szobrász, szül. 1850 márc. 13.
Budapesten, megh. u. o. 1909 szept. 27. Rendszeres szobrászati tanulmányait 1867. kezdte Münchenben, s azután Bécsben és Drezdában is, hol
mint tanítvány, hol mint segédmunkás dolgozott
Hertelnél, Sempernél, Wagmüllernél. Korán kezdett szerepelni a nyilvánosság eltt, mint dekoratív szobrász. Az 1873-iki bécsi kiállítás fkapujának szobrászati dísze tle való, 1880-tól kezdve
pedig, mikor már Budapesten telpedett le, egész

1.

Donátok.

Donáti, 1. Cesare, olasz novellaíró, szül. Lugoban 1826 szept. 27., élénk részt vett az 1848-iki
felkelésben (írt akkor egy röpiratot is Una parola agl' Italiani), azután újságíró volt Firenzében,
1859. pedig hivatalnok a közoktatásügyi minisztériumban. Szerkesztette volt a következ lapokat L'Eco D'Europa, Lo spettatore, L'Indicatore letterario, L'Indopendenza itaUana legjelentékenyebb munkája Dizionario della giurisprudenza toscana dal 1800 al 1850 (1851—53) kedvelt elbeszélései
Per un gomitolo Arte e na:

:

forvosává nevezték ki. 1903-ban az ideggyógyászatból magántanári képesítést, 1908. rendkívüli
egyetemi tanári címet nyert. D. irodalmi munkássága rendkívül sokoldalú, az ideg kór- és gyógytan
és a pszichiátrián kívül kiterjed a kémiára, gyógy- tura
szertanra, szemészetre, belorvoslásra, bakteriológiára stb. 1891 óta a havonkint megjelen Klinikai füzetek szerkeszttulajdonosa, 1908 óta fszerkesztje a német, francia és angol nyelven
megjelen Epüepsia
folyóiratnak. Dolgozatainak, monográfiáinak száma jóval meghaladja
a 20-et, amelyek magyar, német, francia, angol
és amerikai folyóiratokban jelentek meg. D. a
magyarországi alkoholellenes mozgalom egyik
vezetje, az absztinens orvosok egyesületének
megalakulása óta elnöke. Sok külítildí folyóirat

Donatio Constantinl

;

:

;

:

;

Diritto e rovescio (Fir. 1858) ; Povera vita
(Milano 1874) Foglie secche (u. o. 1874) Buon
anno novelle e fantasie (u. o. 1875) Flóra Marzia, Storia di mezzo secolo (1876)
Rivoluzione
in miniatura, 1847—49 (u. o. 1876) La Signora
;

;

;

;

!

:

;

Manfredi (Verona 1884).
2. D., G-iambattista, olasz csillagász, szül. Pisában 1826 dec. 16., megh. 1873 szept. 20. Több
üstököst fedezett fel, köztük a nagy 1858 Vl-ot
is, mely D. nevét viseli. 1864-ben igazgatója lett
az arcetrü (Firenze mellett) obszervatóriumnak.
Donatia Forsit. (aöv.), a Saxifragaceae család
génnsza két fajjal a déli íöldtekén. Az antarcticus
erds vidék
leveles, gyepet alkotó növényei;
bmemú, szálas, hegyes levelekkel és fehéres ül
virágokkal. Az egyik Dól-Chilében, a másik UjZéland hegyein honos.
Donatio (lat.), 1. ajándékozás, az a vagyoni
juttatás, mellyel az egyik fél a maga vagyonából
a másikét gyarapítja, azzal a megegyezéssel
mindkét fél részérl, hogy a gyarapítás ingyenes,
melyet peres úton követelni nem lehet (nuílo iure
eogente). Az ajándékozás Justinianus szerint tör-

srn

sor dekoratív szobrot készített az Operaház szá- ténhetik elengedéssel (liberando), tulajdonbaadásés Pergolese-t, a honv. miniszté- sal (dando), sót igéréssel is (promittendo), melyet
rium palotája számára Zrínyit; a Vigadó szá- beperesíthetvó tett a keresztény egyházak s alamára Füredit, mint a magyar népdal megszemé- pítványok érdekében. Az ajándékozás nem érvélyesítjét (1882)
az Andrássy-úti Krausz-palota nyes a hitvestársak közt. Az ajándékozást korlászámára mvészi kutat (1884). Igazi erejét a 90-es tozza a lex Cincia. Az 500 aranynál nagyobb
évek óta érvényesítette, midn Huszár Adolf sír- ajándék bejelentend (insinuatio). Az ajándékozás
emlékévfel (készült 1893.) megnyitja temeti szob- visszavonható a háládatlanság következtében.
rainak nagj' és díszes sorát. Csakhamar
tar2. D. a. m. adomány, D. regia a. m. királyi
tották e mfaj legkiválóbb mesterének s rábízták adomány, D. pakUinalis a. m. nádori adomány,
Ligeti Antal síremlékét (1896); Petényiét (1898); D. de maniims regiis a. m. királyi kézbl történt
Kammermayer és Vajda sírját (1899) Csemegi ós D. litigiosa a. m. peres adomány D. púra a.
(1900). Lipthay (1902), Teleszky (1904) s mások m. tiszta, D. mixta a. m. vegyes adomány. D.
síremlékét (valamennyi a budapesti Kerepesi- mortis causa, halál esetére ajándékozás, L. még
temetben). D. nagy mintázó készségével páro- Adományremiszer.
:

mára Arezzo-t

;

—

t

;

sult bizonyos szimbolikus él

kalmassá

t

is,

ami kiválóan

;

al-

efajta feladatok megoldására.
Nagyobb emlékmvei elseje a Bánhidán a millennium emlékére felállított óriási méret Turul
(rézbl tiébelve, maga a madár 21 m. magas) s
tette

Donatio ante nnptias, a jegyesek közti
ajándékozás, a házasság megkötésének reményében.
Donatio Constantini (lat.) a. m. Constantinus császár adománya. Valószínleg a VIII. sz.-

—

Donatio propter nuptias

ban koholt adománylevél, melyben az említett
császár hálából I. Szilveszter pápának ós utódainak ajándékozta Rómát és egész Itáliát, császári
hatalommal ruházta fel s hit dolgában legfbb
bíróvá tette. B koholt oklevelet az egész középkoron át hitelesnek tartották s az Ál-Izidori gytljíeménybe is bevették. Elször Laurentius Válla
humanista iró mutatta ki a D. hamis voltát 1440.
megjelent De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio e. munkájában. Azóta
kétségkívül megállapították a D. koholtságát,
csak a koholás ideje, helye és szerzje bizonytalan. V. ö. Brunner-Zeumer, Die Konstanti:

Schenkungsurkunde (Berlin 1888, a szökritikai kiadásával) ; Döllinger, Die Papstfabeln des Mittelalters (Stuttgart 1890, 2. kiadás)

jiische

veg

Mayer, Die Schenkungen Konstantins
(Deutsche Zeitschrift

f ür

u. Pipins
Kirchenrecht, Tübingen

1904).

D. ahol csak lehetett, hallatlan kegyetlenséget követtek el a katolikusokon. A droDncelliók rajongó
csapata, kiket a D. harcosoknak (Agonistici, Milites
Christi,v.Campitae) neveztek el, irtó- és rabióháborút indította katolikusok ellen, megrabolták s leöldösték ket, és ez szerintük mind vallási buzgalomból történt. A halálos csapást a D.-ra Szt. Ágoston
mérte részint iratai, részben a nagy vitatkozás által
(411), melyben a császári biztos, Marcellin, a fejedelem nevében jelenté ki a katolikusok gyzelmét.
Ágoston ékesszólásának eredménye lett, hogy több
püspök és világi visszatért az egyház kebelébe.
A hozott szigorú törvények és vandálok részérl
ért üldöztetésük alaposan megfogyasztotta a D.
számát, végre Afrikának a szaracénok által való
elfoglalása után, a VII. sz. elején, elenyésztek V. ö.
Bibbeck, Donatus u. Augustinus (Elberfeld 1858)
Deutsch, Drei Actenstücke zur Geschichte des
Donatizmus (Berlin 1875) Völter, Der Ursprung
des Donatizmus, nach den Quellén untersucht u.
dargestellt (Freiburg und Tübingen 1883)
Leclercq, L'Afrique chrét. I. (1904).
Donativam (lat.), a római köztársaság korában diadalmenet alkalmával, a római császárok
idejében naepélyes alkalmakkor (trónralépés,
születésnap stb.) a katonák között szétosztott ajándék. Az ily alkalmakkor a szegényebb nóposztálybelieknek élelmiszerekben adott ajándéknak neve:,
;

Donatio propter nuptias, Justinianus óta
a hozomány

Donatus-kereszt
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(dos) az

egybekelés utáyi

is

növel-

het, s a házasság tartama alatt szaporítható.
Most már a hozomány viszonzására célzó ajándékozás, D. az egybekelés után is adható. A hozomány viszonzása (antipherna).
Donatio reniuneratoria. Az ajándékozás
ingyenes jogügylet, bkezségbl (liberalitas), ha
nem is mindég önzetlenül, hanem önkéntesen; íigy
hogy ide nem tartozik, amit perrel lehetett volna
követelni, azonban erkölcsi indító ok, pl. a szívességet szívességgel viszonozni, a háládatosságot
tanúsítani, gyakorolhat indító okot az ajándékozásnál. Ez a D.
Donatio sub inodo. Az ajándékozó fél kikötheti (modus), hogy az ajándékkal megtisztelt
személy a neki jutott értékbl többet-kevesebbet
fordítson arra a célra (modus), melyet az ajándékozó kitzött, pl. utazásra, 8Írköállítá?ára. Az
ajándékot a kikötött szolgáltatás terheli. Ha az
ajándékozás megtörtént, követelhet a modus teljesítése. Erre óvadék is követelhet.

Donatio titulo jnris armornm,
verjog.

1.

;

congiaium.

Donátok (lat., Donáti [fratres] és Donát ae), a
karmelitáknál (bencéseknél is) laikus testsi-órek,
akik hosszabb idej noviciátus után leteszik a 3
fogadalmat ós tulaj donképen rendtagok (hasonlóképen a Donatae az ágostonrendiekaél). Ellentétük egyes rendekben a fogadalom nélkül való oblafusok (1. 0.).
Donátor (lat.) a. m. adományozó, ajándékozó.
Különösen a középkorban azokat szokták így nevezni, akik valamely templom számára oltárképet,
festett ablakokat stb. rendeltek. A festményeken
gyakran ábrázoltatik a D. családjával együtt, v.
Fegy- legalább annak címere. Donatrix adományozó n.
Donatus, az ilyen nev. a ÍV. sz.-ban élt

grammatikusról elnevezett XV. sz.-belí fatáblanyomatok. Olvasókönyvek s nyelvtani kivonatok voltak. Alig maradt néhány darabjuk reánk.
Donatus, 1. Aelius, római grammatikus és rétor
a Kr. u. IV. sz. közepén. Ars grammatica-ja, a
középkor latin tanításának f eszköze, két kidolgozásban (Ars maior. Ars minor) maradt reánk.
Kiadta Keil a Grammatici Latini IV. kötetében.
Van tle egy becses Terentius-kommentár is (a
Heantortimorumenos kivételével), mely egy má(traditor) a Szentlelket nem oszthatta és Caecilia- sik Terentius-kommentárral van összetákolva. Kinus helyébe Majorin lectort szentelték föl, kinek adta Klotz Terentius-kiadása 2. köt. (Leipz. 1840).
2. D. Jiberius Claudius; szintén római gramutóda Donatus volt, kitl a felekezet nevét vette.
Kartbagóban tehát két püspök volt, az egyház matikus Kr. u. 400 táján; retorikai-esztétikai
egysége megszakadt, és a szakadárság innét kommentárt írt az Aeneishez, mely fennmaradt.

Donatisták, skiszmatikus (szakadár) felekezet
Észak-Afrikában a IV. sz.-ban. A szakadásra a
karthágói püspökválasztás szolgáltatott okot 3 11.
Midn ugyanis Mensurius érsek halála után Caecilianus fszerpapot választották meg érseknek,
egy ers ellenpárt az új érseket nem akarta elisfelszenmerni az alatt az ürügy alatt, hogy az
tel aptungai püspök, Félix, a lefolyt diocletiáni
üldözés alatt a szent könyveket kiszolgáltatván,
az egyháztól és hittl elszakadt, s mint ilyen

t

tovább terjedt Afrikába. Nagy Konstantin Caecilianust ismerte el törvényes püspöknek-; szintIgy nyilatkozott a római (313) és az arlesi (314)
zsinat is. De a D. nem akarták magukat a zsinati ítéleteknek alávetni, mire Konstantin bezáratta templomaikat és püspökeiket számzte.

3.

D., a donatista felekezet alapítója,

1.

Dona-

tisiák.

Donatus-kereszt. A szuverén máltai lovagrend egyik osztálya, melyet a rend körül érdemeket szerzett nem nemes egyének nyerhetnek.
Jelvényük a nyolcágú fehérzománcos johannita
Még szigorúbban lépett fel ellenük Constans, ami kereszt, melynek fels ága arany, a II. osztályú
nagymérv zavargásokra adott alkalmat, mert a donatusoknál a mellkeresztnek fels ága hiányzik.

—

Donatusok

Don-dos
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Donatusok, 1. Johannitarend.
Torinóban. Buzgó gyjtésének segítségével megDonaneschingen, város Konstanz badeni ke- alapította a Szalézi Szt. Ferencrl nevezett Szalerületben, 59 km.-nyire Villingentól, vasút mel- ziámisok rendjét, amelynek feladata a szegény
lett,
a Brege és Brigach egyesülésénél, 680 vagy elhagyott gyermekeknek gazdasági v£igy
m. magasban, (1905) 3884 lak., kefekötéssel és ipari munkássá való nevelése. A rend rövid id
sörgyártással a Fürstenbei^ hereegek régi kas- alatt annyira felvirágzott, hogy midn D. megtélyával, amelyben 60,000 kötetbl, értékes kéz- halt, már mintegy százötven háza volt, amelyekiratokból és inkunabulnmokból álló könyvtár, ben közel háromszázezer gyermeket neveltek fol.
kép- és éremgyüjtemény van. A kastély udvarán Megírta Szent Péter (1867) és Szent József életét
fakad egy forrás, a Duna-forrás, amely az (1893) jótékony mvének terjesztésére pedig
egyesült Bregebe és Brigachba foly ezeket az- megalapította a Bollettino Salesiano c. fo.yóiratot.
;

;

;

Don

után Dunának nevezik.

1.

Garlos.

Doncaster (esjtsd: donkesitr), váfos West-Ridingban, York angol countyban, a Don mellett, 7

ország és Oberbayem bajorországi kerületekben,
jobbpartján. Egykor mocsaras volt,

vasúti vonal találkozásánál, (1911) H0,5i0 lak., jelentékeny fonó- és szövó-gyárakkal, lokomotivés vasúti kocsigyártással és igen élénk állat- és
búzakereskedéssel. Az 1703. alapított szeptemberi
lóversenyek ez idre még most is igen sok embert
vonzanak falai közé.
Donchery (^tsd: donseri), város Ardennes francia
départementb^, 5 km.-nyire Sedantól, a Maas és
vasút mellett, (i9oi) 1722 lak., üllkészítéssel,
gyapjúfonással ós posztószövéssel. Egykor meg
volt ersítve és falai most is állanak. A mellette
lev kastélyban találkozott sedani gyzelme után
Vilmos porosz király foglyával, lII. Napóleonnal.
Donda (Ancistrodon rhodostoma Boie, áiut),
a esövesfogú kígyók csoportj iba, a vipera- fél k
családjába tartozó mérges kígyófaj. S iámban és
Jávában honos hossza 95 cm. ; egyike a legszebb,

1.

a Duna

vizét csatornákon, amelyeken 200-nál több híd
van, levezették és így a földjét kapásnövények,
meg fú termelésére alkalmassá tették.
Donauried, lápos, leginkább sással borított te-

mely Uhn alatt fkép Bajorországban és
Württembergben balról Gundelflngenig, jobbról a
Lech folyóig 65 km. bosszúsában, 8 km. szélesrület,

,

Carlos,

Dunai kerület.
Donaumoos, 110 km* terület sík vidék SvábDonaakreis,

eégben terül eL
Donaustanf, község Felsó-Pfalz bajor kerületben 10 km.-nyire Regensburgtól, a Duna balpartján. (1910) 1276 lak. Közelében egy magaslaton
van a Walhalla, a németek híres panteonja, egy
másik hegyen pedig az 1634. a svédektl lerombolt
Stauf ersség romjai.
Donaawörth,az ugyanily nev járás székhelye
Bajorország Schwabén kerületében, 41 km.-njrlre
Augsburgtól; a Duna és Wömitz összefolyásánál,
vasút mellett, fontos dunai kikötó, (1910) 4585 lak.,
kender- és lentermeléssel, Bajorország legnagyobb marhavásáraival; az egykori bencésapátság
templomának egyik mellékkápolnájában Brabanti
Máriának síremléke látható. A 30 éves háborúban
1632 márc. 27. Gusztáv Adolf Lauenburg hercegétl rohammal vette be 1634. pedig Ferdinánd
király foglalta eL A közeli Schellenbergnél 1704
júl. 2. Marlborough és Badoni Lajos az egyesült
franciakat és bajorokat megverte. 1805 okt. 6.
a Soult vezérlete alatt álló franciák az osztrákok
élén álló Mackót itt a Dunán átszorították.
Donawitz, falu Leoben keiiileti kapitányságban Stiriában, 3 km.-nyire Leobentl, vasút mellett, (1910) 15,649 lak., nagyszer vasmúvekkel
és kohókkal, meg szénbányákkal.
;

I>onax i/m..(4uat). A szifóval birok (Siphonida)
rendjén és az öböllel ellátott köpenybenvomatu
(Sinupallmta) kagylók csoportján belül á DonacidaeDesh. családjába tartozó kagylónem. Az eocén
kortól,'tehat a harmadkor elejétl kezdve napjainkig élnek. Mintegy 12—15 kövült és 100 óló faja
ismeretes. A D. Lucida Eichw. csakis a szármát
korban élt, tehát a szármát-korbeli üledékekre igen

jellemz vezérkövület.

Don Benito, város Badajoz spanyol tartományban a Guadiana bal partján emelked dombon, vasút
mellett, (iwo) 16,565 lak., akik kitn szöllt, gyiimölcsöt, fzeléket és dinnyét termesztenek. A xVl.
8Z.-ban alapított város mellett 1809 márc. 19. a
franciák a spanyol hadakon gyzedelmeskedtek.
Don Bosco. Giovanni, olasz szerzetalapító és
író, szül. 1815. Castehiuovo d'Astiban, megh.
1888.

:

de legmérgesebb kígyóknak.

—

Donde, 400 60Ö m. magas fensík NémetKelet-Afrikában. Kedvez csapadókviszonyainál
fogva roppant termékeny ós vaddús vidék s éppen
ezért a told egyik legjobb cserkész helyének
nevezik. A gyakori rablóhadjáratok folj'tan gyéren lakott vidék. Lakói a vadonde-k, az É.-ról
_

vangindók (14—16,000) kis falvakban tartózkodnak. D.-n át ter\ezik a Nyassa-tó felé viv

jött

vasutat.

Donders, Franz Gornelius, hollandi orvos,
Tilburgban 1818 márc. 27., megh. ütrechtben 1889 márc. 24. Doktorrá avatása után mint
•Lector anatómiáé et physiologiae» az utrechti katonaorvosi iskolában mködött 1848-ig, amikor az
utrechti orvosi egyetemre hívták meg ugj'anezen
szül.

tárgyak rendkí\'üli tanárának. Már ezen állásában
is magára vonta a figyelmet a szem fiziológiáját
és kórtanát tárgj-aló cikkeivel, de nagj'obb mködést ez irányban csak rendes tanárrá való kineveztetéseután(1852)fejtottki; 1862. Schröder Van der
Kolk halálával megüresedvén a fiziológiának rendes tanszéke, erre D.-t nevezték ki, hol a 3 évvel
késbb berendezett fiziológiai laboratóriumban
folytatta hasznos mködését. A szemészeti fiziológia terén korszakalkotó nevet hagyott hátra az
alkalmazkodási, a fénytörési rendellenességek stb.
leírásával. Nagj'obb mvei Physiologie des Menschen; Astigmadisme en cilindrische glazen; Refractionsanomalien, oorzaken van strabismus; The
anomalies of refraction and accomodation De l'action des mydriatiques et des myotíques; üeber
Farbensysteme, stb.
Don Dongó, Várady Antal (l. 0.) frói álneve.
l>on-(ios a. m. albino (1. 0.).
:

;
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Dondera, Ceylon-sziget déli végs
homokos földnyelv köt
a szárazhoz. Rég id^k óta mindig szent helye volt
a hinduknak, és egykoron itt állott a híres Dondera, vagy mint Ptolemaios ismeri, Dagana luna
sacra nev város, amelyben óriási templomban
pmber nagyságú arany bálványszobor állott és ezt
több ezer bramin szolgálta és 500 bajadér táncolta
körül naponként. A várost és a szt. templomot
1587. a portugálok feldúlták romjai máig is lát-

Dondra

v.

sziklás hegyfoka, amelyet

;

—

pek még

Dongra

nem

fejldtek

ki,

a

népsrség

rosai közül említend Luganszk, a
lében, 20,000 lak.

35. VáDonec köze-

Doneci szénterület,
Oroszország

szénbánya-komplexus
a Donec folyó mindmedence az ásványszén mindeni

déli részében,

A

két partján.
fajtáját tartalmazza

területe 27,000 km* körül
van. K.-i részében antracitot, a medence völgyrészében kövér szenet, Ny.-i szakaszában sovány
szénfajtákat tartalmaz. A fekvetek vastagsága
21 m. között ingadozik. Szénkincseit már
Nagy Péter korában ismerték ezek fejtéséhez
azonban csak 1839. fogtak hozzá s már az els6
évben 877,000 pud szenet termeltek. A termelés
a XIX. sz. nyolcvanas éveiben hatalmas lendületnek indult 1899ben 561, 1900-ban 691 milUó
pud volt az évi produkció. V. ö. ür«6f, Die mineralischen Bodenschátze des Donezgebietes (Prei;

03-

hatók.

Dondukov-Korzakov Míhajlovics Sándor

her-

ceg, orosz államférfiú, szül. 1822., megh. 1893 ápr.
28. Anyai ágon egy kalmük khán származéka,
atyja D. Mihály herceg, a pétervári akadémia

;

alelnöke volt. Kitüntette magát a kaukázusi és
krimi hadjáratokban, s Kijev kormányzója lett.
Egyik legerélyesebb elharcosa volt a pláuszláv
politikai törekvéseknek. 1878-ban Bulgária fökor- berg 1894).
Donegal, 1. county az ir Ulster tartománymányzójává nevezték ki. 1879-ben a cár nevében
megnyitotta Timovában az els bolgár nemzeti ban, a sziget BNy.-i végében, LondondeiTy, Tygylést, de fejedelemmé való választatását a cár rone, Fermanagh és az Atlanti-óceán közt 4845
ellenezte. 1880-ban harjkovi kormányzóvá, 1881. km* területtel, (i9ii) 168,420 lak. Partjai arányaz odesszai katonai kerület parancsnokává és lag nagy kiterjedésüek és nagyon szaggatottak.
Odessza kormányzójává, 1882. pedig kaukázusi Az egész countyt hegyek borítják; köztük
kormányzóvá és hadparancsnokká nevezték ki legmagasabb az Brrigal (750 m.). Számos patakja
közül a legjelentékenyebb a Finn és Deele, ame1890. a birodalmi tanács tagja lett.
lyek a Foyleba torkolnak. A tavak is számosak ;.
Doneau, Hugó, 1. Donellus.
Donec, folyó európai Oroszországban, a Don- a legnagyobb a Lough Derg. A hvös és nedves
nak legtekintélyesebb, 1096 km. hosszú mellék- éghajlat alatt csak rozsot, burgonyát, lent és
folyója. Kurszk kormányzóságban ered 280 m. fképen zabot termelnek. Jelentékeny foglalkomagasan és Easzdora kozák sztanicza mellett zás az állattenyésztés és a halászat. Dunlewynél
ömlik a Donba. Vlzvidé ke 98,129 km*, szélessége szép fehér márványt, azonkívül gránitot is bá20—170 m., mélysége szintén igen különböz. nyásznak. A vászonszövés és a szeszgyártás a
Hajózásra számos zátonya és igen ingadozó víz- legfontosabb iparágak. Számos régisége közül
mennyisége miatt nem alkalmas, halászata is a legérdekesebbek az Bochy Ollahii* király paloelmarad a Don mögött, vize annál több malmot tája, az ir királyok koronázási köve a Derry mellett stb. Székhelye Lifford falu. D. népessége réhajt. Mellékfolyói jelentéktelenek.
Donec eris felix multos numerabis szint keresethiány, részint pedig az áldatlan poliamicos (lat.) a. m. míg boldog, szerencsés vagy, tikai viszonyok miatt jórészben kivándorol s 1900
2. D.,
addig sok barátod lesz folytatása Tempóra si óta vesztesége több mint 127o-ra tehet.
fuerint nubila, solus eris rossz idkben azonban község D. county ban az Eask torkolatánál a D.-i
magadra maradsz. Ovidius mondása (Tristium öböl mellett, (1911) kb. 1400 lak., halászattal és
parti hajózással, az O'Donnel-ek kastélyának és
liber I. 9. 5—6).
Doneci járás, a doni kozákok területének része egy franciskánus-kolostoniak romjaival.
Donellus, Hugó, tkp. DoweaM, francia jogtudós,
Dél-Oroszországban, a Donec mentén, 20,217 km*
területtel, 288,750 lak., akik nagyobbára állatte- szül. Chaion-sur-Saóneban 1527 dec 23., megh.
nyésztéssel foglalkoznak. Kszén- és antracit-bá- Altdorfban 1591 máj. 4. 1572-ig Bourgesban volt
nyái gazdagok. Székhelye Kamenszkaja Sztanica. tanár, de mint hugenotta a Bertalan-éj alkalmáDoneci magaslatok, régi kzetekbl épült hát- val kénytelen volt 1572. Genfbe menekülni, azság, amely a Dnyepr kanyarulatától végig hú- után 1573. heidelbergi, 1579. leideni és 1588. altmunkája Commentarii juris
zódik a Donec mentén a Donig, mint folytatása dorfl tanár volt.
a Lysa Gorának és Podoliai platónak, s így való- civilis (újabban megjelent Nürnbergben 1801—34,
színleg a variscusi hegyek utolsó darabja. Er- 16 köt.). Összegyjtött munkái is több ízben megsen lekopott terület, amelyet a folyók lankás jelentek.
Dong (szapeke, ipeh, péti néven is), a legjobhalomvidékké alakítottak át, legmagasabb pontja
(369 m.) a Rovenki. Oroszország leggazdagabb ban elterjedt pénzéremAnamban és Kambodzsában.
szénterülete a szén bányászata könnyíi, mert Elbb részben sárga, részben vörösrézbl, késbb
közel van a felszínhez s már II. Katalin (1790) ólomból ós cinkbl készítették. Súlya 2-2-27
kezdte mvelni azonkívül cinóbert, vasat, ezüs- g. (törvényesen 39g.-nak kellene lennie). Értéke
töt, ónt, ólmot, st permi korú sóteíepeket is ta- kb. 5V ftUér. Az érme közepében négyszög lyuk
lálnak. Kár, hogy az ország középpontjától távol van 60 darabonként felfzik zsinórra és 10 ily
esik, s a szállítás nagyon nehéz a kszén term- zsinórt egyesítenek egy tekercsbe (Kvan).
Donga. A hordó falát képez alkotórészek neve.
helyén az ipar kifejldését a steppevidék vízhiánya és terméktelensége akadályozza. A lösz Van francia és német D. Az els megint lehet telcsak kisebb helyeket borít el. Nagyobb ipartele- jes fáju, és hasított fáju D. (en plein bois et bois
;

:

;

—

:

;

:

F

;

;

;

;

:

—
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refendu). Francia D.-ra csakis a legjobb és leg- jelent meg. 1911-ben megindította a Magyarorszebben hasadó anyag, német D.-ra azonban tekin- szág címeres könyve c. heraldikai irodalmi válFia, ifj. D. Gyárfás Géza, fest, szül.
tettel arra, hogy azokat hasrészükön úgjris véko- latot.
nyítják, selejtesebb anyag is jó. Kereskedelemben Sátoraljaújhelyen 1883 jan. 11.. külíöldön végezte
mvészi tanulmányait, jelenleg Szigetváron polg.
a'francia D.-t jelenleg következleg osztályozzák

—

1. válogatott árú, 2. jó osztály, 3. rossz osztály, isk. rajztanár. Zemplén vármegye házának díszmely osztályokba tartozó D.-k minségei a ke- terme számára az 1867-tl 1907-ig volt vármegyei
resk. szokványokban részletesen körül vannak fispánok arcképét festette.
Dongó, Nyugat-Afrika Loango partvidékén
írva. A D. -gyártás hazánkban, fképen Horvát-

erdei ipar. Fbb lakó négerek egyik törzse. Magyar László szerint
továbbá Anglia és voltaképen a Kimbundaországok rabszolganépe,
Olaszország. A D. -kereskedés fkikötje Finme. még pedig nemcsak hadifoglyok, hanem pénzen
A 70-es években az átlagos kivitel 38"2 millió D. vett kül-, st belföldi rabszolgák is.
Dongó (áUat), gyjt neve mindazoknak a levolt 1879. 30-6 millió, amibl Trieszten át 28*02
millió. Fiúmén át csak 1-927 millió kivitel volt. gyeknek és méhféléknek, amelyek reptilésök köz1891. Fimnén át kivittek 31-975 millió, Trieszten ben zümmög hangot hallatnak.
Dongó hang, a szöveg nélküli és becsukott száját csak 10922 millió drb dongát. Az összes magyarországi kivitel 1891. 67-178 millió D. volt. jal való éneklés közben hallható hang (oL a bocca
A D. -gyártás ipara a nyersany^nak más módon chiusa).
Dongola (Dár D.), mintegy 260 km.-nyi hosszú
való jobb értékesítése és megfogyása miatt is
évrl-évre csökken, 1910. a kivitel már csak 301 terület a NUus mindí;ét partján Alsó-Nubiában,
ezer q. volt 4-4 millió K értékben. V. ö. Engel, Dar-Mahasz és Dar-Sekieg között. Csak a folyó
Magyarország faipara Danhehwsxky, Abhandl. mentén és szigetein termékeny. Bár a forró égöv
über die Technik des Holzwaaren Gewerbes in den alá esik, éghajlata türhetó, sót a decemberjanuárban uralkodó DK.-i szél szinte hvössé
slavon. Eichenwáldem.
Dongaalakz, a hordódongák vastagságának teszi. A mívelés alatt álló területeken különötermegítélésére szolgáló eszköz, mely 10 cm. széles, sen a datolya-félék és a búza adnak
egjik oldalán a különböz dongavastagságoknak mést. Nevezetesebb vadjai az oroszlán, hiéna,
gazella, krokodilus, víziló s a trionyx nilotica,
megfelel bevágásokkal biró lécbl ké^iU.
Dongaboltozat, 1. Boltozat.
egy óriás teknc-féle. Háziállatok a ló, ökör,
Dongakéz, világrahozott rendellenesség, mely juh, kecske és bivaly. A mintegy 56,000 fnyi
leggyakrabban az orsócsont hiányán alapul s a lakossá részben arabokból és törökökbl, fként
kezek sajátos hibás állásában nyilvánul a kezek azonban a nubákhoz v. berabrához tartozó danV. állandóan be vannak hajlítva a tenyéri oldal kalák-höi áll. Ezek bronzszínek, szabályos arev. ki vannak feszítve az tlpusuak és arányos termetek. Hajuk göndör és
felé
ez a gyakoribb
különösen
alkar felé. A baj ortopédiás és elektromos ke- sr, szakálluk azonban ritka. A
zeléssel meggyógyítható.
szépek, hajviseletük fonott s kis köténykéjüket
Dongaláb (pes vanis. p. aequinovarus, pied kivéve, meztelenül járnak. Vallásuk az izlam.
hot varv^j, a lábnak az a kóros tartása, amidn Nyehník a dogolavi (a nubiaínak egy válfaja) és
a lábhát kifelé fordult, küls széle legmélyebben, az arab. A lakosság roppant szegény sokan délre
a bels legmagasabban fekszik. A talp befelé te- ki is vándorolnak.
kint, a láb hossztengelye kifelé domború ívben
A mostani fváros D. el Urbu (röviden ürlm,
meghajolt. A beteg a láb küls szélén jár, sarka régebben Easr D.) a Nílus balpartján 8—10,000
nem vagy alig éri a földet, az Áchilles-in meg- lak. A citadellával biró, rendes és fontos keferdült. A D. lehet veleszületett s a késbbi élet reskedelmi város 1885-tól a máhdi uralma alatt
folyamán szerzett, gyakori a lábháti hajlító izmok állott, amíg 1896. Kitchener az angolok számára
bénulása után. Gyógyítására a legkülönfélébb hódította meg. D.-tól feljebb 100 km.-nyire fekcipk, kötések, sínek és gépek szolgálnak. Újab- szik D. el Adjureh. az ó-egyiptomiak idején Donban a nagyfokú D.-nál narkózisban iparkodnak gni néven ismert Ó-D., amelyet 1820. a mamelurendesnek megfelel viszonyokat teremteni a láb- kok elpusztítottak.
nak a kóros tartásból való erszakos visszahajllA mai D. a Kr. e. XIX. sz.-ban a fáraók
tása által (« modelláló redresszálás»).
birodalmához tartozott. A középkorban külön kiDongáli az állat, ha nagy mellkassal bir, mely rályság volt görög teokratikus uralommal. 651.
oldalt nem lapos, hanem domború. Mozgásra hi- arab fenhat<!^ág alá került, de mint királyság
vatott állatnál igen elnyös. Teheneknél jobb, ha megmaradt. AX. sz.-ban a nubiaiak folytonos beaz oldalak kissé laposak.
törései következtében D. királyainak hatalma
Donghó Gyárfás Géza, flevéltáros, szül. 1853 mindinkább csökkent. 1275-ben az egyiptomi szuljúl. 16. Kiskunfélegyházán. Tanár volt több r. k. tán hódítja meg. A XV. sz.-ban az ország déli
gimnáziumban, 1878 óta pedig Zemplén vármegye részét a Szennáirban székel Tungi dinasztia veszi
szolgálatában áll, elbb mint fszámvev, késbb birtokába, melyet a XVUI, sz.-ban a helytartók
flevéltáros. 1895-ben megindította és máig szer- rabló uralma váltott fel. 1814-tól 1820-ig a makeszti az Adalékok Zemplén vármegye történe- melukok fosztogatják D.-t s innentl kezdve
téhez c. havi folyóiratot, közben pedig átvette a 1885-ig egyiptomi fenhatóság alatt állott.
Zemplén c. lap szerkesztését, s azt tizenhat éven
Dongoia-br, mésszel, arzénes-sawal szrteátvezette. Sátoraljaújhely város megbízásából írja lenített, szömörce, mirabolán és terra japonica
a város történetét, amelynek els kötete 1907. (katechu) kivonatában cserzett birka- és kecske-

Szlavonországban

virágzó

kiviteli hely Franciaország,

;
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Dongola-Ió

brök. Ezeket nálunk

is,

de fleg az Egyesült-

Államokban, Német-, Franciaországban és Svájc-

ban

készítik. Igen tömött és amellett simulékony,

könny

és ruganyos brfaj, mely helyesen bezsírozva eléggé vízálló.

Dongola-ló, Egyiptomban honos keleti vér
mely egyéb keleti lovaktól 160—180 cm. ma'gas, nagy testével, csapott farával üt el. Színe
többnyire fekete. É fajta kiveszfélben van.
Dongólégy (Calliphora vomitoria L., áiiat).
Feje fekete, alul vörösen szrözött háta pajzsán
négy fekete sáv lábai feketék potroha ragyogó
kék, fehér csillámlással, ez észlelhet az arc alsó
részén is tapogatói rozsdasárgák szárnya füstös; cimpája fekete fehér szegéllyel. Hossza:
9—13 mm. Tavasztól kés szig a szabadban és
lakásban közönséges. Petéit, amelyekbl 24 óra
múlva nyüvek kelnek ki, búsra, öieg sajtra stb.
rakja, ezek egy hét alatt ktfejldnek, majd alkalmas zugba félrevonulnak, ahol vörösbarna tonnabábokká alakulnak át. Még kedveztlen viszonyok
között is egy hónap alatt befejezést nyer az egész
fejldésmenet, tehát egész nyáron át több nemzedéke fejldik.
Dongóporozta virág v. darázsporozta virág
(növ.), kiváltképen dongók v. darazsak látogatá.
sara berendezvék, amelyek mézkeresés közben
r,
a beporzást (1. o.) közvetítik. Ily berendezésüek
az Ajakosak, Pillangósak, Tátogatok (1. 0.) stb.
Az Ajakosak virága különösen kiváló berendezést mutat, mint D. (V. ö.
az ábrát és az I. köt. 21 6.
old. a 2. ábrát). A zsálya
virágjában pl. mindkét
porzó két, de egyenltlen karú emeltyként
alakul ki, nevezetesen a
támasztékot a rövid porzószál (f) alkotja, amelynek csúcsán a csatló (c)
ló,

;

;

;

;

;

fonalszerö és úgy mködik, mint a mérleg egy
pontban alátámasztott
karja; egyik végén a

egyik

portok

fele

kifejldik, a másik
végén a portok másik
fele helyett kanálalakuan
(x) alakul. Ez utóbbi a
(a)

A a mezei zsálya virágja,
B annalc porzói a portokok
;

term felei, c csatló, /porzószál,

X a portokok

medd

párta
lik,

torkába

míg a
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nyú-

kifejlett por-

n a bibe, a nyíl a
poszméh feje benyomnlásának irányát mutatja.
íelei,

tokfél a párta fels ajka
alá emelkedik. A poszméh
rárepül az alsó ajakra,
fejét bedugja a párta csövébe és ezáltal hátninyomja a kanalat, amely így kilendülvén, a por-

tokot visel csatlófél lecsapódik a poszméh hátára
és rászórja a virágport. Ezt a jelenséget magunk
is elidézhetjük, ha pl. kihegyezett irón hegyét a
zsálya virágjának a tokjába vezetjük. A virágporos hátú poszméh ezután másik virágra száll,
amelynek bibéje (n) felszedi hátáról a virágport.

Dongó-virág

(növ.), 1. Pulmonaria.
g^ratuit (franc, eitsá: don gratui) a. m. önkénytes adomány, így nevezték valaha Franciaországban a királynak a rendek által ajándékkópea
megszavazott adót. Ily adónem az osztrák Német-

Don

alföldön is volt.

Don Gunárosz, Lauka

Gusztáv

(1.

o.) írói

ál-

neve.

Donia G. Don. (növ.), a Leguminosae (Hüvelye2 fajjal. A

sek) család pillangós virágú génusza

;

D. punicea Don. Üj-Zóland 1— IV2 ^i- magas cserjéje virága nagy, pompás karmazsin fürtje kevésvirágú és rövid, de nagyon sok és lecsüng,
kissé molyhos. A D. speciosa D. (Clianthus Dam-'
;

;

pieri Cunn.) Ausztrália sivatagján honos, alacsonyabb, fehérszr, de a virága nagyobb és még

pompásabb. Egyik fajtáját német hajózászlónak
(Deutsche Flagge) nevezik. Ennek a virága fehér,,
piros szegéllyel, a közepén pedig fekete pettyekkel. Mindkett üvegházi dísz.
Donicí Sá^idor, román meseíró, szül. 1812.
Besszarábiában, megh. 1866. Orosz nevelésben

aminek nyoma müvein is meglátszik.
Meséi a nagy orosz meseírónak, Krilovnak utánzatai
meglátszik rajtuk Lafontaine hatása is.
Lefordította Puskin «A postakocsis» c. versét.
Doni járás, két járás a doni kozákok területén.
Az elsn a Don K.-rl Ny .-ra folyik át; ez 14,385,
km^ terület, 272,684 lak., Konsztantinovszkaja
Sztanica székhellyel. A második az elstl
BNy.-ra fekszik a Don rajta DNy.-i irányban folyik át területe 31,959 km*, 239,70 ^ lak. Székhelye Nisnecsirszkaja Sztanica a Csír és Don öszrészesült,

;

;

;

:

szefolyásánál.

Doni kozákok, 1. Kozákok.
Doni kozákok területe, tartomány Oroszország D.-i részében, az Azovi-tenger, Kubani-vidék,
Sztavropol, Asztrakán, Szaratov, Vorones, Kharkov és Jekaterinoszlav kormányzóságok között,
164,607 km" területtel, 2575,818 lak. Az egész
terület a déli orosz steppók vidékéhez tartozik.
Medviedicától kezdve a Don balpartján fekv sík
vidék termékeny, míg DK.-en az aralb-kaspii
sósteppék karakterét veszi fol, mely csak marhatenyésztésre alkalmas.A jobbparti vidéketaDonecfensík kiágazó dombjai fedik, melyek itt egész 362
m.-ig emelkednek. Tavak és mocsarak a Don, Khoper és Medviedica mentén nagy számmal vannak
Legjelentékenyebbek a Manics nev sós tavak. A
legnagyobb parti folyók, amelyek egyenesen az
Azovi-tengerbe szakadnak a Kalmiusz, a Miusz,
a Jeja ezeknél azonban sokkal nagyobb a Don,
amely itt veszi föl a Khopert, a Medviedicát, a
Csírt, a Donecet, a Szalt és Manicsot. Legfontosabb ásványországi kincse a kszén és anthracit,
amelyet a Donec-fensíkon bányásznak; azonkívül a glaubersó (Cserkaszk ós Don járásban),
a gipsz (Miusz és Donec járásokban) és a vasérc
(u. 0. és a Khoper partjain). Mivel a már mindenütt
jelenlév fekete föld vékony réteget alkot és a
klima is a többi Dél-Oroszországnál szárazabb,
ellentétekben gazdag steppeklima, a földmívelés
még mindig nem nagyon jelentéiíeny csupán a
taganrogi búza keresett; de a vidék dohánytermelése is jelentékeny. SzöUöt különösen a holt
:

;

;

Donec és az alsó Csír mentén találni nagyobb ter-

—

Doniol

—
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Állatállomány: 532,688 ló, 1.889,599
szarvasmarha, 3.093,6-il juh és kecske, 384,832
sertés, 1126 teve. A ffoglalkozás az állattenyésztés és halászat különösen nagy gondot fordítanak a lótenyésztésre a Miusz és Donec járási lovak a legjobbak. Az ipari és kereskedelmi élet
Taganrogban, Rosztovban és Nahicsévéneben összpontosul, hol jelents a malomipar, dohánygyárkörülbelül 1200 ipartelep
tás, kohászat stb.;
9000 munkással. Az országutak, különösen a
tavaszi esk után alig használhatók. A vasúti vonalak hossza 1161 km. A kereskedelem különösen Rosztovban és Taganrogban igen élénk. 1897ben volt 1677 elemi iskolája, 4 fiú-, 3 leánygimnáziuma és 3 reáliskolája. A kozákok az összes
lakosság kb. 40«/o-át teszik. A kormány székhelye
Novo-Cserkaszk itt lakik a kormányzó. V. ö.
Mély, Voyage en Russie (Tour du monde 1878).
L. még Kozákok.
Doniol, Jean Henri Antoim, francia történetíró, szül. Riómban 1818 ápr. 20. 1882-ben az államnyomda igazgatójává nevezték ki. 1890 óta az akadémia tagja. Müvei: Histoire des classesruralesen
Francé (1857, 2. kiad. 1865); La Révolution franleteken.

;

;

Donjon

erdítményeinek elveszte esetén az rségnek
utolsó menedékhelyéül szolgált, melyben a vastag
falaktól óva és emeletrl-emeletre fölfelé szorítva
az utolsó emberig védhette magát, vagy belle

kedvez esetben
a

földalatti úton
eLmenekíUhetett. Sokszor magában a D.-ban,

vagy legalább
annak közvetetlen közelében
volt a vár kútja
vagy víztartója
is.

AD.-naktöbb

emeletsora közül az alsók éléskamrákul, raktárakul szolgál1. ábra. A roueni doitjoa alapny'ia.
tak, a felskben
volt a várúr lakása, a tet alatt pedig a védelem
könnyebb szervezésére egy széles szabad tér»
körítfalakkal, lövrésekkel stb. Az emeletsorok
eleinte ers fafödémmel, késbb boltozattal voltak
?aise et la féodalité (1874, 3. kiad. 1883) ; Histoire egymástól elválasztva ; a hadi szei-eket, élelmet
de la participation de la Francé á rótabüs:
sement des Etats-ünis d'Amérique (5 köt.,
1866—92, az akadémia a Gobert-díjjal
;

jutalmazta).

Doni vidék, 1. Doni kozákok területe.
Donizetti (ejtsd: donicetti), Gaetano, olasz
zenekölt, szül. Bergamóban 1797 nov. 25.,
megh. u. 0. 1848 ápr. 8. Mayr Simontól
tanult 1815-ig, azután Pilottitól és Mattéitól
Bolognában. A Rossini hatása alatt írt
Henrik burgundi gróf c. els operájának
velencei sikere 1818. roppant munkásságra
ösztönözte mintegy 70 dalmvet szerzett,
teli könny, lágy dallamokkal, melyek ell
Bellini (megh. 1835.) eleinte elvitte a pálmát. Legbecsesebb operája, Lammermoori
Lucia (1835) a nápolyi konzervatórium
ellenpont-tanszékét, Linda pedig (1842) a
bécsi udvari zeneszerz címet szerezte meg
számára. Gyorsan elterjedt operáinak sorát
a Comaro Katalin fejezte be (1844), melynek nápolyi bemutatójáról Bécsbe utaztában D.-n az agylágyulás jelei kezdtek
mutatkozni, míg Parisban végleges eltompultságba esett. 1897-ben szülvárosában,
Bergamóban emlékszobrot állítottak neki.
Operái közül ismertebbek L'elisired'amore
(Bájital)
Belizár Borgia Lukrécia Devereus Róbert Don Pasquale; Dom Se;

:

;

;

;

;

bastian Gemma di Vergy A kegyencn
(La favorita); Linda de Chamounix; Lam;

;

mermoori Lucia Boleyn Anna Torquato
Tasso, melyek többnyire magyarul is színre
;

;

kerültek.

Donjon (franc, ojtad: doSzsoa), magyar
elnevezései öreg torony, rtorony. A középkori várak hatalmas, ers, magas
négyszög
V. gömböly
tornya, mely a vár összes védmvei fölé emelkedik és a bástyáktól egészen elkülöníthet gyakran a körfalakon kívül a szabadba
vezet földalatti titkos kijárata van. A vár küls

2

—

8.

ábra.

A

roneni donjon és keresztmetszete.

:

—

;

—

a torony közepén csigával húzták fel, és egy,
rendesen a toronyfal vastagságában elhelyezett
kisebb csigalépcsn jártak fel s alá. Börtönhelyiségek a D.-okban nem voltak. Az ajtók rendesen a bástyafalakra nyíltak s azoktól fölStb.

—

Don Jósé

Donnay
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vonó hidak segítségével elkülönithetk voltak. nak verses átdolgozása, 1677) c. darabjaikban dolA falazatban alul szúk szellz lyukak voltak és gozták fel a D.-mondát. Az angoloknál Shadweli
csak az esetleg lakásul használható felsbb vitte színpadra The libertine destroyed (1676) c.
voltak szélesebb ablakaik. A
D.-okat a francia XI— XIII. sz.-beli hadi építészet
képezte ki a legtökéletesebben a Cháteau Gail-

emeletsoroknak

;

Coucy-i, Pierrefonds-i stb. várak D.-ai
legzseniálisabb remekei a védelmi mveknek.
német várak D.-ai (Bergfried) elhelyezésüknél

lard-i,

a

A

tragédiájában. Moliére és

Zamora hatása

alatt

meg a maga drámáját az olasz Goldoni (1. o.)
Don Giovanni Tenorio, ossia il dissoluto pu-

irta
is,

:

nito címen (1736. került elször színpadra Velencében). A németeknél is sokan foglalkoztak a D.-

monda

feldolgozásával és színpadra vitelével, így

fogva már nem voltak úgy a védelemre használha- Grabbe, ki a Faust-mondával együtt drámát írt betók, mint a francia várakéi, hanem inkább csak lle Lenau (mve azonban töredék maradt). Holtéi,
végs menedékül szolgáltak. Magyarországi vá- Braun, Heyse, Schiller, ki egy D.-ballada írásához
rakban jó elrendezés D.-okat találtak eddigelé a fogott stb. Dániában Hauch írt róla drámát, Oroszvisegrádi, szepesváraljai, tornai, nagysárosi, li- országban Puskin egy drámai jelenete (A kvenkával stb. várakban. Mellékelt ábráink a roueni dég), utána Tolsztoj Elek gróf dolgozta fel a hol{Franciaország) vár kisebb, de tipikus D.-ját mu- landiak is átdolgozták a színpad számára. Mindtatják be alaprajzban (1. ábra), n^etben (2. ábra) ezeknek a mveknek a Tirso de Molina drámája
és metszetben (3. ábra). (L. rtorony, Öreg- szolgált alapul. Nálunk Bulla János, a Tündérov
szerzje fogott belé egy D. történetét felölel vertorony, Fellegvár.)
Don Jósé, id. Szinnyei József (1. o.) írói álneve. ses elbeszélés megírásába. Ujabban Dumas és
Don Jüan (spanyol, ejtsd: hnán), egy XIV. sz.- Zorilla dolgozták fel drámailag; Mérimée és Mallefceli spanyol monda hse; a veszedelmes, vak- íille pedig regényeik hsévé választották D.-t.
mer ncsábító mintaképe a gyönyör határtalan Byron D.-ja csak nevénél fogva tartozik ide.
élvezinek képviselje, féktelen kéjhajhászata — a Többen foglalkoztak továbbá a hozzávaló zene Írászámtalan bn, gyilkosság el- sával is. így Le Tellier, Gluck, Righini, de mindmonda szerint
követésére viszi, míg végre lelke aa ördög birto- ezek szerzeményét messze föliilmulja Mozart halkába, a pokolba jut. D. a költészetnek és színpadnak hatatlan, örökbecs mestermve. Mozart operája
egyik legkedveltebb alakja. A róla szóló monda szerzésénél Daponte librettóját vette alapul, mehse Korzikából való, hazája a forró éghaj- lyet I-ályi Elek Don Jüan, vagy a kbálvány
latú Andalúzia. Keletkezése idejét majd Ke- vendég, vitézi szomorú, víg dalljáték két felv.
gyetlen Péter, majd V. Károly idejébe teszik. címen magyarra is lefordított. (Elször adták KoE monda szerint a Sevillában lakó D. Teno- lozsvárott 1826 dec. U.) V. ö. Engel, Die D. Sage
rio számtalan egyéb gaztette után el akarja csá- auf der Bühne (Dresden 1887) A. Farinclli, Don
bítani és meg akarja becsteleníteni az Ulloa-nem- Giovanni, Note Critiche (Turin 1896) Reinrich
zetségbl származó sevillai kormányzónak leányát, G., A D. monda (Bpesti Szemle 1882. évf.) Genaz ifjú, szép Giraldát. Giralda atyját, ki
e tet- darme de Bévotte G., La légonde de D. J. (Paris
tében megakadályozza, párbajban megöli, s midn 1911, 2 k.).
Don Jüan d'Austria, 1. János.
egy ízben a temetben jár, a kormányzó sírja fölé
Donkey-munkások, gzhajókon a segédkazáemelt kszobrot vakmer elbizakodottsággal magához hívja vacsorára. A kszobor-vendég meg- nok fti, kik a kisebb gépek kezelésére képesítve
jelenik és D.-t a pokolnak adja át. Késbben e vannak.
Donkov, város, 1. Dankov.
monda szálai egy más mondának, vagy helyesebDon-le-Roi, város, 1. Dun-sur-Auron.
ben legendának szálaival szövdtek össze, amelyDonna (ol.) a. m. asszony, um. LaD.é monek bse egy hasonló nev kéjenc, Jüan de Marana, ki állítólag az ördöggel szövetkezett, ugyan- bile, az asszony ingatag, közmondásos idézet Vercsak buja életet élt, apácákat csábított el stb., de dinek 1851. színre hozott Rigoletto c. operájából
öreg korában megtért és mint szerzetes halt meg. (melynek szövegét Piave F. M. irta). L. még Don.
Donna Bruta, 1. Befana.
A D. -mondát a színpad számára legelször
Donna é mobile, 1. Donna.
(1610) Tellez Gábor (írói néven Tirso de Molina,
Donnay (ejtsd: doné), Maurice, francia drámadrámaíró dolgozta fel ily címen
1. 0.) spanyol
El burlador de Sevilla y el convidado de piedra író, szül. Parisban 1860 okt. 12. írói pályáját a
(A sevillai csábító vagy a kvendég). Ezt a dara- Chat-Noirban kezdte s oly sikerrel futotta meg.
bot a XVII. század vége felé Zamora Antal No hogy 1907-ben már beválasztották az akadémiába.
hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se Jobbára a korabeli társadalmat viszi a színpadra
pague y Convidado de piedra (Addig jár a korsó s a felmerül kérdéseket újabban konzervatív
a kútra, míg el nem törik, v. a kvendég) címen szellemben igyekszik megoldani. Jelesebb színújból átdolgozta és cselekvényét egységesebbé mvei Lysistrata (1892) Amants (1895), talán
;

;

;

—

:

;

;

;

t

—

:

:

;

színpadra vitték legjobb darabja; La bascule (1901); L'autre danD. alakját, 1652. GiUberti, 1670. Cicognini (II ger (1902) igen kényes tárgyú Le retour de Jéruconvitato di pietra) feldolgozásában. Franciaor- salem (1903), melyben a zsidó és keresztény életszágban legelször Villiers : Le festín de pierre felfogás áthidalhatatlanságát példázza; Paraltre
ou le flls criminel majd Moliére Don Jüan ou (1906) stb. Nálunk eladott darabjai Ujabb vele festin de pierre (prózában, 1665), DumesniI (köl- szedelem. Ford. Sebestyen Károly (Nemzeti Színti nevén Rosimon) színész Le festin de pierre ház 1903); Visszatérés Jeruzsálembl. Ford. Adorou l'athée foudroyé (1669); Comeille T.: Le ján Andor (Vígszínház 1908) ós Hercegek iskolája.
festin de pierre (tulajdonképen Moliére darabjá- Ford. u. a. (Magyar Színház 1908).
tette.

Nemsokára az olaszok

is

;

:

;

:

:

Domter Ba/aff eiUAez

H^cai Xa^^ Lícüama

DONNER GEORG RAFAEL: SZENT MÁRTON ES A KOLDUS
•POZSONY)

—

Donndorf
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—

Donner

Donndorf, Adolf, német szobrász, szül. Wei- négy évszakot jelképez alakokkal díszített-e D.,
marban 1835 febr. 16. Drezdában Rietschelnek volt ezekhez hasonló életnagyságú nói alak látható a
tanítványa és mestere halála után Kietzzel együtt
D. fejezte be a wormsi Luth-^r-emléket. 1877 óta
a stuttgarti mvészeti akadémia tanára. Emlékszobrai hosszú sorából kiemelendók Károly Ágost
herceg lovasszobra Weimarban(1875); Comelius
Péter szobra Düsseldorfban (1879); Baché és
Lutheré Eisenachban Goethéé Karlsbadban ; Bismarcké és I. Vilmos császáré Heid«'lbergben,
Teutsch püspöké Nagyszebenben (1899); a hohenryburgi császáremlék, stb.
Donne (ejtsd: donn), John, szül. Londonban 1573.,
megh. u. 0. 1631 márc. 31. Oxfordban és Cambridgeben tanult áttért a protestáns hitre s elkísérte
Essexet a híres cadixi expedícióban. Visszatérve
:

;

;

Egerton titkára lett s 1600. megnsült. MegI. Jakab király kegyét s az egyházi pályára
lépett s a londoni Saint Paul templom dékánja
lett, itt temették is el. Elsó versgjiijteraénye Divlne Poeins címen jelent meg 1607. A király megbízásából írta a Pseudo-Martyrt a katolikusok
ellen (1610). Nagyrabeosültók The Progress of the

lord

nyerte

Sóul fllozóHai költeményét. Irt szatírákat, elégiákat, vallásos költeményeket, episztolákut éá epigrammákat. D.-t általában azon költök elsjének
kell tekintenünk, kiket a XVII. sz.-ból «metallziiai költök» név alatt ismer az angol irodalom
történet, kik a korábbi egyszerség, természetesség helyett mesterkéltséget \ittek be a költészetbe iskolája egész Drydenig virágzott. Kitünó
ütszónok volt. Mveit kialtak: Grosart (1872),
-Chambers (1896) a beszédeit: Atford (1839). V. ö.
Jessop John D. (London 1899).
Donner, 1. Georg Baphael, osz'rák szobrász,
szül. Esslingben(.-\lsó-Auííztría)1692 máj. 25- megh.
1741 fobr. 15. Heiligenkreutzben Giuliani Gío vanni
szobrász vezetése alatt kezdte meg mvészeti tanulmányait, amelyeket utóbb a bécsi mvészeti
akadémián folytatott. Legkorábbi mveinek egyike
a Krisztus siratását ábrázoló szoborcsoport a klosterneuburgi temetó kapuja fölött ; ugyanennek a
tárgjTiak késbbi, érett és nagyszer- ábrázolása
& gurki székesegyházban levó nagy ólomcsoport.
1725-27 táján Salzburgban dolgozott éi-seki
szolgálatban és a Mirabcll-kastúlj-t díszítette antik
tárgyú szobrászati müvekkel, puitukkal. Ezután
Esterházy Imre hercegprímás szolgalatába lépett
és 12 <ivig. 1789-ig Pozsonyban élt. Ottani tevékenységének két nagy
volt az eredménye. A székes-'
egyház hatalmas foltárát a templom helyreállítása alkalmából eltávolították, annak rdíszét. Szt
Márton ólomból öntött nagy lovascsoponját (1. a
képmellékletet) kitették a templomból, két imádó
angjal uagy ólomszobra pedig a M igy. Nemzeti
Muz<'uraba került. Legújabb elhatározás szerint
azonban visszahelyezik a templomba. D. díszítette
müveivel a székesegyházhoz épített Aiamizsnás
Szt. János kápolnát, a herwgprimás pompás sírkápolnáját, melynek szobrokkal és dombormvekkel ékes oltára és különösen a hen«gprimás márványból faragott téntel képmásszobra D. legneve^zetosebb mvei közé tartozik. Nyilván az ó terve
szerint készült a? a két nagy bronzgyort> atartó
is, amely a kápolnát dí.szíti. A pozsonyi fóherc*'gi
(egykor Grassalkovichféle) palota lépcsházát a
:

;

m

Kévai Sag^ Lexikona. V. köL

pozsonyi váro^ház lépcshazában. A D.-fóle pozsonyi mhely tevékenységének termekei a pozsonyi templomokat díszít mvek nagy száma némelyek, így a Szentháromság-templom egyik
oltára, a jezsuiták templomának egyik oltára és
a szószéket díszít ólomdomborsr vek nagy része
magának a mesternek mve, míg másutt a segédek közremködése többé-kevésbbé erósen érezhet. D. pozsonyi tartózkodása idej-n keletkeztek
is
Magjarország egyéb városaiban lev
a trencsóni plébániatemplom Illéshazy-kapolnájának szép oltára, a gyri szék segyhaz Szt. István
és Szt. László oltárai, nagy óloradombormvekkel
díszítve, valamint a zágrábi Szt. Katalin templom
több oltára. Pozsonyban készítette D. VI. Károly
császárnak a Dicsség lebeg géniusza által inegkoszorúzo't életnagj'ságú márványszobrát (Bécs,
Belvedere) és lényegébtm Pozsonyban fejezte be
legnagj'obb, legismertebb mvét is, a bécsi Neuer
Markt díszkútját, melj-nek közepéa emelked talapzaton a Providentia ni alakja ül, míg a kút
medencéjét osztrák folyókat jelképez négy mozgalmas alak díszíti. Az idvel megrongálódott
ólomszobrokat Béos város múzeumába helyezték
és sikerült bromcmásolatokkal pótolták azok helyét. D. utolsó
a bécsi régi városház udvarát díszít kút, a híres és népszer AndromedaBrunnen (Androméda megszabadítását ábrázoló
dombormve után). A fölsoroltakon kí\'ül D.-nek
maradt fenn Ausztria
sok kisebb-nagyobb
;

mvek

mve

mve

templomaiban.

A

kisplasztika

körebe

taitozó,

ktísilólomból, bronzból vagy márványból
tett szobrainak és dombormveinek egész sorozata látható bécsi muzeimiokban, valimsnt a
pozsonyi városi múzeumban is. D. a XVI II. sz.-i
mvészet egyik legkiválóbb alakja, Bernini itán
a legnagyobb szobrász. Mvei olasz befolyás mellett is ers egyéniséget,
nagy phisztikai ert
árulnak el. Megkapó alakjai, szellemes koropoziciói a bárok mvészet legjelesebb alkotásai közé
tartoznak. V ö. Sihlager (Wien 1848), Ilg (u. o.
1893), Mayr (u. o. és Leipzig é. n.) monolíraüáit
Tietze-Conrat, Unbekannte Wetke von G. R. D.,
Jahrbu^-h d k. k.Zentralkommission(1905); u. a.,
Georg Raphael D.'s Verháltnis zur italienischen
Knnst.
Kunstgeschichtlicheá Jahrbuch (1907);
Éber, Az lllésházyak síi ká{)olnája Trencsénben
(.Mvészet 1911): u. a., D. pozsonyi mhelyébl

iMagyarország Memlékei Hl.

köt.).

D., Ignaz, médailleur, D.l. unokaöccse, szül.
Körmöczbányán 1752., megh. 1803. .Mint a kör2.

möczi pénzverde mt-dailleurje mködött. Legkiválóbb mvei: .Mária Terézia szép emiék rme,
emiékérem I. Ferenc és második nej-* képmásával
és az erdélyi határrvidék télálll ására vert emlékérem. V. ö. Rnth, Az iparmüv('sz»'t könyve I.
3. 1).,

Johann Jako') Chrisiian, német

m-

Krefeldben 1799 okt. lo., megh.
1875 márc. 28. Stuttgartban, hol gimnáziumi
tanár volt. Tubingenbfn Voss és Cunz hatása
alatt kezdte mfordítói mködését Ala-- és tartilomhú fordításában megjelentek
Juvenalis
(1821); Persius (1822); A luziadok (1833): Sophokles (1838); Euripidés (1841—52); Aischyfordító,

szül.

:

Donnersmark

Horaeros (1855—58) Pindaros (1860)
Aristophanes (1861); Terentius (1864); Plautus
(1865) Quintus Smyrnaeus (1866), melyek többnyire sok kiadást értek. Legjobb Sophokles-forOS (1854)
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donban és Parisban a fels légutak tanulmányoParisban Lermoyernek, a világhír
gégeorvosnak volt asszisztense. Hazatérve 904—
1911-ig az egyetemi gégeklinikán mint tisztedítása.
letbeli szaksegéd, a székesfvárosi balparti sze4. D., Maithaus, médailleur és szobrász, D. 1. gényházban mint rendel orvos mködött. 1911.
öccse, szül. Bécsben 1704., megh. 1756. Majdnem az új Szent János közkórház gége- és orrbetegei
kizárólag éremmintázással foglalkozott és mint számára rendel orvossá nevezték ki. 1905ben
a bécsi éremvorö akadémia igazgatója nagy befo- a fels légutak betegségeinek kór- és gyógytanályást gyakorolt e mfaj fejldésére. VI. Károly, ból magántanári képesítést nyert. D. irodalmi
Mária Terézia és I. Ferenc császárok szolgálatá- dolgozatai az élettan, belgyógyászat és a gógeorban sok emlékérmet — köztük Mária Terézia ma- voslás körébe vágnak, magyar, német és francia
gyar királlyá koronázása alkalmára való szép orvosi folyóiratokban jelentek meg.
emlékérmet — azonkivül képmásdombormü veket
Donon, hegy a Vosges-hegységben, 1. Eougeós mellszobrokat is készitett.
mont.
5. D. Ottó, finn nyelvész, szül. Finnországban,
Donoso Cortés, Jüan Francisco Maria (de la
Kokkolában (svédül Gamla-Karleby) 1835 dec. 15. Salud, marqués de Valdegamas), spanyol író, dip1857. került az egyetemre, 1864. lett a filozófia lomata ós szónok, szül. Valle de la Jerenában
doktora, 1870. a szanszkrit és összeiiasonlító nyel- 1809 máj. 6., megh. Parisban 1859 máj. 3. Húsz
vészet docense s 1875. ugyanazon tárgy rendkí- éves korál)an már az irodalom tanára volt a cávüli egyetemi tanára. Több^ utazást tett a külföl- ceres-i kollégiumban. Csakhamar azonban a polidön, többi közt Magyarországon is járt 1872-ben. tikai mozgalmakba vegyült. VII. Ferdinánd halá1874. pedig Svédországban Sorsele-Lappmarkban, lával erélyesen védte Izabella királynt és Mái la
sakkor jegyezte föl Fjellner lelkétíztöl a lapp dalo- Krisztina régensnt. A Cortes-ben élesen kikelt
kat, melyeket aztán egy kötetben kiadott. Né- az abszolút hatalom ellen és több szabadelv lahányszor országgylési képviselnek választották, pot alapított de miután Espartero haragját mas a finn országgylés különféle megbízásokkal gára vonta, kénytelen volt Spanyolországból tátüntette ki, A M. Tud. Akadémia 1876. választotta vozni és csak midn Krisztina királynt Spanyol-,
meg kültagjának. Legnagyobb érdeme a helsing- országba kisérte, tért vissza hazájába. D., ki elforsi finn-ugor társaság létrehozása (1883), mert addig a korlátolt monarchia híve volt, 1848 óta a
ö buzgólkodott érte leginkább s
nyerte meg reakció fképviselje lett Spanyolországban. 1848.
e célnak az elméket. Fontosabb munkái: Die Berlinben, élte vége felé pedig Parisban spanyol
flnnischen Sprachen (Berlin 1865) Der Mythus követ volt. Mvei közül megemlítjük Consideravon Sampo (1871, v. Ö.Kalevala); A finn-ugor ciones sobre la diplomácia (Madrid 1834) Bssai
;

;

zásában.

;

1

;

;

:

;

nyelvészet történetének áttekintése (1872, svéd
nyelven); VergleichendesWörterbuch der finnisohugrischen Sprachen I— III. (Helsingfors 1874—
1888) Lapp dalok (1876, finn és német kiadásban
Lappalaisia lauluja és Lieder der Lappén). Heikellel együtt tptte közzé a következ nagy munkát Inscriptions de l'Orkhon recueilles par l'expédition flnnoise 1890. et publiées par la Société
Finno-ougrienne (Helsingfors 1892). Ez a Jenisszei
és Orkhon vidékén talált ó-török nyelven írt szik
lai okiratokkal foglalkozik,
;

:

Donnersmark,

1.

Henckel von Donnersmark.

sur le catholicisme, le libéralisme et le .socialisme
(Paris 1851) La ley electoral, considerada en su
base y en su reláción con el espiritu de nuestras
instituciones (Madrid 1835) Lecciones de derecho
;

;

Fbb mvei

összegyjtve
Obras de don Jüan Donoso Cortés marqués de
Valdegamas ordenadas y precedidas de una noticia biograflca por D. Gavino Tejado címen jelenpolitico (u.

tek

meg

0.

1837).

(Madrid 1854, 5

Donostian,

1.

köt.).

San. tSebastian.

Donoughmore,

1.

HatcMnson.

Uunov.,

állatnevek utána rövidítése DonovanBdwaid, angol zoológus és fest nevének, ki a
XVIII. sz. vége felé ólt s több állattani díszmvet
adott ki, így: The natural history of British ín-

Donnet, Gaston, francia író és publicista, szül.
1867.Havrebeu,megh. 1908 szept. Soisy-sous-Etiollesban. Mint újságíró kezdte pályáját Grenobloban, azután Parisba ment, ahonnan több kikül- spcts (16 köt., 576 tábl., London 1792-1813);
detést vállalt, nevezetesen az orosz-japán háború- Epitome of the natural history of tho Insocts of
ban a Temps harctéri tudósítója volt. 1905-ben a Chma (újabb kiadását sajtó alá rendezte Westnemzetközi Duna-bizottság titkára lett Galacban. wood, 1842, 50 táblával), of India (újabb kiadás,
Útjairól értékes leírásokat adott ki; önállóan Westwood 1842, 58 táblával), of New Holland,
megjelent müvei Eu Chine; Au Sahara; En Indo- New Zealand stb. (18<»5) Natural history of BriChine, De l'Amazone au Paciöque van egy böl- tish Birds (11 köt., 244 táblával, 1794— I8I81, of
cseimi tanulmánya is: De l'action, de la morale british Fishes (5 köt., 126 tábl., 1802—08), of Bri:

;

;

dans
a.

180 tabl.,1803 ; franciául kiadta
846), of British Quadrupeds (72 táblával. 1810—20). Összes vagyonát ezekre költötte s

tish Shells (5 k..

l'histoire.

Dono dedit

(lat.),

m. ajándékozta,

római feliratokon D.

d.

felajánlotta.

Donogány Zakariás,

orvos, szül. Sülelmeden.
Szilágy vmegyében, 1868. Tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte. 1891-ben avatták orvosdoktorrá. 1891— 97-ig Klug, majd Ketly tanár
mellett volt tanársegéd, azután ösztöndíjjal két
évet töltött Bécsben, Münchenben, Berlinben, Lon-

Chenu, Par.

1

meg. ó alapította a
London Museum and Institute of Natural History-t>
Donovan, Edivard, 1. Donov.
Don Pedrö, Bartók Lajos (1. 0.) írói álneve.

teljesen elszegényedve halt

Don
de

la

Quijote de la

máucsa), Cei'vantes

Mancim
(1.

0.) ily c.

(sp.,

ejtsd:

kihóte

híres szatirikus

—
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regényének fhse, a lovagregények olvasásától olasz dopiare, azaz fokozni. Jelenti a versenymeghibbant.agyrémeket látó kóbor lovagok minta- lovak futóképességének idleges fokozását izgató
képe, karrikaturája, kit ábrándjai, kalandhajhá- vegyi szerek befecskendezése vagy a gyomorba
szata számtalan nevetséges tett elkövetésére birt.
A D. nevet többnyire franciásan (kizsott) ejtik ki
s írják is le, így Don Quichotte. Ebbl származik a
Danquichotterie, Donquichottiade név a kaland,
csíny, kalandos elbeszélés kifejezésére.
Doni (franc, ejtsd: doE), tz&dei kifejezés. Értik
:

juttatása által ; Amerikában kokainból, sztrichninbl, nitroglicertnböl készült keveréket használnak e célra, de felhasználják az arzént, atropint, koffeint és digitálist is. Alkalmazása Európá-

ban a versenypályakon szigorúan tilos, mert a
verseny realitását meghamisítja, de az ers méralatta a prémium-üzletek egy neménél szokásos gek a lovak tenyészértékét is tönkre tehetik. A
díjat, mely abban jut kifejezésre, hogy valaki egy Magyar Lovaregyesiiiet szabályai szerint a D.
értékpapírt a napi árnál magasabban vásárol azért, diszkvalifikálás terhe alatt tilos.
Doppia, az olasz államok régebbi aranyérme.
hogy joga legyen azt bizonyos idn belül az eredeti napi áron ismét visszaadni, ha az árfolyam rá Sardiniában 20 lire nuove néven (K 1904) ma is
nézve kedveztlenül (alacsonyan) alakult. A két ár- forgalomban van.
Doppik a. m. ketts könyvvitel (1. o.).
folyam közötti különbözet a D. L. még Bánatpénz.
Doppio (ol.) a. m. ketts a zenében D. moÍ>on't, rövidítése az angol do not a. m. ne tedd
viniento : kétszer oly gyorsan D. valore (D. nóta)
kifejezésnek illemtani könj'v címe.
Dont, Jákob, osztrák hegedmvész, szül.Bécs- ketts érték, a D. movimento ellentéte, itt tehát
ben 1815 márc. 2., megh. u. o. 1888 nov. 17. Els a tempót még egyszer oly lassan kell venni, pl. a
mestere atyja, D. Joseph gordonkamvész volt, negyedhangokat oly lassan, mint elbb a félhangoazután 1825—31. Böhm J. zenekarának, 1834 kat. Contrubasso D.-nak nevezik az óriási méreóta az udv. zenekarnak tagja, híres hangverseny- tekben készült nagybgt, mely egy nyolcaddal
hegeds lett, még híresebb tanár; mint ilyen mélyebb a rendes kontrabasszusnál. Más hang1852. alapított zeneakadémián, ennek megsznté- szerek neve mellett ií a D. a rendesnél kétszerte
vel a sanctannai pedagógiámon, végre 1873 óta a nagyobb méretekre, tehát mélyebb fekvésre utal.
bécsi konzervatóriumon mködött. Nagyszámú
D. a neve azon nagy selyem gubónak, melybe
zeneszerzeményei közt legérdemesebbek a Gradus rendesen két selyemlepke gubózza be magát. L.
ad Paniassum c. a. egybegyjtött világhír gya- Selyemlepke.
Doppler, 1. Ferenc, lengyel fuvolavirtuóz és zekorlatai.
Dönti magyarok v. dontövi magyarok, kö- neszerz, szül. Lembergben 1821 okt. 16., megh.
zönségesen így magyarázzák az Anonymus által Badenben, Bécs mellett, 1883 júl. 27. A magyar femlített Dentumoger elnevezést (cap. 3).
városban a 40-es években telepedett le fltestvéDonum, ajándék, többes számban dona. A D. rével, Károllyal, hol a 60-as évek végéig nagy
szótól ered a donatio, quasi doni datio. D. conti- tevékenységet fejtett ki s maradandó érdemeket
nentiae, tartózkodás, szziesség adománya
D. szerzett, mint a Nemzeti Színház operájának els
docendi, tanítási adomány (képesség) D. ratui- fuvolása és karmestere, s mint zeneszerz. D.-ro a
tum, kegyadomány, a rendek önkéntes adománya magj-ar zene eredetisége elementárisán hatott.
stb. a fejedelem részére rendkívüli alkalommal. Több operát írt, melyek mind a magyar Nemzeti
Donum. 1874-ig Törökországban földterület- Színházban kerültek els eladásra. llka{\M%),Bemérték volt
0-0752 ha.
1600 négyzetpik
nyovszky magyar, míg Vanda, Salvator RosaáWaDonos, pápa, 1. Domnus.
lános stílusban tartvák. Ezek közül legtöbb sikert
Doom (ang., ejtsd: dúm) a. m. birói végzés, ért el /í/cá-jával, mely késbben Bécsben is színre
;

;

;

;

;

=

=

ítélet.

Doomsday book,

Domesday

book.
Doon (ejtsd: dán), 48 km. hosszú folyó Ayr skót
countyban, az Enoch-tóból ered, átfolyik a 9 m.
hosszú és 4C>0 m. széles D. -tavon és Ayrtól négy
1.

km.-nyire a Clyde-öbölbe torkollik. A D. tó partján volt a Bruce-család azon erssége, amely
utoljára adta meg magát III. Eduárdnak.
Doon de Mayence, mondai alak a középkori
francia epikában.

Doori Anion, osztrák zongoravirtuóz, szül.1833
jún, 20. Bécsben, hol Czemytl ós Sechtertl tanult; 1850 óta az egész kontinensen hangversenyzett, Magyarországon elóször 1877 (Sarasate

heged úmú vésszel). Tíz évig a moszkvai, 1869
1901-ig a b^Kísi konzervatórium tanára.
Doomenburg, Németalföld legrégibb vára Betuweben (Gclderland tart.), hajdan az Amstel nemesi család biitoka volt régi gobelinjei és képei
egykori pompájának maradványai.
;

Doomyk,

1.

Toumai.

I>opins:, a lóversenynyelvben újabb kelet,
Amerikubul származó mszó, melynek alapja az

került. Emellett írt magyar füvolaábrándokat, népdalokat, karokat s Lisztnek több magyar rapszó-

diáját hangszerelte, melyek a külföldön így is
elterjedtek. Mint fuvolavirtuóz nagyobb köruta-

zásokat tett a külföldön is s mindenütt feltnést
keltett játékával. 1858-ban a bécsi udvari operához szerzdött, elbb mint els magánfuvolás s késbb mint balletigazgató.másodkaiTiagyí minségben; 1865. a konzervatórium fuvolatanára. Alaposan képzett zeneíió volt s ha nem is tartozott az
erei:eti nagy tehetségek közé, de azt mindenkor
pótolta széles tudása, választékos hangszerelési ízlése és rutinja.
2. D. Károly, D. Ferenc testvére, szül. Lembergben 1825 szept. 12., megh. Stuttgarban 1900
máic. 10. Mint íuvolavirtuóz nem állott oly
magasan mint bátyja, de ha egyesültek, oly ensemble-t képeztek, mely párját ritkította. Károly
is ugyanannyi idt töltött a Nemzeti Színházban
mint Ferenc; másodkamagyi minségben is foglalkozott zeneszerzéssel s több népszinrahöz írt
zenét. Az operairással Is megpróbálkozott (A granátostábor), de e téren nem versenyezhetett báty-

«•

—
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d'lstria

A hazai zeneviszonyok fellendítése körül
hung und Charakter des österreichischen Landsok érdemet szerzett. 1865 bon a stuttgarti rechts (1892); Ausgewáhite Urkunden zur Veropera karnagya lett.
Pia Árpád, szül. Pesten fassungsgeschichte der österr. Erblande im Mittel1857 jún. h. Stuttgartban tanult, hol 1889. operai alter (1895) Dio áltere Sozial- und Wirtschafrskarigazgató.l9i)7.zeneakad. professzor lett; 1880— verfasáung der Alpenslaven (Weimar 190h); Die
1883. New Yorkban tiinárkodott.
Kárnten-Krainer Frage u. die Territorial-Politik
Doppler, Christian, német matematikus és lizi- der ersten Habsburger in Österreich (Archív für
kus. szül. Salzburgban 1803 nov.3ü.,raegh. Velencé- österr. üeschichte 1899); Verzeichniss d. Besiben 1853 márcl7. 1829-ben a bécsi politechnikumon tzes der Herzoge von Krain u. Kárnten (1901)
a mat(imatika segédtanára, 1835. a prágai reálisko- Ein antihabsburgischer Fürstenbund im J. I:i92.
lán a matematika tanára, 1841. ugyanitt a technikai (iHOl). Kiadja a Forschuugen zur inneren üeintézeten a matematika és a gyakorlati geometria schichte Österreichs c. szaklapot Die landesfürsttanára volt, 1847. bányatanácsossá és a selmeczi bá- lichen Urbare Nieder- u. Ober-öáterreichs (l904,
nyász-akadémián a flzika, matematika és mecha- II. köt 1910); Die Urbare Steiermarks (1911).
nika tanárává neveztetett ki végi 1850. Bécsbe
Dopsin, adók. Veröcze vm. eszéki j.-ban, (1900)
ment, hol a megyetemen a üzika tanára és 1861. 747 horvát és magyar lak. ; u. p. Cepin, u. t. Vukaa üzikai intézet igazgatója volt. D. fképen fizi- Dopsin.
kával ós csillagászattal foglalkozott, a DopplerDor, néger nép, 1. Bongó.
féle el o (1. 0.) novon ismeretes neveZ' tes szabályt
Dór (Dóra, Doros), a föniciaiak legdélsö telepe
Über das farbige Licht der Doppelsterne (Prag Palesztinában, ahová a tengerparton bven el1842) cím raúvóbeti állapította meg.
forduló bíborkagyló kedvéért telepedtek le. A váDoppler féie elv (1. Doppler Christian), azt ros eleinte az Asszer-törzs területéhez tartozott,
mondja ki, hogy a hang magassága, ill. a fény késbben Manasséhoz. Salamon király idejében
színe megvált ízik, ha a hang, ill. fényforrás ós a egy adókeriiletnek fhelye volt, de késbben mint
megfigyel nincsenek egymáshoz viszonyítva független város a föníciai szövetséghez tartonyugalomban, hanem egymás felé közelednek v. zott. Esinunazar szidoni király koporsó-feliratatávolodnak. A hang magassága, ill. a (homogén) bol megtudjuk, hogy a perzsa király (valószmüleg
tény színe ugyanis a rap.-kéat felfogott hullámok, Artaxei-xes Mnemon) annak adta át hsége jutalrezgések sz.imától függ; közeledéskor azonban mául. A szeleukidák idejében mint megerdített
több, távolodáskor kevesebb hullám éri a meg- hely fontos szerepe volt. A rómaiak idejeben üafigyelt, mintha nyugalomban van, ennek meg- binius heiyi-eáilltotta az elpusztult varost, Pomfelelen a hangot mngasabbnak, ill. mélyebbnek, peius pedig függetlenné telte; késöbbtm püspöki
a fény színét (a spektroszkópban) az ibulya, ill. a székhely volt. A mai Tanturatól (Tortura) É.-ra
vörös felé eltolódottnak észleli. Miután az eJmólet vannak Dör romjai, alapfalak, oszlopdarabok,
szerint a rezgésszámnak ill. hullámhossznak ez a sziklasírok, egy középkori torony, melynek alja
megváltozása az eredetinek annyiad részét teszi ókori stb.
ki, mint a hányad része a megfigyel sebessége
Dóra, folyók, 1. Dóra Balteaés Dóra Riparia.
a hullámok terjedési sebességének, ennélfogva a
Dorab (Chirocentrus dorab Fui-sk., áiiat), 1.
fény kiterjedési sebessége 3U0 OUO km. ímp ) lé- Chirocentridie.
vén, ez a színváltozás, ill. eltolódás csak igen nagy
Dóra Baltea v. Dóra Maior, a Po baloldali
sebességeknél lesz észrevehetc. Tényleg a szín- mellékfolyoj.i. A Montblanc csoport glecsereibl
kepi vonalaknak ezt az eltolódását müjdnem ki- erednek forráspatakjai, amelyek Courmayeurnél
zárólagaz égitestek színképében lehet megfigyelni; egyesülnek K.-i irányban haladva végigmegy a
ilyen megfigyelésekbl határoztak meg számos ú. szóles, termékeny, franciáktól lakott uostai völn. állócsillagnak közeledési, ill. távolodás! sebes- gyön, majd Chátillonnál DK.-re fordulva, tágas,
ségét, keitös csillagok forgási sebességét, a Nap- amfiteatrumszerü morénával ér ki Ivreanal a Po
prot iberaneiák sebességet stb.
alföldjére, a moréna itt haloravidékre bumlik,
Doppler-féle, hatás, 1. D'-ppler-féle elv.
amely sokszor 500 m.-rel magasabb a síkságnál.
Dopplerit, szerves eredet asvany, a humusz- 148 km. hosszú út után Cre.><centino kuzelébeu
savnak vegyülete mészszel, képlete némelyek sze- ömlik a Póba. Ivreánal ágazik ki a D.-bol a Sesia
rint: C^^tíLjCaO,,. Barnáátekete, amorf töme- folyóhoz veztit csatorna. A D. völgye már a
gekbeii talakii Aussee, Berchtesgaden, Appenzell romaiak idejében is jól ismert közleked lit volt,
turfa- telepein. Bonn mellett (Wttl erberg) barna- amelybl a K. Szt. Bernát- hágón át az Isere, a
szénben. Friss állapotban puha s rugalmas, akai- a N. Szt. Bernát-hagón át pedig a Rhone völgyéb ',
kaucsuk; levegn megszáradva keménnyé lesz s Martigiiyba, lehet jutni, ez utóbbi úivonal külöszéttöredezi k. Haidiugoi nevezte el Doppler osztrák nös -n a középkorban volt használatos.
bányatanácsos tiszujletére.
Dóra d'lstria (igazi uevcn Ghika Hele^ia,
Dopsch, Alfons,08ztTdk történetíró, szül. Labo- Koljcov-Masszalszkíj hercegné), írón, Uhika
8itzbj.n I8t)8jún 14-. bai-SiJ' u tanult, tagja leit a Mihály heiceg leánya, szül. Bukarestben 18:i8.,
Mon. tíermauiao válla!a;ot szerkeszt bizottság- niegh. Firenzében 1»88. üondos nevelésben részenak. 1893-bau docens a b esi (<gy tem n, 1S98. siilt elbb otthon, azután a külíöldön, különösen
az osztrák ós a világtörtén. -t rendkívüli, 19uu' Diezdában, Bécsben, Velencében és Berlinben. Müóta pedig ren les tanár.*. Muukái Das Treffen bei vei La vie monastiquedans Église orientale (PaLobositz (Gr.iZ 1/-92); Heitr. zur (íesch. der Fi- ris 1855; Genl' 1859); La Suísse allemande (öenf
nanzverv?altungösterreich8(l8;i3., 1894.Pl8l^97); 1856); Les femmos en Uiient (Zürich 1860);
ünedierte Karolin^er Diplome (í895); fíniste-i Des femmes par íme femme (Brux lles lö69);
jávai.
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;
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Escursions en Roumélif et en Moréé (Zürich kedvéért. Vígjátékai közül leginkább tetszet1883) Gli Albanesi in Ruraenia, Storia dei prin- tek La feinte par amour (1773) és Le célibataire
cipi Ghika nei secoli XVII, XVIII, XIX (Fironze (1776) La déclamati«n théatrale (1771) c. tanköl1873); La poésie des Ottoraans (1877). Ezenkívül teményében a színészet elméletét szedte versbe;
több novellát, számtalan történeti és irodalmi Heroidjeit nálunk is kedvelték; Czirjék Mihály
essayt közölt német, francia, olasz és görög folyó- fordított bellük: Érzékeny levelek (Wien 1785)
c. kötetében. Mveinek teljes kiadása 1764— 80-ig
iratokban.
jelent meg (Paris, 2 ) köt.) V. ö. Desnoiresterres,
Dorado, I. Mdorado.
Dorado. kard hal, csillagkép a déli égen 22 Le chevalier D. et les poétes légers au XVIII. s.
(u. 0. 1887).
szabad szemmel látható csillaggal.
D'Orb., természettudományi neveknél Alcide
Dorado Montero, Pedro, spanyol büntetjogász, szül. Salamanca tartományban 18tíl máj. Des.<aUnes d'Orhigny (1. Orhigny) paleontológus
19. 1887-ben segéd-, 1892. rendes jogt.inár lett nevének rövidítése.
Dorchain (eijtsd: dorseS), Auffuste, francia költ,
Salamancában. D. az új sz.>ciális-kriminológiai
szül Cambraiban^Flandres) 1857 márc. 19. Jelenirány képviselje Spanyolországban. Fóbb mvei
El pusitivismo de la cieneia juridica y social ita- leg Parisban él. ahol La jeunesse pensive (1881)
liana (Madrid 1892, 2 rész) Problémás de derecho c. els verskötetével fölkeltette Coppée és Sullypenal (u. o. 1895).
Prudhomme érdekldését. Az ajánlatukra bízták
Dorage (franc, ejted: dorázs) a. m. aranyozás meg D.-t az Odéon színház százéves fordulóját
így hívják azt a mveletet is, midn a durva ünnepl óda megírásával. Legjobb müve, mely
állandóan msoron maradt : Ck)nte d'avril (1885),
nemezkalapot finom szrözettél vonják be.
Dorak (Cybium commersonii, áiiat), a makréla- Shakespeare Vízkeresztjének verses átdolgozása.
félékhez (Scomhridae) tartozó ragadozó halfaj. Pour l'amour (1901) c. verses drámája költi
nyelve dacára sem aratott nagyobb sikert. Verseit
Ho sza 1 méter; a Vörös-tengerben honos.
Dorak el Atek, város Khuzisztán perzsa tartó Poésies (1895) címen gyjtötte kötetbe. V. ö. Larmányban. 90 km.-nyire Basszorától, a Dzserrahi rmnnet, Études de littérature et d'art III. (Paris
mellett, és a Satt-el-Arab felé vezet csatorna ki- 1895).
ágazásánál, 6000 lak. Perzsia ezen részének legDorchester (oJted dorcsesstr), 1. DoTfidshire angol
élénkebb forgalmú városa egészségtelen fekvés, county szeklielye a Frome és vasút mellett, (i9ii)
földsáncokkal van körülvéve Dorakisztán vidék 9842 lak., posztószövóssel, Bamos \V. költ emlékfvárosa, egy seik székhelye.
szobrával. D., a kelták korában Durnovaria, a róDoran, John, angol író, s/.l. Londonban 1807 maiak idejében is megersített hely volt. Késbmárc. "11., megh. 1878 jan. 25. Német- é- Francia- ben Villa regalis-nak nevezték. A rómaiak koráországban tanult; 1824'. adták el Justice, or the ból még számos emlék látható, ilyen különösen a
Venetian jew c. melodrámáját. Dolgozott a Lite- nagy maumbury-i amfiteátrum, mészkbe vágott
raiy Chronicle, a Church and State Gazette és az lépcskkel, amelyeken 12.000 néz férhetett el.
Athenaeura c. lapokba, szerkesztette a Noies and A brit és dán régiségek közül a legjelentékenyebb
Queries-t. Nagyszámú mvei közt legérdekesebb a Maidén Castle (1. o.), amely hármas sánccal keés leghíresebb a Lady of the Last Century (Mrs. rített tábor volt. A Rufus és Wolveton House kasElizabeth Montague).
télyok romjai szép középkori emlékek.
2. D.,
Doranit (ásv.), mállott kobazit. Lelhelye Car- 1869-ig önaUó város Massachusetts északamerikai
rick ergus (Antrira).
államban, amely most Bostonba van bekebelezve;
Dóra Riparia v. Dóra Minor, a Po baloldali számos pompás szálló és nyaraló van benne.
mellékfolyója. A Cottusi Alpokban ered több ágDór dialektus, l. Görög nyelv.
ban, amelyek Susa közelében egyesülnek. Szép
Dordogne (^ted: dordony), 1. a Garonne jobbolkeresztvölgyben folyik, majd tá^as morénákkal dali mellékfolyója. 1720 m. magasan ered a Puyér ki a síkságra, s 110 km. út után Torinónál de-Sancyn, Puy-de-Dóme francia départementömlik a Póba. A D.-völgye a közlekedés szem- ban. Dre néven 1350 ra. magasan jár, amikor
pontjából igen fontos. Fels völgyébl az 1854 fölveszi a Dogne folyót, ezután sok a vízesése,
méter Mont Genévre hágón át a Durance völ- úgy, hogy néhány kilométerrel tovább, Mont Dre
gyébe, egyik mellékfolyója közvetítésével pedig fürdnél már 1047 m.re sülyedt. Ny.-i firánya Mont Ceuis hág-'tn át az Isére mellékfolyójának, ban haladva, 472 km. hosszú út után egyesül a
az Arcnak a völgyébe érünk, ez az út különösen Garonne folyóval, amelyet innen kezdve nevezNagy Károly ideje óti használatos, aki sokat tett nek Girondenak. 267 km.-en hajózható. Nagyobb
kiépítése érdekében. A Mont Cenis hágóti Ny.-ra mellékfolyói balról a Rue, Cére, jobbról a Vezére,
vezet át a vasút a Fréjus hágón át ugyancsak az Isle és Haute- Vezére.
Arc völgyébe. Ez a va>útvonal Oulxnál éri el a
2. D., département Franciaország dny.-i részéD. völgyét és követi azt egészen Torinóig.
ben. 9ia3 km* területtel, (i9o6) 447,052 lak. É.-i réDoras, ormós harcsa (*iiat), I. Harcsa.
szében, Haute- Vienne fell a Limousin ágai njrúlDorat (ejted: dorá), Claude Joseph, francia költ, nak be. Folyói a D., meljrtl a tartomány nevét
szül. Parisban 1734dec. 31., megh. u. o. 1780 ápr. vette, továbbá a Vezére, a Couze, Conne és Li29. Igen termékeny s népszer költ volt, akinek doire. Ásványországi termékei közül a legfontoerltetett gráciáját a mai ízlés nera képes elvi- sabb a vas, azonkívül vannak kitn malom (Monselni. Verskötetei közül ma már csak a Les Bai- tagnacnál) és litográfiái kövei, reze, ólma, szene és
serscíra ciklust (1770) keresik a bibliofilek, azok tzege. A gabonafélék közül 1908-ban 1.-4 millió q.
is nem a versek, hanem a szép illusztrációk búza,
185 ezer q. rozs. 17 ezer q. árpa, 145 ezer q.
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zab termett. Leghíresebb terméke a szarvasgomba.
Moübazillac, Saint-Nexans, Ginestet mellett jó fehér borok teremnek. A háziállatok (1908 ban
20,700 ló, 177,000 szarvasmarha, 252,960 juh,
144,680 sertés, 18,710 kecske) középszerek, kivéve a sertéseket, amelyek nagyságukkal tnnek
ki. Az ipar nem jelentékeny legfontosabb a vas•öntés, papírgyártás, agyag- és faience-edónykészítés és litográfiái köfürészelés. Jelenleg 5 járásiba (arrondissement) van fölosztva, ezek Périgueux, Bergerac, Nontron, Bibérac és Sarlat.
Székiielye Périgord. V. ö. Joanne, Géogr. du
dóp. de la D. 1889. Bulletin de la Sociétó hist. et
arehéologique du D. 1874-töl.
Dordrecht (Dortrecht, Dordt), 1. város D.
Hollandia németalföldi tartományban, 19 km.nyire Rotterdamtól, az alsó Maas egyik ágáaál, a
Mérvedé és vasút mellett, (i9io) 46,355 lak., olaj-,
sör-, hajó-, likörgyártással és fafdrészmalmokkal
élénk kereskedéssel, amit különösen nagy és biztos kikötje mozdít elö, amelybe a nagy tengeri
hajók is beovezhetnek. A csatornák által átszelt
és nagyobbára csúcsos fedel házakból álló város
legjelentékenyebb épülete a XIV. sz.-ból való,
97 m. hosszú és 40 m. széles nagy templom
(Groote Kerk) és a városház. Jótékonysági, tudományos és mvészeti társulatai aránylag számosak. D. 994. alapíttatott, Hollandia egj'^ik legrégibb városának tartják. 1421 nov. 19. rettenetes
árvíz pusztította el ekkor alakult a Biesbosch
(1. 0.) ós lett szigetté az a hely, ahol a város áll. A
középkorban a hanza egyik legtekintélyesebb tagja
volt. 1572-ben itt tartották Hollandia független
államai els gylésüket és szabták meg a szabad
Németalföldek els alkotmányát. 1618-baD és 1619.
a protestáns teológusok nagy szinodust tartottak
a gomaristák és arminiánusok közti viszály elintézése végett, amelyen az elbbiek gyztek.
1794-ben a franciák foglalták el. D. szülvárosa
Morula vagyis Merle történetírónak és geográfusnak, a két Witt testvérnek, Cuyp festnek, Schalkennek és Ary Schefifernek, az utóbbinak 1862.
emlékszobrot is állítottak.
2. D., Wodehouse
county székhelye a Fok-gyarmaton, a Port-Elizabethtöl az Orangehoz vezet úton, kb. 1000 lak.
Oordrechti zsinat v. doi'trechti zsinat, 1. Arminiánusok.
Dre (eijtsd: dor), 130 km. hosszú mellékfolyója
az Alliernek, Puy-de-Döme francia départementban; Saint-Germain-l'Herm kantonban, 1000—
1100 m. magas gránithegyekben ered.
Dóré, Gustave, francia fest és rajzoló, szül.
Strassburgban 1838 jan. 6., megh. Parisban 1883
jan. 23. Alig volt 16 éves, mikor már a Journal pour
rire c. híres párisi élclapnak rajzolt majd groteszk rajzsorozataival (Les animaux socialistes
Désagréments d'un voyage d'agrément Les différents publics de Paris, stb.) általános föltnést
keltett, 1854. pedig kitnen illusztrálta Rabelais
Gargantuaet Pantagruel-j ét. Utóbb azonban abbahagyta a torz képrajzolást. Sue Bolygó zsidója,
Perrault Meséi, Dante Pokla (1861) Cervantes
Don Quijote-ja (1863); a biblia (1865) Lafontaine
Meséi (1867) Ariosto rjöng Rolandja (1879)
stb. számára mvészi illusztrációkat készített. Bámulatos találékonysága ós ügyessége, mellyel
;

:

:

;

—

;

;

;

;

;

;

Dorfmelster

az egyes alkalmas jeleneteket kiválasztotta, de

nem volt. Ugyanez áll nagyszámú festményeirlisíPrancescadaRimini 1861
alkotó, jellemz ereje

Orfeusz halála 1869 ;Vértanuk a cirkuszban 1874

Mózes a fáraó eltt 1878) a szobrászatban pedig,
mert ebben is megpróbálkozott, formaérzéke rendesen cserbenhagyja. V. ö. Delorme, G. D. (Paris
Roosevelt G. D., life and reminiscences
1879)
;

;

(London 1885); Jerrold, Life of G. D.

Dorema Dow

(u. o.

1891).

az Umbelliferae (Bmyösök)
család génusza 4, keleten honos faja van. Magas
kórós növények, száruk lent szárnyasán hármas
leveleket, feljebb pedig csak levélhüvelyeket visel,
majd a hatalmas, szártetz buga következik, mely
(»öv.),

;

gombvirágzatszer ernykbl áll. A 2>. ammoniacum Don (ammoniáknövény) v. perzsa nyelven
Perzsiától kezdve a Balkas- Alakul sivatagig van elterjedve. Gyökere répaalakú, szára
az 5. évben hajt ki és virágzik, azután az egész
növény elhal. Valamennyi részének tej nedve van,
amely metszés folytán v. pedig az ernysugarak tövében magától kiszivárog s a levegn megszáradva

osak

mézgagyanta

lesz

ammoniarum) a

s

ammoniákmézga (gummi

neve. Mint orvosság,

1.

Ammo-

niákgummi.

Do,

re, mi, fa, sol, la, si,

1.

Szolmizádó.

építési rendszer. A klasszikus görög építészetben a dór törzsek után elnevezett, legegyszerbb és legerteljesebb arányokkal bíró építési
rendszer, mely a görög építészetnek különösen
els és második korszakában virágzott. Legkarakterisztikusabb alkotó eleme a talapzatnélkli és
csak profilokból alkotott fej dór-oszlop, 1. Oszloprendek.
Dorfmeister, 1. Johann Georg, osztrák szobrász, szül. Bécsben 1736 szept. 22., megh. 1786. A

Dór

Mvei nagyrészt Donner
Osztrák templomok számára
készített díszes oltárokat. Legkiválóbb müve Grassalkovich hercegnek és nejének a besnyi zárdatemplom kriptájában lev síremléke, melyet
Migazzi bíboros állíttatott (1781). A budavári királyi palota kápolnájában, melynek belsejét D.
díszítette, egy szép oltár maradt fönn tle.
2. D. (Dorffmeister, Dorffmaister), Stefan,
osztrák fest, szül. 1729 körül, valószínleg Bécsben, megh. 1797 máj. 29. A bécsi mvészeti akadémián tanult. 1764-ben már mint ns ember
bécsi

akadémián

hatását árulják

tanult.

el.

Sopronban élt és haláláig ott volt állandó lakóhelye. Maulpertsch mellett D. a legtermékenyebb
fest Magyarországon a XVIH. sz.-ban. Különösen
a Dunántúl templomaiban és kastélyaiban nagy
freskófestményeinek és oltárképeinek hosszú sora
maradt fönn. Mvészeti szempontból kivált az
elbbiek becsesek, ers dekoratív hatásukkal, mozgalmasságukkal a kor jelesebb ilynem termékei
közé tartoznak. Eddig a következk ismeretesek
ótestamentumi tárgyii falfestmények a sárvári
várkastély dísztermében (1769) a császári (Komárom vm.) templom fal- és mennyezetképei (1775);
kupolafestmény a bencések soproni rendházának
lépcsházában (1779); a soproni Szentlélek tomplom kupolafestményei (1782); a szentgotthárdi
apátsági templom hatalmas kupolafestménye, a
szentgotthárdi csata képével (1784) a nyúli (Gyr
;

;

vm.) templom szentélyének festett dísze (1786)

—
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Dorgálás

a szigetvári plébániatemplom kupoláját díszít

nagy festmény, Szigetvár

történetét. Zrínyi Mik-

Dorifirny

meg a tanácsa ellenére megindított szerencsétlen algériai hadjáratban a császári sereg
mentette

maradványait. Öregkorában Giannettino unokaöccsére bízta a hajóhad vezetését s mikor ennek
önkényes viselkedése a Fiesco-féle összeesküvést
vonta 'maga után, D. tekintélye még inkább gj'arapodott neraeslelk magaviselete miatt. V. ö.
Giierazzi,\' iiadi Andrea D. (Milano 1874,3. kiad.
dísztermének nagy mennyezetfestménye, melyet 2 köt.) Petit, Andró D., un Amiral condottiere
D. 1782. fejezett be, az épület lebontása alkal- au XVI. siécle (Paris 1887).
3. D., GiannettinOjSi elbbinek unokaöccse, kit
mából elpusztult és csak színvázlata maradt fönn
a soproni múzeumban, hol D. egyéb képei is ta- örökösévé is tett. Elbizakodottságával magára
lálhatók. D. oltárképei sok dunántúli templomban haragította honfitársait, úgy, hogy Fiesco vezérfordulnak el. Kiemelend közülök a kismartoni lete alatt összeesküvést szttek ellene, melynek
plébániatemplom egykori foltárképe (1777), a D. 1547 jan. 2. áldozatul esett.
4. D., Giovanni Andrea, az elbbinek fia és
Szt. István oltár képe a szombathelyi székesegj'házban stb. V. ö. Éber, A szigetvári plébánia- atyja halála után D. 2. fogadott fia. megh. 1606.
templom kupolafestménye (Magyarország mem- Spanyol szolgálatban sikeresen harcolt a berber
kalózok ellen, 1570. a velenceiek segítségére
lékei III.).
Dorgálás, a megintésnek, feddésnek kissé erö- küldték Cj'prus szigetére, de Nicosia eleste után
sebb, de nem bántó és durva alakja. A nevel v. visszafordult s ezzel hozzájárult a sziget véglefejebbvaló részérl a helytelenítést, rendreutasl- ges elvesztéséhez 1571. a lepantói csatában a
tást fejezi ki. Célja a megdorgált egyénnek meg- keresztény flotta jobbszárnyát vezette. Fiától,
gondolásra, javulásra indítása. Hatása csak akkor Andreától származnak a D.-Pamflli-Landi hercelehet, ha a D. módja az okának megfelel. L. Bün- gek Rómában, a D.-Angri hercegek Nápolyban s
a Lamba-D. hercegek Genovában.
tetés. Jogi jelentségét 1. Birói dorgálás.
Doriíoirok (gör.) a. m. kopjások, teströk, kik
Dorgaíi, falu Sassari olasz tartományban, Sardinia szigetén, az Orosei-öböl közelében, (i90i) nehéz kopjával voltak felfegyverezve.
Doriforosz (gör.) a. m. lándzsatart, csatlós,
5200 lak., 1882. fölfedezett nagy cseppkbartestr. Ily néven szerepel az antik írott iforrásoklanggal.
Dorgatorium, magyar szóból latin képzvel ban Polykletos egy
csinált tréfás szóalkotás, a. m. dorgálás, piron- híres bronz szoborlós halalát és a vár visszavételét ábrázoló jelenetekkel. D. legnagyszerbb müve (1788) ; a négy
egj'házatyát ábrázoló mennyezetkép a szombathelyi püspöki szeminárium egyik tantermében
(1791) ; a soproni Zichy- Meskó-féle palota dísztermének festett mennyezete. A soproni városház

;

;

müve, mely

gatás'.

Dorgos, kisk. Temes vm. lippai
660 oláh lak. u. p. és u. t. Lippa,

j.-ban, (isio)

;

Dór hangnem, 1. Egyházi hangnemek és Görög

ifjú fér-

fialakot ábrázol, aki
baljában nehéz lánd-

zsát tart.

Az ókor-

zene.

ban kánon gyanánt

Doria Adans. (növ.), 1. Solidagn.
Doria, eredetileg SOria, elkel genovai nemesi család, amelynek eredete a XI. sz. végéig
vezethet vissza. Az olasz városok páitharcaiban a XII— XIII. sz. folyamán többnyire a ghibellinek oldalán állottak. Nevezetesebb tagjai
1. D., Liiciano, 1379. a genovai flotta vezére
volt a velenceiek ellen. Zárában szövetségre lépett a magyarokkal s Pola mellett megverte Pisani velencei admirálist (máj.), de e gyzelmes
maga is elesett.
csatában
2. D.. Andrea, családjának leghíresebb tagja
s századának kiváló államférfla és hadvezére, szül.
1468 nov. 30., megh. 1560 nov. 25. Mint zsoldosvezér egymásután szolgálta a pápát, az urbinói
herceget és a nápolyi királyt. 1512-ben a franciák kizése után a genovai hajóhad vezére lett,
majd mikor szülvárosa ismét a franciák mellé

csodált e

rl

remekm-

több római kori

másolat maradt
reánk. A D. régebben általánosan elfogadott atlétikai
jelentését kétségessé teszi az, hogy az
atlétikai viadalok
körében a pentathlonnál (1. 0.) nem a
nehéz lándzsát, hanem a könny gerelyt használták.

Éppen ezért újabban
szobrunkat egyes
kutatók Achillesnek tartják. V. ö.

is I. Ferenc szolgálatába lépett és maradt
1528-ig. Ekkor, mivel a spanyol foglyokat nem
akarta kiszolgáltatni, szakított I. Ferenccel és V.

Cíarrfíwer Norman
Greck athletic
sports and festiva

Károlyhoz

(London 1910).

állott,

Ezután felszabadította Genovát a francia uralom alól s visszaállította a köztársasági kormányformát, amiért honfitársai palotát építettek neki és szobrot emeltek tiszteletére
8 a crhaza atyjának* nevezték. V. Károly tengeri
fparancsnokává, Melfl hercegévé s nápolyi fkancellárjává tette. 1535-ben ö vezette V. Károly
gyzelmes expedícióját Tunisz ellen s 1541.
pártolt.

Dorigny (ojtsd

:

-

Ooriforoes (a nápolyi maceamban).
:

do-

Nicolas, francia rézmetsz, szül Parisban
megh. 1746. Mvészcsaládból származott;
atj'ja D. Michd (1617—65) és bátyja. D. Louis
(1654—1742) is rézmetsz volt. Audran Gérardnak volt tanítványa, azután 28 éven át Olaszországban dolgozott, 1711. pedig Londonba ment és
rinyi),

1657.,

—

Dóriján

-
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Dorn

Rafaelnak Haraptoncourtban rzött kartonjai
Dormánd, nagyk. Heves vm. egri j.-ban, (1910)
után rézmetszeteket készített. 1724- ben visszatért lOBl magyar lak., u. p. és u. t. Füzesabony. HaFranciaországba. Nagy becsben álló metszeteit tárában a Csörsz árkának nyomai látszanak Meznagyobbára olasz mesterek müvei után készítette, tárkány felé.
Dormant partner (ang.), betéti társasáígy Rafaelnak a római Villa Famesinában lev
freskói, Rafael Transzílgurációja, Daniele da Vol- goknál a kültag, csöndes társ.
terra Kerosztlevétele, Domenichino, Guereino stb.
Dormeuse (franc, ejtsd: dormöz) a. m. hálókocsi továbbá hálófköt,
müvei után.
Dóriján (Doiran), járási székhely Szaloniki töDormiol néven altató gyógyszerül (hypnotirök vilajetben, a szaloniki-dedeaghacsi vasút kum) használják az amilénhidrát
mentén egy kis tó mellett, melynek lefolyása a
[(CHs)a(C,H5)C.0H] és kloral (CCI3.CHO)
Vardarba torkollik, gör. kel. püspök szókhelye, vegyülése útján keletkez alkoholátot, a dimemintegy 80()0 lak., gabona- és halkereskedéssel. tiletilkarhinolklorált vagy amilénhidrátklorált,
Közelében vannak a régi Doberos város romjai.
C,H,30,Cl3 vagy CCl3.CH<gH (C^H^XCH,),.
Dorilaion,
Dorylaion.
ott

;

város,

1.

Doris, a nereidák anyja, 1. Nereus.
Doris, 1. ókori kis görög tartomány KözépGörögországban a Kephissos forrásvidékén Fokisz, Malisz és Lokrisz tartományok között, me-

Színtelen,

szesszel, éterrel,

mazzák.

a jólét magasabb fokára nem emelkedhettek, innen kapták a «koplaló dórok')(limodorieis) nevet, óslakóit, a dryopsokat kiszorították
az É.-ról jöv dórok, kik területükön négy várost
(tetrapolis) alapítottak: Kytiniont,Brineost, Boiont
és Pindost. Spárta többször megvédte a kis ország
lakóit szomszédjai ellen, mivel D,-t tokintették
a dór törzs bölcsjének. A perzsa háboiúban D.
lakói a perzsák pártjára állottak s így serami
bántódásuk
lett nem így a fokiszi és makedón háborúkban, amikor városaik ismételten el-

zsálem.

mm
—

0*— 30

tatóul, belsleg,

lyet É.. D. és Ny. felöl magas hegyek zárnak
körül. Éghajlata zord, talaja kevésbbé termékeny
s azért lakosai

kámforszerú szagú, csíps,
folyadék. Vízben oldható,
kloroformmal elegyíthet. Al-

sajátos,

ht íz, 1-24 fajsúlyú

gr. os

adagokban

Dormítio Sanctae Virginis,

Dormitívum

(lat.) a,

m.

1.

alkal-

Jeru-

altató szer. L.

Bó-

dító szerek.

Dormitor, hegy,

1.

Dorniitorium

(lat.),

Durmitor.

a középkori kolostorok
közös alvóterme.— Z).-uak nevezték a középkorban
azt az italt, melyet köz vetetlenül a lefekvés eltt
ittak, többnyire fszeres bort vagy sört.

Doruiiunt aliqaando leges, nunquam

moriuntur

(lat.), jogi példabeszéd, a. m. a törvények néha alusznak, de meg nem halnak soha.
Dorn, 1. Alexander, Bittér von Manvalt,
pusztultak.
2. A kisázsiai D. magában foglalta
a dór telepeket a kariai parton és a szigeteken. osztrák publicista és nerazetgazda, szül. WienerVárosaik Kos, Knidos, Halikarnnssos, valamint Neustadtban, 1838 febr. 9. 1863-ban mint az
a Rhodus szigetén lev Lindos, Jalysos és Kamiros osztrák kormány hivatalos tudósítója a konstanti;

:

politikai és vallási szövetséget (dór hexapolis) al-

kottak. Mikor Halikarnassosnak egy polgára közös szentélyük istenét, a triopiai ApoUont megsértette, kizárták ezt a várost a szövetségbl, mely
ilyformán öt város szövetsége, pentapolis lett.
Ez a D. a perzsa háborúban Xerxes pártjára állott,
a peloponnesosi háborúban Athénnek volt szövetségese.
Doris (állat), 1. Csillagcsiga.
Dórizmus, sajátság a dór népjellemben, a dór
dialektusban (1. Görög nyelv) és a dór építészet-

nápolyi kiállításon volt s tapasztalatait Dienationale Ausstellimg in Konstantinopel 1863 (Leipzig
1864) c. munkájában tette közzé. Késbb a Pester
Lloyd közgazdasági rovatát vezette, 1884. megindította a Volkswirtschaftliche Wochensehrift c.
folyóiratot, 1888. pedig megalapította az Export-

kompass c. kereskedelmi évkönyvet. Önálló müAufgaben der Eisenbahnpolitik (Berlin 1874);
Kriegsmarine und Volkswirtschaft (Wien 1884).
német orientalista, szül,
2. D., Bernhard,
Scheuerfeldben 1805 máj. 11., megh. Szent Pétervei

:

váron 1881 máj. 31. 1826-ban a eharkovi egyestb.
Dorking, város Surrey angol countyban, a temen a keleti nyelvek tanára volt, 1835. áttették
North-Downs völgyében, a Mole partján, több a szentpétervári keleti akadémiába s 1843 óta az
vasúti vonal találkozásánál, (1911) 7850 lak. Hí- ottani császári nyilvános könyvtár figazgatója
resek a tyúkjai. Környékén számos modern nya- volt. Fképen az afgánok történetével és nyelvével foglalkozott.
munkái Grammatische
raló áll.
Dorking-tyúk. Angol tyúkfajta, mely fleg Bemerkungen über die Sprache der Afghanen
Anglia déli részében, továbbá Franciaországban, (1840) A chrestomathy of the Pushtu of Afghan
Normandiában van elterjedve; nevét Dorking language (1847) Mohammedanische Quellén zur
angol várostól kapta.Valóságos hústyúknak mond- Geschiclite der südlichen Küstenlánder des Kasható, melyet az mgol öntudatos ii'ányú tenyésztés pischen Meeres 1850— 58, 4 köt.); Auszüge aus
létesített. Egyike a legnagyobb tyúkfajtáknak. mohammed. Schriftstellern, betreffend die Gesch.
Színe különböz fehér, sötétszürke, ezüsUziirke und Geogr. der südlich. Küstenlánder des Kasés kakuktoilu. A D. a leggyorsabb fej lésü és 'talán pisohen Meeres (1858). Az orosz csász. könyvtár
a legízletesebb húsú tyúkfajta, mely a hizlalásra kéziratainak katalógus (1852) is tle van.
S. D., Heinrich Ludwig Edmond, német zeis alkalmas, azonban nagyon kényes csakis enyhe
vidékeken, meleg éghajlat mellett, száraz tenile- nész, szül. Königsbergben 1804 nov. 14., megh.
nedves vagy hideg Boriinben 1892 jan. 10. A lipcsei új konzervatóten nevelhet íel sikeresen
rium tanára volt (Schumann és neje tanára), majd
vidéken a kicsinyek elpusztulnak.
ben

F

:

;

;

;

:

1

;

;
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zeneigazgató Köaigsbergben,Lipcsében,Haniburg- sített város, (1910) 2089 lakossal. D. egyik tempban, Rigában, Kölnben, 18Í9. pedig mint kar- lomában van a híres francia matematikusnak,
mester. Nicolai utóda lett a berlini iiir. operánál. Maupertuisnak (megh. 1759) síremléke. Közelé1869 ben nyugdíjazták s ettl kezdve mint zene- ben van Birseck kastély szép parkkal. 1499 júl. 22.
tanár és kritikus mködött. Irt több operát (a itt 6000 svájci a sváb szövetség 15.0<»0 fóbl álló
többi közt
Nibelungen 1854), de amelyek nem hadseregét megverte és ezzel a svájciak szabadmaradtak meg a színpadon. Dalai közt különösen ságát biztosította.
Domer, 1. Béln (enesei), gazdasági és közgaza humorisztikusak kedveltek. Megírta önéletrajzát
Aus meinera Lében c. alatt (Berlin 1870 79, 6 dasági író, szül. 1869. Tatán. Tanulmán yaitTatán,
:

—

Budapesten és Keszthelyen végezte. Azután MezDorna, Besztercze-Naszód vármegye K.-i részé- hegyesen, majd József Idr. fherceg kis eni és alben, a Sztrunyóra alatt ered folyócska
É.-nak Cíúti uradalmában nyert alkalmazást. 1898-ban kifolyik, rövid futás után Bukovinába lép át s az nevezték kir. állami gazdatisztnek s eg elre a
Aranyos-Beszterczével egyesülve, ezzel a Szerétbe fóldralvelé:-üg>n minisztériumban, majd 1904-töI
köt.).

;

önti vizét.

város Fels- Elsass német birodalmi kerület Mühlhausen járásában, vasút mellett, (1910) 0.643 lak., nagy szöv-fonó- és vegyészeti gyárakkal. — 2. D., város Svájcban, 1. Dor-

Dornach,

1.

neck.

Dorna-Watra, község Kimpolung bukovinai
kerületi kapitányságban az Aranyos-Bisztrica és

a Dorna völgyének egyesülésénél,

(i9io)

5880 lak.,

ers vastartalmú ásványvízforrással, villamosmvekkel és ftlrés malmokkal. Fakereskedelme
jelents. Gyönyören berendezett klimatikus fürdjét sokan felkeresik

Dombach, azeltt falu Alsó-Ausztriában 1890
óta Bécshez tartozik ós Hemalsszal meg Neu;

waldeggel

•

együtt annak XVII. kerülete, (i9io)
103,031 lak.Természeti szépségénél fogva abécsiek
egyik kedvelt nyári tartózkodási helye. A tszomszédságában lev, gyönyör villákkal ékesített
Neuwaldeggben (kb. 500 lak.) van a Lacy gróftól nagy költséggel 1766—96. alkotott, 363 ha.-nyi
park és abban egy szép kastély; mindkett
jelenleg a Schwarzenberg hercegi család tulajdona.
Dombim, község Feldkirch vorarlbergi kerületi kapitányságban, 432 méter magasban, a Boden-tó közelében, a D.-i Ach és vasút mellett, (i9io)
16,241 lak., gépgyái-tással, vas- és rézöntéssel ós
pamutfonó gyárakkal. Gyáriparának
mozgató
ereje a déli Achon felépített turbo-villamos telep.
Az Ach áradásai ellen a várost nagy töltésekkel

f

védik.

Domblth,

Ottó Wilhelm. német idegorvos,
Rostockban 1860 márc. 19. Tanult u. o, és
Münchenben, 1886 elmeorvos Sziléziában Freiburgban, 1892 óta u. o. igazgató. 1895-ben Rostockban magán idegklinikát nyitott. Irodalmi dolgozatai fleg az idegorvoslás körébe vágnak, igen
népszer 5 kiadást ért könyve: Compendium der
innem.Medizin (1902) és Compendium der Psyszül.

chiatrie(1894).

Dombnrg, város a szász- weimari nagyhercegség Apolda járásában, (1905) 732 lak. Közelében
történelmi nevezetesség várak vannak, melyekben a középkori római császárok többször megfordultak, st az egyikben II. Henrik császár
1055. rszággylést is tartott. A viharos muItu
város ós környéke többször cserélt gazdát.
Döme, német költ, 1. Reinbot vm Turn.
Domeck, elbb járási székhely Soiothum svájci
kantonban, a Birs és vasút mellett, jelenleg D.
és Domach-Bruggból Dornach név alatt egye'

a székely akciónál mködött, 1909- ti a gyri ra.
kir. gazdasági felügyelség vezetje volt, 1910.
pedig ismét a f öldmívelésügyi minisztériumba rendelték be. Jelentékeny irodalmi tevékenységet
fejt ki. 1900-ban a párisi kiállítás részére megírta a Le porc en Hongrie c. munkát, mely késbben jelentékeny átalakítással a Setiés Magyarországban címmel is megjelent. Majd Németország vámpolitikájáról Irt nagyobb inunkat, s hézagpótló könyveta sertéstenyé ztésrul, amelyet
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület adott
ki. 1910-ben Az erdélyi szászok mezgazdasága
címen írt nagyobb könyvet s ez idtl kezdve az
Állattenyésztési Szemle fszerkesztje volt, do
ettl megválván, 1912. a Mezgazdasági Szemlét
szerkeszti.

Újabb munkái

gyák gyártása,

:

tt'Vténete és

A

kereskedelmi trá-

^?2wá/a/a (Budapest

1911): Kaszáló- és legelöjavítás (u. 0. 1912).
2. D. József, botanikus, szül. Gyrön 1808 nov.
2., megh. Pesten 1873 okt. 9. Atyja,
Thiirner
József, keresked volt. 1824— 27-ig a Kochmeister-félo gyógyszertárban gyakornokoskodott, azután több évet segédképen Pesten és Pozsonyban
töltött. 1831—32 ben a bécsi egyetemen a kémiát
és leíró növénytant tanulmányozta. 1836— 40-ben
Pozsonyban gyógyszertártulajdonos, 1840. a m.
kir.
helytartótanács egészségügyi osztályában
nyert alkalmazást, 184«. br. Eötvös a kultuszminisztériumba hitta. A korabeli nagyobb botanikusokkal összeköttetésben volt. Ascherson (1. 0.)
berlini botanikust
tanította magyarra. A szabadságharc lezajlása után D. a magánéletbe vonult,

csupán kedves tudományának

élt.

Tervbe

vette kartársaival a hazai flóra megírását, de a
munka nem jött létre. 1853-ban a szarvasi gimnázium tanara, 1^58. a Magyar Tud. Akadémia levelez tagja, 1860. a pesti ev. gimnázium tavolt. Nevezetesebb munkái
Bánat in topographisch-naturhistorischer Beziehung (Pozsony
18.-Í9); Buda vidékének s illetleg egész Magyarországnak égaljviszonyai (Természettudományi
társaság évk. II., 1851);
természettudományok stúdiumáról (Szarvas 1854);
phanerogamok termékenyítése és az embrió képzdése (1855)
cukorról és keményítrl (1859)
Szari:as vidéke és a magyar alföld (1860 ezek
a szarvasi gimnázium programmjában);
górcs
történelmének és alkalmazásának vázUvta (M.
Akad. Értesít 1860); Budapest tölgyei (u. 0.
1864) Pestmegye viránya, összehasonlítva AlsóAusztria virányával (a pesti ev. gimn. programmjában 1862); Az állattan elemei I— II. r. (Pest

nára

:

A

A

;

A

;

A

;
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növénytan elemei (Pest
1862), III. r. (1864);
Ásványtan elemei (u. o.). Több kritikai
1864)
cikket és ismertetést közölt a Magyar Tanügyben,
meg a Pester Lloydban. V. ö. Kalchhrenner, D.
József emléke (M. Tud. Akad. Értekezések a term.

Dorogobus, az ugyanily nev járás székhelye
Szmolenszk orosz kormányzóságban, a moszkvabreszti vasút mentén, a Dnyepr mindkét partján,
amely itt válik hajózhatóvá, 6640 lakossal, akik
nagyobbára kenderrel, brökkel és faggyúval ke-

körébl, VI. k. II. sz. 1875).
Dorner, 1. August Johannes, német prot. teológus, szül, 1846 máj. 13. Schiltachban, Badenben
a lioni és marselllei német gyülekezetek lelkésze, majd 1870. göttingeni repetens, 1870. witten-

reskednek.

;

tud.

.

—

bergi, 1889. königsbergi rendkívüli, 1891. rendes
teol. tanár. Mvei egyebek közt : Augustinus, sein

Dorohoi, az ugyanily nev kerület székhelye
Romániában, 25 km.-nyire Bukovina határától, a
Prut egyik mellékvizének forrásánál és vasút
mellett, (i9oo) 12,701. felerészben zsidó lak., akik
földmívelk és állattenyésztk.

Dórok, a görög nép egyik ftörzse, Deukalion
Predigten vom unokájától, Hellén ílától, Doros-toi származtatReiche Gottes (u. o. 1880) Kirche u. Reich Gottes ták magukat. A történetoltti korban ThessaUa(Qrotha 1883); Das menschliche Erkennen (Berlin volt a hazájuk, de az É.-ról betör thessalusok
1887) Das raensohliche Handeln, philosophische arra kényszerítették, hogy
is dél felé nyomulEthik (u. 0. 1895); Grundriss der Dogmenge- janak. Csak az Oeta hegy alján lev kis Doris
schichte (u. o. 1899); Grundriss der Encyklopadie maradt a D. egy részének lakhelye. A XII. sz.
der Theologie (u. o. 1901) Zur Geschichte des végén a Peloponnesos felé nyomultak és a monda
sittlichen Denkens und Lebens (u. o. 1901).
szerint Herakles ivadékai vezették át a korin2. D., Isaak August, német prot. teológus, szül. thosi öblön a királyi család ettl a hérosztól ve1809 jún. 20. Neuhausenben Württembergben, zette le származását. A Peloponnesosban könnyíi
megh. 1884 júl. 8. Wiesbadenben. 1862 ótafókon- szerrel lettek az elpuhult Mykéné államainak
zisztóriumi tanácsos és teol. tanár volt Berlinben, uraivá, a félsziget K.-i és déli részét, Lakoniát,
miután elbb Tübingenben, Kiéiben, Königsberg- Messeniát és Argolist elfoglalták, szintúgy Koben, Bonnban és Göttingenbentanárkodott. Élete rinthost és Közép-Görögországban Mogarist. Csak
utolsó éveiben testi gyöngesége miatt le kellett Elis egy része, Árkádia és Achaja maradt a régi
hivatalait tennie, de szellemi munkálkodását élete lakosok birtokában a többiekbl az emberek vagy
végéig folytatta. Nagyszámú mvei közül neveze- kivándoroltak, vagy a dór lakosságba olvadtak"
li^ebbek Bntwickelungsgeschichte derLehre von és részint mint zsellérek (periolkusok), részint
der Person Christi (1839) Der Pietismus insbe- mint állami rabszolgák (heloták) éltek a sokkal
sonders in Württemberg (1840) Das Verhaltniss kisebb számú s ép ezért folyton katonai gyakorzwischen Kirche u. Staat etc. (1847) Über Jesu latokkal foglalatoskodó D. uralma alatt. Az istesündlose Vollkommenheit Geschichte der prot. nek közül fleg Apollónt tisztelték s a delflbeU
Theologie (1867) System der christi. Glaubens- papokkal Spárta királyai mindig szoros barátsálehre (1879) Gesammelte Sehriften auf dem Ge- got tartottak. A Peloponnesoson kívül is elterjedt
biete der syst. Theologie, Bxegese und Geschichte a D. hatalma. Megszerezték la-sanként Kréta,
<1883) System der christl.Sittenlehre (1885) stb. Melos, Thera, Rhodos és Kos szigetét Kis-ÁzsiáA gyakorlati teológiát kivéve foglalkozott tehát ban, Knidos és Halikarnassos városokat. Megara
volt alapítója Kalchedonnak, Bizáncnak és a Fea teol. tudományok mindenik ágával.
Domhan, város Schvparzwald württembergi kete-tenger egyéb városainak Korinthos alapíkerületben, 9 km.-nyire Sulztól, (i905) 1697 lak., totta Mesambriát, Selymbriát és Potidaiát, szintúgy
vasércbányákkal és ásványvízforrással. A Teck több várost az Ión- és Adriai-tengerben, mint Ambrakiát, Leukast, Kerkyrát, Bpidamnost. Spártai
hercegi család tulajdona.
vezetés mellett alakult meg Itáliában Táras (TaDonü, l. Darni.
Dornocli (ejtsd: dornök), Sutherland skót county rentum), Herakleia, Kroton, Lokroi stb. Szicíliászékhelye, a szárazföldbe mélyen benyúló D. ban Szirakuza, Messana (Messina), Akragas (GirFirthnól, amelynek 24 km. széles bejáratát a Tar- genti), Panormos (Palermo) dór gyarmatok volbet-Ness nev világító torony jelöli meg, (i9ii) tak. Kyrénében is a dór elem lett az uralkodó.
Mindenütt megrizték a dór szokásokat, alkot741 gael lak.
Dorobáncok (ném. Trabantén), a mai román mányt, nyelvjárást és vallási hagyományokat;
gyalog katonaságnak neve. A dorobánc kölcsön- részben az anyavárostól kapták vezet tisztviszó a magyar darabontból s csak többes számban seliket is. A dór jellemnek bizonyos nyerseség
szigorú törvénytiszteés merevség a fövonása
járja (dorobantí).
Dorog, kisk. Esztergom vmegye esztergomi letük az egyénnek kevés tért engedett az érvéj.-ban, (1910) 1940 német és magyar lak. vasúti nyesülésre. Különösen Spártában látszik meg ez
állomás, posta- és táviróhivatal. D.-on 1850 óta a vonás míg a másokkal sriibben érintkez Koznek barnaszénbányászatot bányái ma az esz- rinthos és a gyarmatvárosok már inkább vesznek
tergom-szászvárosi kszénbánya r. t. és a magy. át idegen eszméket. Alkotmányuk jellemüknek
volt,
ált. kszénbánya r.-t. kezében vannak, utóbbinak megfelelöleg legtöbbször arisztokratikus
itt 17 ketts, 3 egyszer bányamórtéke ós 4 ha- mely gyakran oligarchiává alakult. V. ö. Müller
tárköre van. L. még Hajdudorog, Kisdorog ós Ottfried, Geschichte hellenischer Stámme 2. és
3. köt. (Breslau 1844)
Beloch, Cher die dorische
Nagydorog.
Doroghaza, kIsk. Heves vm. pótervásári j.-ban, Wanderung (Rhein. Mus. 1890, 45 k.) Busóit,
Heidemann, Das Problem der
<i9io) 1022 magyar lak. ; u. p. Nemti, u. t. Mátra- Griech. Gesch I.
dorischen Wanderung (Berlin 1911),
mindszent.

System

theol.

etc. (Berlin

1873)

;

;

k

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

Doromb
Doromb

v.

szájdoromb

Oat.

Grembcdum),

699

régi

kezdetleges hangszer. Patkó alakja van és közepén acélrúgó, mely a patkó nyílását túlhaladja. A
játszó fogai közé veszi e hangszert és a rugót
kezével mozgásba hozza, míg szájával énekhan-

gokat lehel reá.

Dorong a. m. vékonyabb, egyenesre ntt ágból
vagy fiatal törzsbl készített rúd, melyet emelésre,
támasztásra, korlátkészítésro használnak és melya bognár vendégoldalt, kocsirudat stb. készít.

bl

Dorongía, 1. Ágfa.
Dorongfánk, 1. Kürtösfánk.

sújtják a halat.
Dorong-út, oly út, melyet süppedékes, sáros,
mocsaras, eres helyen oly célból készítenek egymás mellé lefektetett és leszorított dorongokból,
hogy a szekerek az elsülyedéstöl vagy a megakadástól megóvassanak. De fa hiányában ugyané
célra a nyalábokba kötött vékony ágat, a rzsét
is használják, mely esetben rözsefa-út a neve.

Doronicum

L., zergevirág taöv.), a Compositae (Fészkesek) család génusza, 25 faja az óvi-

lág mérsékelt övében honos, ével f. Hazánkban
is több faja fordul el.
Doros, Hellén fia, a dórok mitikus sapja.
Doros, város, 1. Dór.
Dorosma, község. 1. Kiskundorozsma,
Dotosma^nemzetség, 1269— 1434 közt szerepelt
oklevelesen. Els ismert tagjai János comes és
fia István, királyi kardhordó, 1269. kapták a valkóvmegyei Garát, mely várról Miklós macsói bán, a
:

kunok birája ós nádor (1362—1386) Garay-nak
nevezte magát (1. Garay). A nagyhír nemzetség
uradalmai Arad, Baranya, Krös, Pozsega, So-

Temes

és Valkó vármegyében terültek el.
A nemzetség három ágra, ú. m. a Garay ágra,
melybl a Harapkai, a Garay-Bánffy és a nádori
Garay (melybl az elbb említett Miklós származott) családok veszik eredetüket, továbbá a HosszúBácsy és a Szentmihályi ágra oszlott. A nemzetség címere kék pajzsban cölöpösen állított, többször csavarodott arany koronás kígyó, tüzet okádó
szájában arany országalmát tartva. Sisakdísz
valószínleg zárt szárny, rajta a pajzsalak. V. ö.
Wertner, I. 230, II. 423 Márki, Arad tört. I.
;

270—1.
414.

;

Karácsonyi J. Magyar Nemzetségek I.
Csorna J., A Dorozsma nemzetség címere.
;

Turul 1902. évf. 7.
Doroszló, nágyk. Bács-Bodrog várm. apatini
j.-ban, (1910) 2719 magyar lakossal, postahivatal,
u. t. Militics. L. még Köszegdoroszló és Rábadoroszló.

Doroszlófalva (azeltt Draucz), kisk. Arad vm.
j.-ban, (i9io) 2171 oláh lak., önsegélyz
egylet, postahivatal, u. t. Ternova.
Dór-oszlop, 1. Oszloprendek.
Dorosztolon, 1. Szüisztria.
Dorotheendori, porosz falu az Oppelni kerület Zarbze járásában, gazdag szénbányákkal, (i9io)
14,139 lak. A német lovagrend birtoka.
Dorottya^Doroí Aea, gör. a. m. Isten adománya),
ni név, mely a Theodor férfi-névnek felel meg.
Megemlltendók 1. Szent D., kappadociai szz, aki
:

temovai

:

vértanúhalállal

balt

meg

nak uralkodása
meg.
2.

Dorottya
alatt.

Ünnepét február 6-án ülik

D., montaui, szül. 1347 febr. 6. Montauban,

jún. 25. Negyvennégy éves koráig
házas életet élt Danzigban, ekkor aztán Marienwerderbe vonult vissza. Szenttéavatási pöre abbamaradt, de a nép tisztelte t, mint csodatevt és
Poroszország v^szentjét.
Dorottya. 1. D. Mária, osztrák fhercegn és
magyar királyi hercegn, József nádor harmadik neje, Lajos Frigyes württembergi herceg

megh. 1394

leánya, szül. 1797 nov.

Dorongolás, a halfogásnak az a módja, mikor
vékony jégrétegen, a jégre mért ers ütéssel

mogy',

—

Diocletianus császár-

Budán 1855 márc.

1.

Stuttgartban, megh.

Házasságukból 3 leány és
két fiú született, köztük a népszera József fherceg (l. 0.) és Mária, II. Lipót belga király felesége
(megh. 1902). D. József nádor oldalán jelentékeny
helyet foglal el a magyar közmveldés törtészólt
netében. Az uralkodóház ntagjai közül
elször az országgylés küldöttségéhez magyar
nyelven (1826 jún. 5.). s e beszéd kéziratát felsbükki Nagy Pál indítványára a Nemzeti Múzeumban helyezték el. Mint protestáns n, pártfogásban
részesítette a pesti prot. egyházakat, egyben alapítója a pesti jótékony negyletaek és mindvégig
támogatója volt Brunswick Teréznek, a magyar
kisded óvóügy körül kifejtett munkásságában.
2. D. Mária, a szász ház emesti ágának sanyja, Joachim Ern anhalti herceg leánya, szül.
1574 júl. 2., megh. 1617 júl. 18. 159.3-ban III. János szász- weimari herceghez ment nül s annak
halála után (1605 okt 31.) megmentette fiait az
alberti ágból való választófejedelem gyámságától
és kapzsiságától. Híve volt Ratichius Wolfgang
vándorló pedagógus új tanmódszerének. Az Ilm
30.

folyóban lelte halálát.
3. D. SibyUa, briegi hercegn, János György
brandenburgi választófejedelem leánya, szül. 1590
okt. 19., meghalt Briegben 1625 márc. 18. Mint
János Keresztély briegi herceg neje, annyi jót
tett az alattvalóival, hogy a nép a «Liebe Dorel»
melléknévvel neveaíte. V. ö. Hesekiel, Das liebe
Dorel (Berlin IdöO) ; Siein, Die liebe Dorel (Halle

1878).
4. D., brandenburgi választófnjedelemné, Fülöp
holstein-glücksburgi herceg' leánya, szül. 1636
szept. 28., megh. Karlsbadban 1689 aug. 6. 1653—
1665-ig Keresztély Lajos lünebui-gi herceg neje
volt, kivel boldogtalan cáaládi életet ólt. 1668 jún.
14. egybekelt Frigyes Vilmossal a « nagy » brandenburgi választófejedelemmel, kinek hét gyermeket
szült. Józan gondolkodású, gyakorlati észjárású,

hséges, odaadó

n

volt. Azon a területen, melyet
a választófejedelemtl Berlin mellett ajándékba
kapott volt, a mai Dorothea városrészt építette, s
ültette a berlini «Untür den Lindeno hársfáit A választófejedelemnek els házasságából
való gyermekeivel oem élt valami jó viszonyban,
úgy, hogy ezek még azzal is gyanúsították, hogy az
mérgezte
1687. hirtelen elhalt Lajos rgrófot
meg. Azzal is vádolták, hogy férjét oly végrendelet készítésére biztatta, mely a választófejedelemség szétdaraboltatását vonta volna maga után
de e vád is alaptalannak bizonyult. Nyugodtan
trte, midn III. Frigyes az egészen célszer végrendeletet megváltoztatta. Életét Pierson írta meg
(BerUn 1886).

-

Dorow

—
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Dorset

Dorow, Wilhdm, német író, szül. Königsbergben tokába került és németekkel kezdett benépesedni.
raárc. 22., megh. Halléban 1846 dec. 16. 1224 ben püspöki székhellyé vált. Nagy mértékElbb keresked volt, utóbb a párisi porosz követ- ben kezdett felvirágzani, midn a XI\'. sz.-ban a
ségnél nyert alkalmazást. Az 1813-iki hadjáratot hanza-szöveteéghez csatlakozott. 1558-ban hatalmint önkéntes vadász szolgálta. Hardenberg kan- mába kerítette Rettenetes Iván; 1565. pedig az
1790

meg, Paris
bevétele után pedig Majna-Frankfurtban lett hivatalnok. 1816-ban mint követségi titkár Drezdába,
1817. Kopenhágába ment, de már 1818. betegeskedése miatt lemondott s ezentúl tudományos, fleg régiségtani tanulmányoknak élt, elbb Bonnban, utóbb Halléban. Bonnban régiségtani muzeumot alapított, 1827. pedig ö gyjtötte a berlini
múzeum számára az etruriai régiségeket. Fbb müvei (rendszerint értékos rajzokkal)
Opferstatten
und Grabhügel der Germánén u. Römer am Rhein
(1819—21, 2 köt.)
Morgenlándische Altertümer
(1819 21, 2. rész); Denkmaler nordischer Sprache
und Kunst (1823— 24, 2 köt.) Denkmaler germanischer und römischer Zeit in den rheinisch-westfálischon Provinzen (1823—27, 2 kötet) Voyagp
archéologique dans l'ancienne Etrarie (Paris 1829)
stb. Ezeken kívül sok önéletrajzi munka, így:
Df^nkschriften und Briefe (1836—41. 5 köt.) Ercellár diplomáciai küldetésekkel bízta

:

;

—

;

;

;

oroszok egészen földúlták. 1582-ben a lengyelek,
1625. a svédek, 1656. az oroszok, 1660. i.smét a
svédek és 1704. végleg az oroszok birtokába került 1763-ban és 1775. a tzvész csaknem teljesen elpusztította. 1893-ban az orosz kormány a
város nevét Jurjev-re változtatta. V. ö. Hausmann, Aus der Gesch. der Stadt D. (1872) Bienemann, Die Katastrofe der Stadt D. wáhrend des
nordischen Krleges (Reval 1902); Körber, Die
Stadt D. in statistischer und hygienischer Beziehung (Dorpat 1902) ; Meitig C., Die Schragen
der grossen Gilde in D. (1908).
Dorsale (új-lat.), arany szövés vagy aranynyal gazdagon hímzett szövet, mely arra szolgált,
hogy a trón v. trónszer szék mögött függlegesen fölfüggesztve, helyettesítse a támlát, avagy
ha az megvolt, annak díszéül szolgáljon. A D. kivált a közép- és renaissance- korban volt haszná;

latos.

Jahren 1790-1827 (1843-45, 4
DorsalíN (lat.) a. m. háti, a hátoldalon lev.
kötet); Briefo berühmter Staatsmánner (1844) stb.
DoTsetfD.-shire), county Anglia dny.-i részében
Autograf-gyüjteményót is közzétette: Faksimile Hampshire,Wilts,Somerset és Devon countyk, meg
von Handsohriften (18.36—38, 4 köt.).
a La Manche-csatorna közt, 2538 km^ területtel,
Dorozma, kfaragó eszköz, kalapács, érdes hom- (1911) 220,502 lak. Partjaiba két öböl a Studlandloklapokkal nagyon kemény kfelületeket egyen- és Weymouth-öböl nyúlik be két félsziget van
getnek vele. Dot'ozmálás (németesen atokkolás) rajtok a Portland és a Purbek. A mészkbl álló
az a mvelet, midn a köveket küls felületükön Downs nev magaslatok a grófság K.-i, a gránit-,
ripaesosra egyengetik, mint pl. a lépcsfokokat, és paleozói Dorset Heights (legnagyobb csúcsaik
hogy csúszósak ne legyenek.
275— 280 m.) pediga Ny.-i részét takarják. D. counDorozsma, község, 1. Kiskundorozsma.
tyt három nagyobb völgy szeli át, amelyeket a
Dorp, elbb önálló község, 1889 óta Solingen Stour (a legnagyobb), a Trent és Proom öntöznek
porosz város (1. o.) egyik része.
ezeken kívül a Wey, a Bredy, a Brit és Char torDorpat(oroszul: ^er/>í, 1893ótaJwryei;, észtül: kolnak itt a tengerbe. A county lakói nagyobbára
Taríoma^, járási székhely Llvonia orosz kormány- fóldmívelk; a föld termékei gabona, kender és
zóságban, a Pejpusz-tóba torkoló, vas- és fahíddal len southdowns nev juhai nagy hírnek örvenáthidalt Embach partján, (i909) 43,9(i0 vegyes ajkú denek. Kbányái számosak
Purbek cserépagyalak., fürészmalmokkal, dohány-, szesz- és sörgyár- got, Portland kitn cementet szolgáltat. Fvátással, élénk len- és fakereskedóssel. Az egykor rosa Dorchester.
komor és rút város most csinos külsej legcsiDorset, 1. Thomas Sar-kville, D. els grófja,
nosabb része az Embach déli partján, a Doms-, normann család ivadéka, szül. Withamban (Susilletleg Schlossberg körül van itt van a csillag- sex) 15;i6., megh. 1608 ápril 19. Tagja volt az
vizsgáló és D. leghíresebb intézménye, az egye- alsóháznak s 1567. mint Buckhurst lord, peerré
tem, különböz klinikákkal, botanikus kerttel, je- emeltetett. Erzsébet királyn alatt több holjütt
lentékeny könyvtárral (közel 200,000 köt.), szép mint követ mködött 1586. Stuart Mária egyik
sétahelyekkel és ültetvényekkel és Baer termé- birája volt, azután pedig az oxfordi egyetem kancelszettudós emlékszobrával. Az egyetem, amelyet lárja s 1598. Angolország kincstárnoka lett. /. Ja1630. Gusztáv Adolf svéd király alapított és több- kab trónralépte után t D. grófjává nevezte ki.
szöri feloszlatás után I. Sándor cár 1802. újra
Huszonöt éves korában elkészítette Mirrour
helyreállított, mindig német tannyelv volt, de formagistratesc. nagy mvének tervezetét, memost erszakkal eloroszosítják. 1890-ben 6 német lyet azonban nagyobbrészt Baldwin Richárd ós
és 48 orosz r. tanár volt. A tanulók száma 1406. Ferrars G. barátai dolgoztak ki (1559 óta több
Az eladásokat ma már csak a teológiai fakultá- kiadást ért). Említésre méltó Ferrex and Porrex
son tartják németül. Egyéb kulturális intézmé- (1565) tragédiája, mely késbb Gorboducclm alatt
nyei a tanító- és tanítónöképzkön, közép-, leány- jelent meg nyomtatásban ezt Norton Tamással
lebtes aus den

:

;

:

:

;

;

:

;

;

;

—

:

;

meg

népiskolákon kívül az észt tudós társa- együtt irta.
ság, a livoniai gazdasági egyesület stb., Barclay
2. Charles Sarkville, D. 6. grófja, költ, az elbbide Tolly mellszobra a város ugyanily nev terét nek unokája,szül. Withamban 1638.,megh. Bathban
ékesíti. D. helyén Jaroszlav Vladimirovics orosz 1706. II. Károly udvarában fényes szerepet vitt,
nagyherceg 1030. Jurjev nev erdöt alapított
anélkül, hogy valami hivatalos állása lett volna.
az esztek föllázadása alkalmával az oroszok ezt 1665-ben elkisérteayorki herceget a hollandiak el1191.1erombolták.l210-benanémet lovagrend bir- leni hadjáratba és egy gyzedelmes tengeri csatát

—
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megelözó éjjelen költötte az angol flottának e
kedvenc dalát To all you ladles now at land.
II. Jakab megfosztotta a sussexi kormányzóságkirály önkényének ellenszegült,
tól, mivel a
in. Vilmos ellenben kegyébe fogadta. D. pártfogója volt a költknek. Költeményeit Johnson
adta ki az Edition of the poets of Great Britain
gyjteménynek 6-dik kötetében (London 1794).
:

-

Dorycnium

nsen

virágzók a vasipar különböz ágai, a
sörgj'ártás (30 gjárral), a gyertya- és sztearin,
a drótkötél-, szerszám-, a tzmentes szekrénykészítés, a varrógépgyartás és a malomipar. Igen
élénk a fa- és gabonakereskedés. Jelentékenyebb
épületek

a Reinoldi-templom üvegfestményekkel
orgonával, aMaria-tempiom gót kórussal, a Péter- templom késói gót oltárral, a gyönyöFiát, Lionel Granfield SackviUe-t, I. György ki- ren restaurált régi városháza, a Miasszonyimk
rály 1720. hercegi rangra emelte. Azonban a csa- temploma, az ev. János és Pál templom stb. Látlád az 1843. gyermektelenül elhunjt Charles ványosságai közé tartozik az 1898. leleplezett
Frigyes császár szobor, a Wandschneider alkotta
Germain SofhnUe viscouni-ban kihalt.
Bismarck emlékm Bismarck h.^talmas méret
I>or8ina8tía (nSv.), I. Epinastia.
Dorsten, város Münster porosz kerületben, a bronzszobrával ( 1 903). Egjkori erdítményei helyét
Lippe éá va^út mellett (1910) 7063 lak., vászonfe- ültetvények és sétahelyek (Westwall, Hoher Wall,
hérítókkel, üveg-, papir-. szappan- és gépgyártás- Südwall, Schwanenwall stb.) foglalják eh Középsal, fíirészmalommal, hajógyárakkal. Epileptikus és népiskoláin kívül legjelentékenyebb kulturális
intézménye a városi múzeum gyönyör könyvtábeteg-'k részére gyógyintézet© van.
Dorstenia L. (növ.). az ep*?rfafél éknek (Mora- rával és értékes gyjteményével. A tudományos
ceae) nagyon eltéró termet, többayári füve v. egyesületek itt tartjak gj-léseiket s ez egyesiileapró cserjéje. 60 faja Afrika és Amerika tropikus tek közül legjelentsebb a töiténeüni társulat. A
vidékein, a D. indica 899. elször emiitett város a XI. sz.-ban a német
Wall. pedig Kelet- birod. területén már vámmentességet élvezett,
Indiában terem. Vi- amiért is kereskedelme korán felvirágzott.annyira,
rágzata hosszú nyel, hogy kalmárai Novgorodig terjesztették ki mkölepónyalakú, húsos és désük körét. 1387— 89-ben 21 hónapig ostromoltak
sejtes az apró virá- a kölni érsek és szövetségesei, de a varos ellenfeleit
gok a felszínét lepik tisztes béke elfogadására kényszerítette. D.-ban
ol (1- az ábrát és Le- volt a hírhedt Fem-birósag egyik fszéke. Késbb
pény virágzat Aq ezen- D. aláhanyatlott és a 30 éves háború után már csak
kívül a virágzat még 3000 lakosa volt. 1806-ban francia csapatok szállotigen különféle alakú ták meg 1808. 1. Napóleon Berg nagyhercegének
lehet. A D. c owírai^er- adta, késbb a Ruhr départementnak volt székheva L. tökéje henger- lye és 1815. végleg Poroszországhoz került. V. ö.
ded, tólevele hosszú- Beitrage zur Gesch. Ü.-s u. dor Gi-afschaf t Mark
nyelú, szívalakú és 1875 ota; Meiningshaus, Die D en Freistühle
szárnyashasábú, ér- und ihre Freigiafen (1908); Rubel.D.-Qr ürkun-

—

ós

:

kitn

:

;

;

Dorstenia contrayerva, a vacok

Hazája Nj-ugat- denbuch L (1910).
Közép- és DélDortmxind-emsi csatorna, összeköti a vesztAmerika, tókéje.vala- fáliai kószenbányák vidéket az Ems torkolatvidémint más rokon fajáé is, hezoár-, méreg- vagy kével, azonkívül a Rajnát az Emsszel és a Wesert
kontrajerva-^ókér néven izzasztó szer volt, az Bibével. Hossza 280 km., mélysége 2 5— 3 m.,
Amerikában ma még kígyómarás ellen (con- esése 71 m. Dortraundnál kezddik, elhalad Heíntrayerva spanyol név, a. m. ellenméreg) általáno- richenburg, Heme, Münster, Ibbenbüren, Beversan ba^iznalatos.
gen és Rheine iparosv.-irosok eltt, HanekeufáhrDorstield, falu Amsberg porosz kerületben, az nél eléri az Ems folyót a Meppenig a regebben
Erascher és vasút mellett, Dortmund tszomszéd- épült Haneken csatornát használja fel. Rapenságában, (1910) 8401 lak,, vasúti kocsiépltómhe- burgnál egyik ága Weserhez csatlakozik, ez pedig
lyekkel, tetócserépégetéssel. Gazdag kószénbá- a Bremenbul kiinduló csatorna által az Elbevel
nyáiban kb. 2áOü munkás dolgozik.
van összekött'e. 1892— 99-íg épült és különösen
Dór stilas, 1. Görog építészet.
a rajnamenti és vesztfáliai kszén elszállítására,
Dorttum (lat) a. ra. hat. a kéz hátsó fele.
meg a nyers- vas és ezüst behozatalára rendkívül
Dór Bzext (lene). Errol akkor beszélünk, amikor fontos.
moli-hungfajban nagy szext-tel ólunk kicsiny
Dortrecht, 1. Dordrechi.
helyett.
Dortrechti zsinat, 1. Arminiánusok.
D'Ortega, botanikus. 1. Ort.
Dorure (franc, cjtMi: dortr) a. m. aranyozás,
Dortmund, a Némutbirodalom egyik legg>'or- arauyfouaiból készült szövetek s paszomantuk
sabbao feji -dó városa és az ugyanily nexü járás gyjtneve. Vannak D.-fines, ezek a valódi aranyszékhelye Vesztfaliaban, 2 km.-nyireaz tmscher- t eziistfuiialból készült aruk, s D.-fausses, ezek az
tol, több vasúti vonal csomupuntján, 80 m. ma- ar>»ny utánzatokból készüllek.
gasban. (1910) 2U.3;« lak. {1816-ban 4465). Mivel
D<ír vándorlás, 1. Dórok.
nagy széntelep közepén és \ esztfalia legtermékeDory (dorü, gör.), nehéz kopja, mely a régi
nyi'bb részében fekszik, egó.-<z N'y.-i Németország görögök nohéií gyalogságának ffegyvere volt
egyik legiparosabb ós legélénkebb forgalmú váDóry, álnév, 1. Fninyák.
rosa, mely rohamus fejlódos t leginkább a haDorycniom Vili., dardahere (növ.), a Legumitalmas Krupp-agy-úgyarnak kösaonheii; külö- nosae (Hüvelyesek) család pillangós virágú géátmetsaéjién a tarmö és porzós,
aprubb virág.

des.

India,

-
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Dósa Qéza^, fest, szül. Nagyenyeden 1847.,
megh. 1871. Maros- Vásárhelyen. 1864 ben Székely
Bertalan tanítványa lett s már a következ évben
(még nyolcadik gimnazista korában) a kultuszminisztertl Bethlen Gábor tudósai körében c.
pályamvével második díjat nyert s aztán állami
ösztöndíjjal 1865. Bécsbe ment, ahol bens barátságban ólt Munkácsyval. 1868-ban Münchenbe
utaknak, meleg hóvviz fürdkkel most Esz- került, itt festette meg az Ónodi országgylés
c, képét. Több arcképet is festett. A Bethlenrl
kiser.
Doryphora (állat), 1. Chrysomeladecemlineata festett kép a Szépmvészeti Múzeum tulajdonába
12 faja a mediterrán vidéken, a Kanáriszigeteken és az alhavasi régiókban honos, apró
cserje v. félcserje. Nálunk a száraz réteken és
lejtökön, takarmányba vegyülve elfordul a D.
germanicum Rouy és a D. herhoceum Vili.
Dorylaion (Dorilaion), város Frigiában, a
Thymbres (ma Purszak) mellett, csomópontja
á Pessinusba, Ikoniumba ós Apameiába vezet

nusza

;

;

és Araniibogarak.

Doryphoros,

Dos
alá

(lat.),

nem

jutott.

Doriforosz.
hozomány. A férji hatalom (manus)
1.

tartozó feleség vagyonára az ö férjét

V.

ö.

Mvészet

(1904).

Dos-a-dos (franc,

ejtsd: do-za-dó) a. m. hátat a
hátnak (a vis-á-vis ellentéte), a táncban, midn a
párok hátat fordítnak egymásnak így hívják azt
a pamlagfólét, melynek ülései háttal vannak egy;

semmi jog sem illette. De szokás lett, hogy a
feleség, vagy ö reá nézve valaki, a házasság te- másnak fordítva.
Dose, Johannes, német író,
kintetébl, melynek feje és terheinek viselje a

fenn magának a visszakövetelési jogot,
adventitia dos néven ismeretes. A dos, melynek
visszaharulása kiköttetett, dos recepiitia. A dos
szarmazhatik vagy
bkezségbl, vagy jogi
kötelességbl. A lex Júlia de maritandu ordinibus dos adása kötelezte az apát, hogy ezzel megkönnyítse a leányok férjhezmenetelét. A dos rendelési mód, melyet igérés nem elzött meg, hatartá

mer

nem

dolog tulajdonjogának

átruházásában

áll,

dotis datio. A dos kilátásba helyezése
dotis
didio, dictiót csak maga a n, vagy apja, vagy
képviselje tehet. Jusiinianus óta nincs külön
:

ünnepélyes

dictio,

hanem csak

dotis promissio,

melynek alapján az követelhet. Ajándék-e a dos ?
A férjre nézve nem az, mert a dos terheléssel járó
jogügylet. A dos a
részére sem ajándék, ha az

n

apjától ered (a lex Júlia szerint köteles adni). Ha
ellenben a
a hozományadással nem tartozó
egyén bkezségét hozományi célra igénybe veszi

n

a dos visszaharulása ki nem köttetett, akkor a
dos a nre nézve ajándék. A régi jog szerint a
dos a férjnek korlátlan tvlaídona. A korlátozást
Augustus kezdte, midn a fundus dotaiisra kiterjeszté az elidegenítési tilalmat. A dos a házasság
felbomlása után visszaadandó. A visszaadás Justinianus óta általános kötelesség. A dos-követelés
biztosítására szolgáló kiváltságok a) hogy a dóssal tartozó férj csdbe esvén, többi közönséges
hitelezit megelzi a felesége a hozományi követelésével (privilégium exigendi) b) Justinianus a
dos visszahárul ásat a záloghitelezkkel szemben is
kiváltságolta. c) Justinianus a feleségnek a dos biztosítása céljából törvényes általános jelzálogjogot
(tacita generális hypotheka) engedett a dos viszszaadásával tartozónak egész vagyonára. A dos
visszakövetelésére szolgált eredetileg a rei uxoriae actio. Ha a dos visszaadását annak adója
stipulatióval kötötte ki, ekkor a visszaadás szerzdési alapon adio ex stipilafu keresettel követelhet. Justinianus a fentebbi két kereset helyébe
állítá a dotalis cuiiót, mellyel a dos a házasság
megszntével okvetlen visszakövetelhet.
s

:

;

Dósa (makfalvi)

család,

1.

Dózsa.

1860 aug. 23.

szül.

,,

ennek bizonyos értéket juttat. Ez a hozó
mány (dos). Az apától ered dos profectitia. Ezt a
nvel ennek apja adta (proflciscitur a patre), a
lex Juiia rendeletébl. A dos, mely a feleségtol
vagy más harmadik személytl ered, aki nem
férj,

Ödde faluban (Schleswig), teológiát ós

íilozóflát

tanult, de a nemzetiségi súrlódásoktól elkeserítve,

1890. Amerikába ment, hol mint tanító mködött.
Öt év múlva visszatért Németországba, hol most
Lübeckben az irodalomnak él. Nagyszámú regényeiben szkebb hazájának mvelödéstöi-tóneti
fejldését vázolja. Kiválóbbak Magister Vogelius (1899)
Der Kirchherr von Westerwohld
(1900); Frau Treue (1901); Ein Stephanus in
deutschen Landen (1 902) Vor der S ündílut 1 90B)
Frauenherzen (1904-1906, 4 köt.); Der Muttersohn (1904); Der Held von Wittenberg u. Worms
(1906); Der Paternostermacher von Lübeck (1906)
Einer von Anno Dreizehn (1907).
Do§en (^tad: — sen), Vítus, horvát költ, szül. a
:

;

;

(

XVin. sz. els

felében, a horvát tengermelléken,
zágrábi egyházmegyei pap, dubovicai plébános és
diakovári püspöki szentszéki ülnök. Megh. 1778
körül, életének 70. évében. Munkái Jeka planine
Axdaja
(A hegység visszhangja, Zágráb 1767)
sedmoglava (A hétfej sárkány, Zágráb 1768);
:

;

mindakett tanköltemény.
Uoshisha (japán, a. m. ugyanazon

célt

köve-

tk társulata),

Jíipánban az amerikai kongregácionalisták által 1875. alapított missziói iskola,
mely 1898. megfosztatott keresztény jellegétl,
de a következ évben újra visszament a misszió
birtokába. V. ö. Ghrütlieb, Christliche Welt (1901).

Dosis

(gör.-lut., dózis),

1.

Adag.

görög grammatikus, Kr. u. a IV.
sz.-ban élt. Egy latin grammatikát, mely ugyanazokból a forrásokból volt merítve, mint Charisius
és Diomedos grammatikái, görögre fordított. E
Dositheos,

1.

grammatika megvan a Keil-kiadta (7 köt., Leipz.
1880) Grammatiei latini cím gyjteményben.
Ennél sokkal nagyobb becs egy görög-latin beszélgetéseket tartalmazó szótár (Hermeneumata),
melyet a legújabb idkig is D.-nak tulajdonítottak, de helytelenül, mert e szótár szerzje, saját
állítása szerint, a III. sz. elején élt. A HermeneumaCorpus glossariotát kiadta Krumbacher Goetz
ram latinonim c. gyjteményében (1888 és folyt).
2. D., 1665— 1706-ig jeruzsálemi patriarcha. Az
elkel bizánci Kotaras-családból származott ós
irányítója volt 42
a gör. kel. egyház életének
évig tartó patriarchasága alatt. Fanatikusan küzdött úgy a katolikusok, mint a reformátusok ellen,
amely utóbbiak kevéssel elbb Lukaris Cyrill
:

f

-
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konstantinápolyi patriarcha (1621—1638) alatt Kairóban a D.-t megszüntették de a Damaszkus
az ortodox egyházat a hitújitás számára meg- melletti Berze nev faluban, melyben évenkiut
nyerni törekedtek. A protestánsok ellen 1672. Je- Ábrahám tiszteletére ünnepet tartanak, ez ünnep
ruzsálemben zsinatot tartott és annak határoza- D.-val van egjbekötve. Az utazási irodalomban
Ebers
leírták a szemtanuk
tait, mint a gör. kel. egyháznak a protestantiz- a D.-t gyakran
mussal szemben ma is fennálló vallástételeit «Az Ágypten in Bild und Wort c. díszmunkája 1. köteigaz hit pajzsai) c. alatt kinyomatta és ersen ter- tében rajzzal ellátott leírása található.
Doszkin (ang. doeskin), 1. Atlaszposztó.
jesztette. Megfordult Bukarestbl átjve Erdély
Doszt Mohammed kán, Kabul ura, szül. 1798.,
területén is. ó szentelte püspökké Bukarestben
(1698) Athanasiust, az erdélyi oláhok érsekét, megh. 1863 jún. 9. Uralkodott 1826 óta és 1855-ig
aki aztán 1700. Rómával az uniót végleg meg- az orosz politikának volt a híve, az angoloknak
kötötte. Emiatt D. személyesen is eljött Erdélybe ellenben ellenfele. Az angolok ez okból több izben
:

;

meg

is íenjrltették. Mióta azonban Herat birtokára vágyódott, az orosz barátsággal szakított és
az angolokhoz szított. 1863-ban ezek segélyével
hatalmába kerítette ugyan Herat-ot, de néhány
hogy Kallinikus konstantinápolyi (1691 1702) nap múlva meghalt.
Dosztojevszk^ Tivadar, kiváló orosz regénypatriarcha Athanasius és követi ellen ünnepélyesen kimondotta az egyházi átkot. Számos müve író, szül. 1821 nov. 11. Moszkvában, megh. 1881
közül, melyek az ó kezdeményezésére alakult febr. 9. Szent-Pétervárott. A szentpétervári mérjassyi könyvnyomdában készültek,fkép a jeruzsá- nöki akadémiát végezve, 1843. mint méniökkari
lemi patriarchák története nevezetes, amely Buka- tiszt belépett a hadseregbe, de nemsokára lemondott, hogy az irodalomnak élhessen. 1846 ban jerestben 1715. jelent meg.
Dossenbach, falu Lörrach badeni kerületben, lent meg els regénye, a Szegény emberek, amely
i km.-nyire Wehrtól, kb.400 lak. ismeretes azon feltnést keltett s megalapította hírét. Gyorsan
vereségrl, amelyet a badeni önkéntesek 1848 ápr. követték ezt Dvojnik (1846) Goszpodjen Procharcsin (1847) Másnak a felesége A féltékeny
27. a württembergi csapatoktói szenvedtek.
Netocka NeznaDossennos, a ravasz púpos, az Atellana nev férj Fehér éjszakák (1848)
bohókás római színjáték állandó alakja, L ÁieUana novna (1849), s egjéb elbeszélései. Belekeveredvén a Petrasevszkíj -féle kommunista-szociafaJbuUi.
Dossi, Giovanni di Kiccol Lnttero, másk. lista összeesküvésbe, 1849. halálra Ítélték, de keDosso. Dossi, a ferrarai iskolához tartozó olasz g>-elemból Szibériába küldték kényszermunkára.
fest, szül. 1480. vsz. a Cento melletti Dosso- Négy évi szenvedés után besorozták közkatonában, megh. 1542. Ferrarában. Mantuában (1512), nak. A katonáskodás megmentette az elméjét elTrientben (1532) és fként Ferrarában mködött. borulással fenyeget kedélybetegségtl megírta
Lorenzo Costa tanítványa volt, de a velenceiek szibériai életének megrázó történetét Zapiszky iz
is, fként Giorgione, hatottak rá, amirl elssormertvavo doma (Emlékiratok a holtak házából)
ban ra«yogó színezése tanúskodik. Pompás kolo- cím mvében. 1859-ben kegyelmet kapott és
rizrausán kívül gazdag képzelete által tnik ki, visszatérhetett Tverjbe, ahonnan késbb Szentamiért elnevezték a festészet Ariostójának.
Pétervárra költözhetett. Mihalj nev fivérével
müvei Trónoló Madonna szentekkel a ferrarai. együtt 1861. itt a V'remja cím lapot alapította,
Jézus születése a modenai, a Négy eg\- házatya s mikor ezt 1863. betiltották, az Epocha cím
látománya a drezdai képtárban, Szt. Sebestyén a lapot indította meg 1864., de ez testvére halála
milanói Brera-, s Kirke a római Borghese gyjte- után alig egy év múlva megsznt. 1866-ban jeményben. Több kepének tájképi hátterét testvére lent meg legnevezetesebb munkája, a Presztupleée iskolatársa. Giovanni Battista (megh. 1546) nije i nakazanije (Bn és bnhdés), a pszicholófestette. V. ö. Zicanziger W., Dosso Dossi (Leip- giai boncolás remekmve. Késbbi mvei
Az
zig 19111.
idióta (1868) ; Az örökös férj il870) Az ördöngöDosHier (franc, ejtai: doss]é) a. m. hátoldal, hát- sök (1870-72) Podro8ztok(1875) A Karamazov
támasz, tov. hátirat, mappa, levélrendez tok a fivérek (1880) már hanyatlást mutatnak. Egyre
D. arra való, hogy pl. a bankok az üzletfeleiktói zavarodottabb lett és mindinkább zagyva miszletétként átvt<tt értékpapírokat könnyen fellel- ticizmusba merült. 1873 ban M- cserszkij herceg
het módon külön-külön tarthassák. D.-ban gyj- lapjának, a Grazsdaninnak szerkesztését vette át,

és a megkötött unió és Athanasius személye
ellen izgatott. Athanasius panaszára a bécsi udvar közbelépése folytán D. kénytelen volt visszavonulni Bukarestbe, majd 17U2. kieszközölte,

—

:

;

:

;

:

;

.

;

:

F

:

:

;

;

;

;

tik a legtöbb üzletben a beérkezett és elintézett
leveleket, valamint az elküldött levelek másolatait

is.

amelyben 1876— 80-ig Egy író naplója cikksorozatot írta. összes müvei halála után 1882— 83-ig
ji'lentek meg Szent-Pétervárott 14 kötetben. Magj'arul megjelentek:
Beszélyek, foi-d. Csopey

Dosso Dossi, 1. Dossi.
Dósze arab a. m. tiprás). a Rabi el-ewel hó 12. László
napján szokásban volt Kairóban az a szertartás,
hogy a kígjószelidltésrl híres Szá'di-dervisek
sejkje a rendjéhez tartozó és ez alkalommal a
földre terül dervisek háta fölött nyargalva elhalad. Körülbelül 2üO-an szoktak ez alkalommal a
kairói Ezbí'kijje téren számos néz közönség szeme
láttára a földre ieterülni és miután a sejk rajtuk
elnyargalt, minden baj nélkül felkelni. 1881 óta

Az örökös

Timkó Iván
Béla (1885):
Karamazov testvérek (Pesti Hírlap 1888. évf .)
Raszkolnikov, ford. Szabó Endre (1889, Bún és
bnhdés címen újra 1904) Fehér éjszakák (1888);
Egy halottas ház emlékiratai, ford. Timkó Iván
(1883):

(1882)

A

;

szenvedk,

féij,

ford.

ford.

Fái

J.

;

(1899); Egy játékos napiója, ford. Szabó Endre
(1900); Golyadkín úr mása (Pesti Hírlap 1900.
évf.) ; Az ördöngösök (1909) ; A zsarnok kakuk
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Napló 1910 évf.); A félkegyelniü, ford.
Szabó Endre (2 k..t., 1911). V. ö. Be Vogué, D.
(Revue des Deux Mondás, IS^^ö) u. a., Le román

kivétel nélkül kisebb

;

—

russe (Paris 1888); Bmndes, F. M. D. (Berlin
1890) Mereskovszkíj, Tolsztoj és D. (19' 3).
;

Dotálás

ditare

:

általános

Igen nagy számmal fónmaradt képeibl jelentékeny sorozatok vannak a müncheni, drezdai,

amsterdami, párisi és szentpétei-vári képtárakban. Leghíresebbek közülok A vízkóros
(1663,
Paris, Louvre)
A csudadoktor (1652, München,
Alté Pinakothek) Az alchimista (Szent- Pétervár.
;

Ereraitage) A fogorvos. Remete (drezdai képtár)
stb. Nagy befolyást gyakorolt a hollandi geuref estés további sorsára és tanítványai, utánzói követték, majd ttilozták képeinek részletez kimunkáltságát. V. ö. Martin, Het leven en de werken
van Gerrit D. (Leiden 1901).
Douai (Qjtsd: dué), járásl székhely és els rangú
ersség Nord francia départementban, 32 km.nyire Liliétl, a Scarpe és Sensée csatorna partján,
vasút mellett, (looe) 33,247 lak., arzenál, ágyuöntés, cukorfinomltas, sziiiip- és olaj készítéssel, palackgyártással, pamutszövéssel, csomagoló papírgyártással és térképkészítéssel; vászon-, olaj-,
gabona- és olaj magkereskedéssel. A város rendesen épült jelentékenyebb épületei a régi városháza, 40 m. magas toronnyal a kevésbbó Ízléses
Szt. Péter temploma flamand festk képeivel
a
Notre Dame templom Bellegambe Jean díszes
oltárképeivel a XVIII. sz-ból való igazságügyi
palota stb. Számos kulturális intézményei közül a
legjelentékenyebbek: az académie universitaire
5 département részére, zene- és rajziskola, nyilvános könyvtár (80,000 köt, 400 kézirat) kép-,
régiség- és természetrajzi gyjtemény (ez utótíbi
;

)

désok. Dütalitia hona, hozományi javak. Dotálren/lszer a. in. házassági vagyonjog rendszere.

Dotalitium
(I.

(lat),

a magyar jogban

a.

m.

o.t.

Dotalium,

Doalium.

1.

Dotatío

1.

;

Hozomány.

;

állásnak, pénztárnak, alapítványnak, intézetnek, községnek vagyonnal vagy
jövi'dt'lemmel való ellátása, a templonmak a kegy(lat.),

;

úr által biztosított javadalma, államférfiaknak és
adott anyagi jutalom. A vmegyei
pénztárak hazánkban az állampénztárból nyerik

hadvezetknek

;

men

nnek
D.-jukat. A magánjogban a férjhez
a kiházasítása a D. L. még Dotálás.
Döttore (ol.) a. m. doktor, az olasz vígjáték-

egyike Pranciuország leggazdagabb ilynem múzeumainak); több tudományos társulat, középiskola, tanító- és tanítónképz stb. D. már a középkorban Flandria grófság virágzó városa volt
1175 óta önálló város. II. Fülöp 1562. itt. egyetemet alapított, moly a forradalomig 1793-ig állott

ban a XII. sz. óta szerepl komikus jeli* maiak,
mely bolognai ájszólásban beszél szrszál hüsogató tudóst ábrázol máskép tíratiano-nak neve;

A

D.-t személyesít alak feketeorrii, vöröspolájii álarcot, pápaszemet és a bolognai egyetem
zik.

:

;

Dotáitelek (fwuius dotalis), a hozományhoz
tartozó ingatlan,

n

:

;

Dotalis actio (lat.), 1. Dos.
Dotalítia pacta (lat a. m. házassági szerz-

kötbér

—

;

ajándékozni szóból),
szokás az,
"hogy az év végén mutatkozó teljes tiszta nyereséget nem osztják fel a részvényesek között osztalék fejében, iianem annak egy részét tartalékok
alkotására, nyugdíjalap létesítésére, igazgatói jutalókra, hivatalnokok renumerációjára, st jótékony célra is szánják. Mivel ezekrl az ö-^^ezegokröl a részvényesek mondanak le, jóformán az
ókét megillet nyereséget ajándékozzák e különböz célokra, a nyereségnek ezt a hovatbrdítását
nevezik D.-nak. Dotációnak nevezik sokhelyütt
az alkalmazottak Üzetését is, ezért hallani jól v.
rosszul d'itált állásokról. L. még Dotatio.
Dotales (lat.), a hozományhoz (dos) tartozó
tárgyak (res dotales).
(a latin

Doubl.

méret képeiben finoman,
kedélyesen, néha humoros célzattal ábrázolta a
polgárság mindennapi életének apró eseményeit.
Alakjait
sokszor saját képmása
nyitott ablak keretében szereti bemutatni
a hatás kedvéért olykor mesterséges világítást is alkalmaz.
Ers festi érzéke megmenti a kicsinyességtól.

(Pesti

a részvénytársaságoknál

—

fenn. Allén bíboros itt alapította 1568. a híies angol kollégiumot kat. papok nevelésére Anglia szádoktoiainak öltözetét viseli.
Dotzaner, Justvs Johann Friednch, német mára, megsznt 1793. 1667. elfoglalta XIV. Lajos,
zenész, szül, Háseliiethbeu (Hildburghausen mel- 1710. végleg megszerezte a franciáknak. 1802-ig
Nord fvárosa volt. Itt szül. Calonne, Jean de Bolett) 1783 jiin. 20., megh. Drezdában 18r;0 márc. 6.
1801. a meiningeni udvari zenekarba lépett, logne szobrász stb. az utóbbinak honfitársai emlék1811— 50-ig kamara-zenész volt Drezdában. Kö- szobrot emeltek. V. ö. Guide de l'étranger dans
Annuaires de D. depuis 1856 Cardon G.,
rülbelül 150 zenemüvet szerzett, melyek közt D.
koncettek, szonáták, variációk, triók, nyitányok, Fondation de l'tmiversité de D. (Paris 1.-^9 ).
Douairiére (franc, ejtsd: dueríér), frangú
szimfóniák vannak írt egy Gruciosa c. operát
és egy kitünö gordonka- iskolát is. Tanítványai hölgy, aki a neki kiutalványozott tartásból (dotavoltak Kuramer F. A,, Drechsler K., Schubert rium) él. Eeine D., a király özvegye.
Doaane, l. Vám.
K., és fia Louis is.
Douamenez (ojtsd: duar— ), tengerparti város FiDotzheim, porosz falu a wiesbadeni kerületben, vasút mellett, (1910) 6266 lak. Szepeu fejld nistére francia départementban, a róla elnevezett
gyáripara, különösen gép- ós biitoigyártása je- öbölnél 22 km.-nyire Quimpertöl, vasút mellett,
(1906) 13,568 lak., nagyon élénk halászattal, külölents. A varo-nak viilamos va^titja is van.
Dou (^tsd: dau, Dov, DoMv), Gerord (Gerrit), nösen szárdinia-haláíízattal. Az 54 km. kerület
hollandi fest, szül. Leidenben 1613 ápr. 7., megh. D.-i öböl egyike a legszebbeknek Európában. Vele
1675. Elször rézmetszést és üvegfestést tanult, szemben több sziget van (Sein stb.).
l>oabI., természetrajzi nevek mellett Double1628-31-ig Rembrandtnak volt tanítványa és
1849) nevómesterétíd tanulta a festi flnomsHgot, különösen day Edward angol zoológus (1811
az árnyékos fény hatásos alkalmazását. Majdnem nek rövidítése. Mve The genera of butterflies,
;

;

;

;

1

:

•

—

Doubte
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or diomal lepidoptera etc. (Westwood-dal, London 1852, 2 köt., 86 színes táblával).

—

Oouche

Az egész département 3 zónára osztható a legalacsonyabb, a Plaine, a Doubs és Ognon alsó völgyeit foglalja magában a Loueig ez a különben
:

Donble (franc, ejtsd: dúbii a. m. ketts ; 1. régi
2. D., a ketts aránylag is hideg départementnak a legalacsofrancia ezüstpénz =^ 2 denier.
és a vetülékkel bélelt szövetek gyjtneve, 1. Bé- nyabb ^legmagasabb pontja az Islesurle D. 510
m.) és legmelegebb része. A második zóna, a
leli szövetek.
Donblé (franc, egtsd: dnbié) a. m. kettzés, a Moyenne-Montagne, már szólltermelésre nem
szövésben több fonál összesodrása az ékszerészet- alkalmas különösen szépek a legeli. A HauteMontagne igen hideg, erdkkel s legelkkel boríben L Drágakövek.
Double conscience (firanc), ketts öntudat, tott hegyes vidék. A D. folyón kívül, amelyrl a
départ nevét kapta, a földet itt öntözik a Taveme,
l. Öntudat.
Doable eorde (franc, ejtsd: dábt kord), a vonós Dessoubre. Barbéche, a Savoureuse-zel bvült Allaine, azután az Ognon és a Lison által ersbül
baníszereken a ketts fogás.
Doable-face (franc), L Deux-face.
Loue, amelyek mind a D.-ba folynak- Az állatteItoables (franc, ejtsd: dübi), zenei mszó, a nyésztésjelentékeny. A bányászat mán'ányt, épüjeváltozatok (I. o.) régi elnevezése. E régi variá- letkövet, vasércet, agyagot ós sót szolgáltat
ciókban sem az ütemnemet, sem a hangfajt nem lentékenyebb iparágak: harangöntés, szegkováváltoztatták, csak a témát díszítették fel és egyre csolás, gép-, szesz-, papír- és brgyártás, sajtkészíszövés és mindenek fölött az órakékisebb érték hangokból szttek figurákat. D.- tés, fonás
okaí írtak: Hándel, Bach, Couperin, Rameau stb. szítés (közel 500,(XX) egyedül Bésanponban). A kiDoable stout (ang. ^jtad: dSbbl sstaut), az angol vitel cikkei a vas- és vaseszközök, órók, a Genporter sörök legsötétebb fajtája, L Sörgyártás.
cuiUe-ben ós Deluzben készített papiros, fa, gyüDoablette (franc, ejtsd: dnbiett) a. m. két pél- mölcs, sajt, szarvasmarha, ló stb. a bevitelé szén,
dányban meglev nevezetesen gyjteményekben, bor, olaj, gyarmat, divatárúk és bútorok. A vasúti
pl. könyvek valamely köujTtárban (daplicatum)
vonalak hc«sza 377 km. D. 4 aiTondissementra
aztán oly tárgyak, melyeket csak párosan adnak van fölosztva ezek: Bésancon, Baume-les-Dames,
el; az ékszereknél két köböl összetett drágak, Montbéliard ós Pontarlier. A székhely Bésanpon.
melyek közül az egyiket alsó, a másikat fels rész- A mai département Franche-Ck)mté egy részébl
nek vájták ki (1. Drágakövek); a vadászatban^ (Bésancon, Baume-les-Dames, Omans. Pontarlier
ha két lövéssel egymásután két vadat ejtenek ésQuingey járásokból) és Montbéliard hercegségbl
el. L. még Deito és Orgona.
alaklttatottV. ö. Mémoires de la Société d'ómulaDoi|blieren,a harminc éves háború óta jó ideig tion du D. 1840 óta és Joanne, Géogr. du D. (1889).
a gjalogságnál használt mszó, amellyel az elDoacement (franc, ejtsd dósmai) a. m. gyönször a svéd csapatoknál (1631) alkalmazott azon géden, halkan.
eljárás jelöltetett meg, sunely szerint lövés eltt
Doncet (^tsd: dosaé), Charles Camüle, firancia
a 2-ik, -i-ik és 6-Lk sor emberei az 1-s, 3-ik és drámaíró, szül. Parisban 1812 máj. 16., megfa.
5-ik sor emberei közötti közökbe léptek s így az u. 0. 189Ö ápr. 1. A francia akadémiának tagja,
eredetileg 6 sorban sorakozó csapat valamennyi s 1876 óta örökös titkára volt Vígjátékai közül,
embere lhetett.
melyekben szelíden gúnyolja az emberi gyöngéDoublure (franc, ^tBd:dabiar) a. m. bélés, haj- ket s bven szórja a szellemes ötleteket, a legistóka a köny vkötésnól az elözékpapirlapot helyet- mertebbek : ün jexme homme (1841) L'avocat de
tesít br vagy selyem.
sacause (1849); La chasse aux firipons (1846);
Doubs (ejtsd: dó), 1. a Rhone vlzvidékéhez tor- Le fruit défendu (1857). Összes mvei 1875. jetozó folyó keleti Franciaországban. 937 m. maga- lentek meg (Paris 2 köt). V. ö. LemaUre, Imsan ered a Jura hegységben, a Noiremont lábánál, pressions de théátre ni. (u. o. 1890).
átfolyik a St. Point és a Lac des Brenets tavakon,
Doacear (franc, ^tsd: áusi6r) a. nu édeaség,
ez utóbbiból kilépve, 27 m. magas vízeséssel bukik szelídség, jutalomdíj, borravaló.
alá. A Juia párhuzamos láncai között hol keresztI>oache (fr., esjt8d:dns), zuhany. A \izzel gyóvölgyben, hol hosszanti völgjben folyik. Fels gyítás egy eszköze lényege a test lefecskendezése
völgyeMontbéliardigszúk,2—300m. mély kanyon, nyomás alatt áramló vízzel. Az alkalmazott víz
amelynek falai majdnem függlegesen vágódtak hmérsékleti hatásához a vízsugár ütése okozta
be a jurarétegek közé. Egy darabon határ Svájc mechanikai inger is hozzájárul Többféle D.-t kü:

—

:

;

;

A

^

:

;

:

;

:

:

.

:

;

;

;

és Franciaország között, St. ürsanne fölött hirtelen kanyarulattal Ny.-ra, majd É.-ra fordul, végül
alsó szakaszán fels folyásával párhuzamosan
haladva, Verdun közelében a Sanba ömlik.Hossza
430 km. Doletl Boujeaucourtig a Rhöne-Rheincsatoma követi irányát. Legnagj'obb mellékfolyói
jobbról az AUaine, balról a Loue.
2. D., départemertt Franciaország k. részében
5227 km* területtel, (i906) 298,438 lakóval. D. hegyes vidék, amelyen 4 hegylánc vonul végig, ezek
a Jura láncai ; a svájci határral egyközüen húzódnak el. A legmagasabb ak. amelyben a Mont dOr
(1463 m.), a Gros-Crét (1423 m.), a Risoux (1384
m.), a Noirmont (1299 m.) a legmagasabb csúcsok.
Rimi rfmn LewBmtm.

V.

UL

lönböztetünk meg, részben a vízsugár minsége
szerint (ígj- cs-D., sugár-D., legj'ez-D. stb.),
részint a testrészek és a sugár iránya szerint
(így tarkó-, gerinc-, máj- stb. D., alsó-, oldal-,
fels-D.). Speciális készülékek a D.-kalitka, melyben minden oldalról fecskendeznek vékony víz-

sugarak; a D.-filiforme-bó\ túhegyni nyíláson
igen nagy ervel lövell ki a víz. Széleskör alkalmazást nyer a göz-D., a sugárban eltör gz.
Skót-D. alatt a váltakozó hideg és meleg (gz)
D.-t értjük. Nagyobb vízgyógyintézetekben a különböz D.-ok hmérséklete, nyomása stb. egy
pontról, arravaló emelvényrl (D.kathedra) szabályozható. Hmérk, manométerek mutatják a
45

—

Doucin
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hmérsékletet és nyomást, kever-készülékek
(melangeunök) szabályozzák a vlz hmérsékletét
Forrólég-D. a nyomással kiáramló meleg leveg.
Legjobbak a villamos csvel dolgozó készülékek.
A leveg forró csövön áramlik keresztül s itt
melegszik föl. A brön ers vérbséget okoz.
Franklin-D., 1- Iranklinizálás. D.-massage
masszázs alkalmazása D.-sal egyidben. Masszálás a fecskendez víz alatt Franciaországban
kedvelt gyógyító eljárás. L. még Leöntés.
Doncin (franc, ejtsd: dnszen), egyik változata a
bokros vadalmának hollandi szentiványi almának is szokás nevezni, ellenben az egész törpe
alanyul szolgáló paradicsomi almát francia szentiványinak mondják.
Doné-la-Fontaine (ejtsd: dué la fontén), város
Maine-et-Loire francia dópartementban, 17 km.nyire Samnurtl a Doué-patak és vasút mellett,
(1901) 3275 lak., szénbányával, a XIII. sz.-ból való
templom szép romjaival. D. a középkorban Doadum V. Theoduadum néven az aquitániai király:

;

nak volt székvárosa.
Dongga, mint szegényes berber falu, az egykori Thugga (thukka, legel) helyén, bels Tunisz
egyik legrégibb és legfontosabb helysége sGighután az ország legérdekesebb romvárosa. Valamikor a karthágóiakkal szövetséges berber dinasztia székhelye lehetett ; késbb Masinissa birodalmához tartozott s fénykorát Kr. u. a II. sz.ban érte el. D. már az ókorban ismeretes volt
ólom- és cinkbányáiról.
Donghtyit (ásv.), lerakódik a Doughty Springs
lúgos vízébl (Colorado). Képlete közel
Alj(SOJ3.5Al2(OH)6.21HoO.
tis

Dongl., növénynevek
nevének
lett

júl.

mellett

Douglas Dávid

Perth melSkótországban 1799., megh. Hawaiin 1834
12. 1823— 24-ig Amerika flóráját tanuhnárövidítése. Szül. Scone-ban,

nyozta.

Donglas (ejtsd: döggiesz), 1.
fürd és fvárosa Man angol
k.-i partján, (i9ii)

látogatott tengeri
szigetnek, annak
17,500 lak., halászattal ; villák,

kertek és ültetvények környékezik a hatalmas
hullámtörvel körülzárt kikött. Közelében van

Kirk-Braddan temet, amelyben a XII, sz.-ból
való run írással ellátott érdekes sírkövet találtak.
2. D., falu Lanark skót countyban, a Clyde
mellékvizének, a 26 km. hosszú D.-nak partján,
(1911) 2509 lak., szén- és kbányával, egy régi kastély romjaival, amelyet Walter Scott írt le a
Castle Dangerous-ban.

—

Donglas (ejtsd döggiesz), ösrégi skót fnemesi csamely a hagyomány szerint sének fekete arc:

lád,

színérl kapta a D. nevet, valószínleg azonban
Theobald flandriai lovagtól származott, aki 1160.
kapta hbérül a D. birtokot. A család tagjai csak-

hamar elkel szerepet játszottak a skót történelemben. Kitntek az angolok elleni harcokban,
de élénk részt vettek a skót pártharcokban is s
legtöbben közülök a harctéren estek el, vagy erszakos halállal multak ki. A család fága 1488.
halt ki s ezután annak egyik mellékága, a D.
Angus család jutott szerephez. E család neveze-

—

volt

;

Dougrias
1513. a floddeni csatában két

fia esett el

IV.

Jakab királlyal együtt megh. 1514.
2. D., Gamn, az elbbinek harmadik
;

fia, a legrégibb skót költk egyike, szül. 1474., megh.
1522. Parisban tanult s az egyházi pályára lépve
Dunkeld püspöke lett.
müve The police of
honour c. allegorikus költeménye (megjelent 1553,
új kiadása 1827) ehhez csatlakozik a King Hart
allegória. Lefordította Vergilius Aeneisét skót
nyelvre (megjelent Londonban I5ö3, új kiadásai
1710, 1839). Összes költi müveit J. Small adta
ki (Edinburg 1874).
3. D., Archibald, D. 1. unokája, 1514. nül
vette IV. Jakab király özvegyét, Tudor Margitot
és a kiskorú V. Jakab gyámja lett. 1528-ban,
miután nejétl elvált, mostoha fia számzte, s
csak annak halála után (1543) tért vissza Skótországba megh. 1557. Egyetlen leánya Lennox
gróf felesége lett. Ennek fia volt DarnZey Henrik,
Stuart Mária férje.
4. D., James, Mortongrófja,'azél6bbmek unokaöccse. Nevezetes szerepet játszott Stuart Mária
uralkodása alatt. 1563-ban Skótország kancellárja
lett s nagy része volt Riccio, Stuart Mária kegyeltjének megöletésében. Késbb Mária pártjára
állott s valószínleg részt vett a Damley Henrik
eUeni összeesküvésben nemsokára azonban Stuart
Mária elleneihez csatlakozott. 1572— 77-ig Skótország kormányzója volt ésBrzsébetangolkirályn
hatalmára támaszkodott. Ellenei
1578. másodszor is megbuktatták, s 1581. azon vád alapján,
hogy részt vett Damley Henrik meggyilkolásában, halálra ítélték és Edinburghban lefejezték.
Unokaöccsében : Archihaldhan kihalt a D. Morton
család 1588., s a D. javakat a D. Lochleven és a Z>.
Glenbervie mellékágak örökölték. Ez utóbbi család
1703. hercegi címet kapott, de 1761. kihalt, ekkor
a D. hercegi cím a Hamilton-családra szállott át.
5. D., Bobért, a D., Whittingham mellékágból,
svéd tábornagy, szül. 1611 márc. 17., megh. Stockholmban 1662 máj. 28. Mint apród került Gusztáv
Adolf svéd király mellé és svéd szolgálatban 1643.
a tábornokságig emelkedett; 1645. a iankaui
csata után
küldte Torstenson I. Rákóczi György
segítségére, kivel Nagytapolcsánynál egyesült is.
1654-ben svéd gróf lett s X. Károly mellett harcolt a lengyel háborúban 1657. tábornaggyá nevezte ki a király. 1658-ban Livlandban és Kurlandban harcolt szerencsésen, sót Jakab kurlandi
herceget Mitauban el is fogta. Tle származik a
Svédországban ma is virágzó D. grófi család,,
melynek kiváló tagja D. Lajos gróf, szül. Zürichben 1849 nov. 24. Elször udvari szolgálatban
volt, majd 1890— 1901-ig az els kamarában szerepelt mint jeles szónok. 1895— 99-ig külügyminiszter volt 8 erélyesen védte a svéd álláspontot a zászló-kérdésben a norvég storthinggal szemben. Nagy feltnést keltett névtelenül megjelent
röpirata :WiewirNorrlandverloren (1890, Stockhohn 3 kiad.). V. ö. Hume of Godscroft, History
of the houses of D. and Angus (1644, új lenyomata
1748 Edinburg) Fraser, The D. Book (1885 London) Maxwell, History of the house of D. (1902

F

:

;

;

;

t

t

;

;

;

tesebb tagjai:
u. 0.).
1. D., Archibald, a kiskorú IV. Jakab skót
Donglas (ejtsd: dö^iesz), Stephen Arnold, északkirály gyámja, 1493— 98-ig Skótország kancellárja amerikai államférfi, szül. Brandonban (Vermont)

—

Douslas-féle Uregr
1813 ápr.

23.,

nois államban
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Douzette

3. Illi-

a kópviselkamarába, hol a radikális párthoz

s ezt képviselte 1843. a
1847. a szenátusban.O vitte

1895— 96-ig a Bourgeois-kabinetben a pénzügyi tárcát viselte, azután 1897—
1901-ig Indo-Kina kormányzója volt. Innen hazatérve ismét képvisel lett s 1905. a kamara elnökének választották. Az 1906-iki elnökválasztáson
Falliéres-rel szemben kisebbségben maradt. 1912.
Korzika szigetén szenátorrá választották. Több
politikai munkát is írt, köztük Com-cel és Deschanel társaságában Les questions actuelles de
politique extérieur en Asie (1910).

megh. Chicagóban 1861 jún.

mködött

képviselházban, majd
keresztül Texas annexióját

s

Angliával szemben

érvényesítette az Unió jogát az Oregon vidékre. A
rabszolga-kérdésben a déliekkel tartott, de mivel
Kansas állam jogait védte Buchanan elnökkel
szemben, ki arra oly alkotmányt erószakolt, mely
a rabszolgatartást megengedte, elvesztette a déliek
rokonszenvét. Ezért aztán 1856. és 1860. megbukott az elnökválasztáson. Mikor Lincoln elnök
alatt a szakadás megtörtént, D. hü maradt az
Unióhoz s az északi államok seregébe lépett mint
tábornok, de még a háború kitörése eltt meghalt.
Életrajzát megírták Sheahan (New York 1860) és
Flint (Philadelphia 1860).
Doaglas-féle üreg (cavum Douglasii), a végbél és a húgyhólyag, illetleg nben a végbél és a
méhnyak, részben a hüvely között lév, hashártyával kibélelt rés.

csatlakozott.

:

Doumic (ejtsd: domik), Hetié, francia irodalomtörténetíró, szül. Parisban 1860 márc. 7. Jeles
irodalmi képzettségrl, biztos ítéltehetségrl s

finom ízlésrl tanúskodó cikkei a Journal des
Débats és a Revue des deux mondes hasábjain
látnak napvilágot. 1909 óta tagja az akadémiának, önálló kötetei közül, melyek nagyrészt cikkeibl kerültek ki, fölemlíthetk De Seribe á
Ibsen (1893, 2. kiad. 1896); Les jeunes (1895);
Douglas-feny (növ.), I. Pseudotsuga.
Études sur la littérature fran^aise (1896—1908,
Douglasit (ásv.), víztartalmú kálium vasklorid 6 köt.) Hommes et idées du XIX. siécle (1903)
(2KCl.FeCL+2HsO), apró, zöld, egyhajlású kris- Lo théátre nouveau (1908), George Sand (1909) s
tályok Stassfurt, illetleg Leopoldshall ksóbá- egy igen elterjedt középiskolai tankönyv Histoire
nyáiból. A levegn olbomlik.
de la littérature IranQaíse (1888, 26. kiad. 1907).
Doaglass (ejtsd: döggiesz), Frederick, mulatt szárDour (ejtsd: dur), város Hainaut (Hennegau) belga
mazású északamerikai szónok és író, szül. Mary- tartományban, 16 km.-nyire Monstól, vasút melland államban 1817., megh. Anacostiában 1895 lett, (1910) 12,531 lak., kószénbányákkal, kötélfebr. 20. Anyja néger rabszolgan volt st magát gyártással, cémafonással és brcserzéssel.
is eladták egy baltímorei hajóépítnek. 6 évi rabDonrbie, festi vidéken folyó, 70 km. hosszú melszolgaság után 1838. megszökött urától, felvette lékvize a Tamnak Franciaország déli részében, a
a D. nevet s jóakarói támogatásával tovább ké- Puy d'Aulas lábánál ered Nantnál balról fölve.pezte magát. Csakhamar mint kiváló szónok sze- szi a Durzont, azután jobbról a Trévezet-t
a
repelt a rabszolgaellenes gyléseken. 1845-ben Causse Noir ós a Larzac közti hegyszakadékon
Angliába jött át, hol szónoklataival nagy hatást átjutván, a Millaui szép medencébe ér és kevéssel
:

;

:

;

;

keltett; itt adta ki önéletrajzát is: Life of an
barátjai

American slave címen. Ezután amerikai
törvényes
dollárért)

módon megváltották szabadságát (750
s D. mint újságíró a The Norts Star c.

hetilapot adta ki.

Millau alatt torkollik.

Doordan (ejtsd: dárdán), város Seine-et-Oise francia départementban, 22 km.-nyire Rambouillettl,
az Orge partján, vasút mellett, (i9oi) 2970 lak.,

A

polgárháborúban az északi jelentékeny gazdasági gépgyártással, papírgyára négerek ügyében sok tással, fürészmalmokkal, kötöttárúgj^ártássaL Kötanáccsal szolgait Lincoln eíaöknek. Késbb is zelében sok a nyaraló. A karolingmk palotájának,
fontos állásokat töltött be Grant, Hayes és Gar- Dordingumnak helyén a Fülöp Ágost Irancia kifleld elnökök alatt. Nevezetesebb munkái
Narra- rálytól épített erd romjai láthatók.
tive of my experience in slavery (Boston 1844)
Dourdou (ejtsd: durda), két folyó FranciaországMy bondage and my freedom (Rochester 1855) ban a D. peptentrional 70 75 km. hosszú melLife and times of Frederick D. (Önéletrajz, Hart- lékfolyója a Lótnak fmellékvizének, a Craynauxford. 1881). Róla Irt munkák Holland, Frederick nak csinos vízesései vannak, a gyönyör Ssles-laD., the colored orator (New-York 1891) In me- Source nev hegycirkuszban, amelyet Tivolinál
móriára Fred. D, (Philad. 1897).
szebbnek tartanak aD. Mérídional az Espinouse
Doollens (ejtsd: duiiAS), város, 3-ad rend ers- hegyekben ered és 90 km. hosszú folyás után a
ség Somme francia départementban, 30 km.-nyire Tarnba torkollik.
Amienstöl, 149 m. magas domb lábánál az Authie
Douro, folyó, 1. Duero.
és vasút mellett, (i9oi) 4255 lak., gyapotfonással,
Do nt des, do at facias (lat.) a. m. adok,
fürészmalommal, papírgyártással, brcserzéssel, hogy adj, adok, hogy tégy.
gabona- és marhakereskedéssel. D. a rómaiak
Douw, hollandi fest, 1. Dou.
Dulincum-a. Ni fogjház. Mtrágya, különösen
Douzain (franc, ejtsd: iazéa), a francia verstanfoszforsavas káli kereskedelme élénk.
ban a tizenkét soros versszak.
Doulton-árük, angol agyagárúk, melyek DoulDouzette (cútsd: duaett), LoMW, uómet festö, szül.
tonban (Lamboth) készülnek rendesen barna v. Tribseesben (Pommeránia) 1834 szept. 25. Berlinkékszín fayence- edények, domború díszítmé- ben tanult. Sokat utazott Skandináviában, majd
nyekkel.
Németország É.-i részében és hangulatos tájké-

államok pártjára

állott s

:

—

;

;

:

;

;

;

Doumepálma
Doamer (ejtsd

Hyphaene.
peivel, melyek közül holdvilágos téli képei tnnek
Paul, francia politikus, ki, nagy sikereket aratott. Alt-Prerow látképe a
szül. Aurillacban 1857 márc. 22. Jogot végzett s berlini National galerie-ben van, holdtól megvilámint hírlapíró mködött Parisban 1888. került gított fjordot ábrázoló képe a drezdai képtárban.
:

(növ.), 1.

dnmé),

;

IS-

Dov
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Dov, hollandi fest, 1. Dou.
zwei Weltteilen (Heidelberg 1901). Angewandte
Dóval, nagyk. Zólyom vra. beszterczebányai Geographie címen füzeteket ad ki.
j.-ban, (1910) 994 tót lak., u. jl Martalja, u. t. nyá4. D., RichardWilhelm, német egyházjogász,
ron Korytnicza, télen Oszada.
D. Heinrich Wilhelm fia, szül. Berlinben 1833 febr.
Dovalló, kisk. Liptó vmegye liptóujvári j.-ban, 27., megh. Göttingenben 1907 szept. 18. 1862-ben
postahivatal, u. t. Liptóujvár. rendkívüli, 1863. rendes egyet, tanár Tübingen(1910) 1134 tót lak.
.Plébániatemploma kés csúcsíves épület, bolto- ben, 1863. Kiéiben, 1868. Göttingenben. 1875 óta
zata 1610-böl, felette falkópraaradványok.
az urakháza tagja volt, elkel állást töltött be a
Dove (ejted döw), a Trentnek 64 km. hosszú lutheránus egyház vezetségében is. Átdolgozta
mellékvize Angolországban; az Axe Bdge-en Richter Ijehrbuch des katholischen und evangeored, Derby és Staffordshire közt határul szolgál, lischen Kirchenrechts (6. ós 7. kiad. Leipzig
Utoxetemél íolvoszi a legnagyobb mellékvizét, a 1867 ós 1871—74, 8. kiad. W. Kahl-lal egj-ütt,
Churaetet és Burton alatt torkollik. Völgye, a u. 0. 1886) c. mvét. Kisebb értekezései az általa
Dovedale, Anglia egyik legfestibb folyó- völgye. Priedberggel egytítt alapított (Berlin ,1860) KirDove, 1. Alfréd Wilhelm, német történetíró, D. chenrecht c. folyóiratban jelentek meg, mely az
Heinrich Wilhelm íia, szül. Boriinben 1844 ápr. 4., evangélikus és a szabadelv katolikus egyházjog
elbb orvosi és természettudományokkal foglal- fközlönye.
kozott, utóbb történész lett s több jeles és szelleDove készüléke, lásd FénysarkÜás ós Fotomes történeti munkát írt, melyek alapján 1874. méter.
Boroszlóban, 1884. Bonnban lett a történelem taDover, 1. város, tengeri fürd és kiköt Kent
nára. 1891—92-ig a müncheni Allgemeine Zeitung angol countyban, a Pas de Calais (D. Srait) partszerkesztje volt. 1873. alapította lm neuen Reich ján, a Dour patak torkolatánál, két meredek sziklac. hetilapot, mely néhány óv múlva megsznt. fal közt, vasút mellett, (loii) 43,647 lak., halászatTörténeti mvei Die Doppelchronik von Reggio tal és jelentékeny parti hajózással. A komor, szk
und die Quellén Salimbenes (1873) Die Forsters utcákból álló város Angliának a kontinenshez,
und die Humboldts (1881) Deutsche Geschichto illetleg Franciaországhoz legközelebb es városa
im Zeitalter Priedrichs des Grossen und Josefs a Gris-Nez-foktól 35, Calaistól 48 és Boulognetól
II. (1883). Ugyan adta ki Ranke Világtörténeté50 km.-nyire van. Azeltt kikötjébe nagyobb,
nek utolsó köteteit (1886—90), Ranke életrajzát hajók csak a tenger áradásakor juthattak be, mi(Zur eigenen Lebensgeschichte, Leipzig 1890) és óta azonban a több mint 80 millió korona költségBismarck parlamenti beszédeit (1891). Saját ki- gel elkészített hadi kiköt megépült (1909), a legsebb dolgozatai 1898. jelentek meg.
nagyobb csatahajók is kényelmesen mozoghatnak
2. D., Heinrich
Wilhelm, néuiet fizikus és benne. Forgalma, különösen személyforgalma
meteorológus, szül, 1803 okt.6. Lieguitzben, megh. igen élénk. A személyszállító hajók 450 méter
1879 ápr. 4. Berlinben. Kezdetben matematika- hosszú töltésnél, az Admiralty Pieren kötnek
fizikái tanulmányokkal foglalkozott, 1828. a kö- ki,
rendes személyszállító hajójáratok kötik
nigsbergi, 1845. a berlini egyetemen a fizika ta- össze Calaisval és Ostendevel. Küls kiköti is
nára volt, késbbi mködésének súlypontját a sekélyek (a Granville dock 7, a Wellington dock
meteorológiára helyezte és e téren kortársai eltt 4'5 méter mély); ennek dacára kereskedelmi
nagy tekintélyre tett szert. A nevét visel és tle forgalma is jelentékeny. D. egyike volt azon
származó szélfordulási törvény általános érvé- 5 kiköt városnak, melyekre az angol déli partok
nyességét ma már nem ismerik el, szintúgy nem védelme bizva volt még ma is a Key of England
fogadta el az utókor a légcirkulációra vonatkozó (Anglia kulcsa); erdítményei (D. Castle), amelyek
nézetét a maga egészében, mindazonáltal klima- különböz koroknak, a többi közt a római kornak
tológiai munkálatai alapvetk voltak és nagy ér- építményeibl állanak, 22 ha. területet borítanak. 3
deme, hogy ezen meglehetsen elhanyagolt tudo- kábel csatolja a szárazföldhöz, Közelében,a Southmány fejlesztésének lendületet adott. Az 1846. a Foreland hegyfokon csinálták meg azon elmunstatisztikai intézettel kapcsolatban alapított porosz kálatokat, amelyeknek célja a 36 km. hosszú föld:

:

;

:

:

;

;

;

meteorológiai intézetnek 1848. ö lett az igazgatója. Irodalmi munkássága rendkívülien terjedel-

mes. Legnevezetesebb munkái Über Moussous
und Passate ; Die Verbreitung der Wárme auf
der Oberfláche der Brde Das Gesetz der Stürme
Über Biszeit, Föhn und Scirocco Klimatologie
von Norddeutschland.
3. D., Kari, német geográfus és afrikai utazó,
D. 4. fia, szül. Tübingenben 1863 nov. 12. Jenában
rendk. egyetemi tanár. 1892— 93-ig beutazta Dólnyugat-Af rikát.Munkái Das Klíma des aussertropischen Südafrika (Gröttingen 1888) Kulturzonen
von Nordabessinien (kiegészítés a Petermann-fóle
Mttt€ilungen-hez, Gotha 1890);Deutscli-Südwe8tAfrika. Brgebnisse einer Reise im südlichen Damaralanda (1896); Südwestafrika. Kriogs- und
Friedensbilder aus der ersten deutschen Kolouie
Boriin 1896) Vom Kap zum Nil (u. o. 1899) Aus
:

;

;

:

;

;

;

vasút kiépítése volt Franciaországig. D. és
(l. 0.) az emberiség mveldéstörténetében
örökre emlékezetes marad azért, hogy e két város
között szállt át Blériot francia aviatikus 1909
júl. 19. egyfedel repülgépével a La Manche csatornán. A leszállás helyét D.-ben emlékoszloppal
jelölték meg.
2. D., Strafford county székhelye
New-Hampshire északamerikai államban, 20 km.nyire Portsmouthtól, a Cocheco mindkét partján,
vasúti csomópont, (i9io) 13,459 lak., jelentékeny
pamut- és gyapotiparral. Az 1623. alapított hely
az állam legrégibb városa.
Doveran (ejtsd doveren), 88 km. hosszú folyó Aberdeen és Banff skót county kban a Buck of Cabrach lábánál ered a Bogié és Isla mellékvizekkel
bvül az Északi-tenger Moray-öblóbe torkollik.
Dovercourt, Harwich (1. o.) közelében lev
fürd.
alatti

Calais

—

:

;

;

;

J
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Dover-por y.pulvis ipecacuwihae opiatus, elsó ben voltak ós nagyon valószín, hogy az európai
alkalmazója, egy londoni orvos után elnevezett vitorlás hajók a dowktól ei-ednek.
Dowden (eótsd: dauden), Edivard, angol irodalomporkészítmény, amely úgyszólván minden államban hivatalos gyógyszer. 1 rész ópiumból, 1 rész töiténetíró, szül. Corkban 1843 máj. 3. Dublinben
ipecacuanhagyökér-porból és 8 rész cukorból tanult, 1867 óta u. o. az angol irodalom tanára.
áll s különösen hasmenés, kólika és köhögési in- Hírnevét számos kiváló tanulmányának és Shakesger ellen használják. Indiában nagy adagjaival a peare-kutatásainak köszöni.Minden munkája elsrangú, legelterjedtebbek Shakespeare, his mind
vérhast is gyógyítják.
D'Ovidio, Framesco, olasz flJológus és kritikus, and art (1875); Shakespeare Primer (1877); Stuszül. Campobassoban (Molise) 1849 dec. 5. Nápoly- dies in Lit^rature (1878, 1895) ; The French revoban és Pisában tanult nyelvészetet, majd a bolo- lution and English Literatuie (1897) és számos
gnai líceumban és Milanóban tanított ; 1876. a ná- életrajz (Southey, Shelley, Wordsworth). Shakespolyi egj'etemen a román filológia tanára lett. peare mveinek Swinbume által sajtó alá rendeMunkái Della linguistica modema, ossia la vita zett teljes kiadásához (1910) a bevezetést üta.
Dower-por, 1. Dover-por.
e lo sviluppo del linguaggio (Whitney mvének
Dowie (ejtsd dáui), Jom Alexander, amerikai
Storia delja letteratura
fordítása, Milano 1876)
italiana (u. o. 1879); Dell' origine deli' unica vallásalapító, szül. Edinburghban 1847., megh.
Chicagóban 1907 márc. 9.Teológiát tanult és 1876.
forma flessíonale del nome italiano (Pisa 1872)
Saggi critici (Nápoly 1879) Grammatica porto- Sidneyben pappá választották. 1878-ban Melbourghese (Imola 1881) D' un recente libro del Del- neben kezdte hirdetni az új evangéliumot, «Sion
brück, della traduzione italiana del Merlo e di due római kat. egj^házának» tanát önmagáról pedig
nuove dissertazioni del Whitney (Torino 1882) stb. azt hirdette, hogy Illés próféta harmadik megtesDolgozótársa Sröber Gusztáv Grundriss der roraa- tesülése. San-Franciscóban és Chicagóban is térínischen Philologie c. mvének (Strassburg, 1888). tett. Hivei Chicago közelében nagy telket vásítDovizio, Bernardo (máskép Bibbiena), olasz roltak, hol az új felekezet fvárosa, Zion city
költó, szül. Bibbienában 1470 aug. 4., megh. Ró- épült, melynek két év alatt több mint 10,000 lamában (úgy sejtik, hogy méreg által) 1520 nov. kosa lett ós melyben iskolák, kórházak, gyárak
9. Medici János kardinális magántitkára volt s stb. i3 szép számmal találhatók. Vendéglt, játékennek X. Leó név alatt pápává történt válasz- barlangot és trafikot nem trnek Zionban, gyógytását nagyban elsegítette. Ez elbb kincstár- szertárt és orvost sem, a gyógjítást Istenre bíznokká, majd bíbomokká nevezte ki t. 1518-ban zák 1903-ban 70 apostol és 2000 hív kíséretéD. mint pápai követ Franciaországba ment s onnan ben New-Yorkba ment, hol azonban az óriási
visszatérte után hirtelen meghalt Az irodalmat reklám dacára már kevesebb siker kisérte, majd
és mvészeteket hathatósan pártolta. Calandria Anglia ellen akart keresztes hadjáratra indulni.
c. vígjátéka (Siena 1521) nagy tetszést aratott
Chicagóba visszatérve, családját és pénzét Sidügyesen utánozza Plautus Menaechmijának alap- neybe küldte, pedig csdöt mondott, az általa
eszméjét. Újabban kiadták a Teatro italiano an- alapított város népe tönkre ment, s ó maga, mint
ticoban (Firenze (1888). V. ö. ^anáiwí, II B. ossia teljesen ruinált, korábbi követitói elhagyott emil Ministro dl Stato (Livomo 1758).
ber halt meg.
Dovreíjeld, 810—1100 m. közepes magasságú
Dowlais (^tad: daniisa), Merthyr Tydfll helységplató Norvégia középs részében, a Driva, Rauma hez tartozé és ettl 4 km .-nyíre fekv telep Glaés Gudbrands-Laagen folyók között. Legnagyobb morgan íingol countyban, nagyszer vaskohókkiemelkedése a Snehetta, 2321, errl kis glecser kal és vasmtelepekkel, amelyekben idnként
:

:

:

;

;

;

;

majdnem ilyen magas a szomszédos
Skreahö, 2290 m. K.-i szólén egy törésvonal húzódik, amelyen halad az út Christianiából Drontheim felé. Ny.-ról szintén fontos út\'onal hatá-

is jó le,

20—30,000 munkás
Dow láss (ang.,

is

dolgozik.

^jtsd:

dauiesí),

vászonkötés,

tömött szövet, azeltt lenbl, most pamutfonalból
is készül. Srsége "/« pr. cm., fonalainak ang.

—

rolja, amely Christianiából Molde felé vezet. finoms. száma ^'>!^^
,,.
Molde közelében van a bifurkációjáról ismeretes
Dowlatabad, város a brit-indiai birodalomban,
Leejeverks Vand-tó, ez részben a Rauma, részben l. Daulatabad.
a Glommen felé adja le a vizét. Tágabb értelemDown (ejtsd: daun), county ülster ir tartományben D.-nek nevezik a norvég piatét a svéd határ- ban, az Ir-tenger mellett a Belfasti- és Carlíngforditól egészen a Rauma folyóig.
öböl, továbbá Louth, Armagh és Antrim countyk
Dow V. dhaw, az arab partok mentén használt, közt, 2478 km- területtel, (i9ii) 304,589 lak.,
két árbocú vitorlás hajó ormányárboc nélkül, nagyobbára hahnos vidék, amely délen a Mourne
melyet hajdan rabszolgák szállítására, v. mint nev hegyekben éri el a legnagyobb magassílgát.
kalózhajót és hadi célokra is használtak; ma csak A Neagh-tóba torkoló Bann, a Belfasti-öbölbe szamint kereskedelmi hajók ismeretesek. A D.-nak kadó LaganósaQuoilenévenaStrangford Loughba
eleje igen éles, orrtökéje egyenes, nagyon elre folyó Annacloy öntözik. A földmíveiés (gabona- és
nyúló, de alacsony, amennyiben cs& kevéssé lentermelés) és az állattenyésztés az emberek femelkedik ki a vízbl a far széles és mindenféle foglalkozása ezenkívül a lenipar is meglehetsen
faragványokkal díszített, a tat részen pedig egy kifejldött. Fvárosa Downpatrick (1. o.).
több vagy kevesebb hajókamarát magába záró
Downingstreet (ejtsd: dauningsitrít), utca Lonépítmény (bástja) látszik. A Verestengerben, donnak Whitehall nev kerületében, amelyben az
perzsa öbölben és az indiai vizeken a D.-hoz államkincstár, a kül-, bel- és gyarmatügyi miniszhasonló jármvek már a legrégibb hajósok idejé- tériumok vannak.
;

;

—
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Down-juhok, 1. Angol juíwk.
Doyen (franc, ejtsd: doájeS, lat. decanus) a. m.
Downpatiick (ejtad: daunpetrik), Down county a legidsb. A diplomáciai nyelvben így nevezik
fvárosa Ulster írországi tartományban, a Quoile valamely udvarnál akkreditált követek közül azt,

.

vagyis Annacloy jobbpartján, a torkolata közelében, vasút mellett, püspöki székhely, (i9ii) 2905
lak., vászonszövéssel. A hagyomány szerint Szt.
Patrick, Írország apostola és Szt. Kolumbán itt
vannak eltemetve.

Downs (ejtsd: daunsz), 1. alacsony (255—275 m.),
mészkbl álló dombsor Anglia déli részében két
;

részre oszlanak, ezek: a North D. és a South D.,
amelyek ellipszis alakú, egykor erds, most csak
itt-ott berkekkel takart síkságot, a Wealdot fogják körül. E dombos vidék lakói fleg a juh- és
szarvasmarhatenyésztóst zik nagy elszeretettel és szorgalommal.
2. D., Kent conntY keleti
partjának egy 8 km. hosszú része, a North és

—

South Foreland

nev

hegyfokok közt a Temze

szokott az angol tengeri
hajóhad összegyülekezni, mieltt a sík tengerre

torkolatától

délre.

Itt

akit a diplomáciai rang s a helyi anciennitás szerint az elsség megillet (1. Date). Katolikus udvaroknál, tekintet nélkül erre a rangelsségre, a

pápai nuncius a D. A D. bizonyos alkalmakkor a
diplomáciai testület (1. o.) nevében a szót viszi. A
D.-ként szerepl követ feleségét Doyenne-nek hívják. D. azt is jelenti dékán. D. d'dge, korelnök.
Doyen (ejtsd: doájeS), 1. Eugéne Louis, hímeves
francia sebész, szül. Reimsben 1859. Csodálatos
kézügyessége, valamint a sebészetnek ós gynekológiának majd minden eszközére kiterjed igen
ügyes újításai csakhamar a francia sebészek legki válóbbjává tették. Miután J 895. Parisban magánklinikáját megalapította, a francia és külföldi
sebészek valósággal elárasztották, hogy tle technikai újításokat tanuljanak. Mint a modem francia
sebésziskola megalapítója, Doyen 1887 óta tevé-

szállana.

keny részt vett majd minden tudományos orvosi

Dowson-gáz, 1. Vízgáz.
Dowson-készülék, a generátor gázmotorok
hajtóerejét, az ú. n. genorátorgázt v. Dowsongázt
termel készülék. Szerkezete egy tzálló agyaggal bélelt vaskályha, mely alul rostéllyal, fent pedig víztartánnyal van felszerelve. Ezzel kapcsolatban van egy második, az ú. n. tisztítótartány
V. shoubber, mely kb. 3 m. magas ós 0*8 m. átmérj henger, ós a belsejében szürrács vagy
koksz és a mosóvíz bevezetésére való cshálózat
foglal helyet. Ezzel kapcsolatban áll egy hasonló
átmérj kisebb edény, mely két részre választott kamrában tartja a gáz utolsó megszrésére

kongresszuson. Számtalan, a sebészet és gynekológia, valamint a bakteriológia körébe vágó munkát írt, nevezetesebbek Traité de la chirurgie de
l'estomac (1895) Atlas de bactériologie (1897)
Technique chirurgicale (1897); Le micrococcus
neoformans, parasite du cancer (1901) ; Staphylase
et sérum végétal antistaphylococcique (1902) Le
cancer, chirurgie de l'estomac (1903) Traitement
du cancer (1904 és 1906) Traité de thérapeutique
chirurgicale et de technique operatoire. Ó vezette
be továbbá a sebészeti oktatásba a kynematographot is. Nagy érdemei vannak új sebészi eljárások és modern eszközöknek a sebészetbe való
bevezetése által. Tudományos kutatásaiban és
felfedezéseiben már kevesebb szerencse kísérte
eredményei legnagyobbrészt nem váltak be.
2. D., Gábriel Frangois, francia fest, szül.
Parisban 1726., megh. 1806 jún. 5. Parisban
Vanloonak volt tanítványa, azután Olaszországban tanult. 1791-ben a szentpétervári mvészeti
akadémia igazgatója lett. Többnyire antik tárgyú,
akadémikus jelleg müvei közül egy-egy sorozat
a párisi Louvreban, valamint a szentpétervári

való forgácsot.

Doxale

(újlatin), kat. templomokban az a rámely a szentélyt a hajótól elválasztja.
Doxográiusok (gör.), azok a görög írók, akik,
mint Diogenes Laertios, Joannes Stobaios, a filozófiai nézetek (doxa, dogma) összeállításával foglalkoztak. V. ö. Diels, Doxographi Graeci (Ber-

csozat,

lin 1879).

:

;

;

;

:

Doxologia (gör.) a. m. dicsítés. A liturgiában
van a) akis D. (Dicsség az Atyának és Fiúnak és szt. Lélek Istennek, miképen Eremitageban 6s mvészeti akadémiában látható.
Doyle (ejtsd: doji), 1. Gonan, sir, angol regénykezdetben vala, most és mindenkor és mindörökön örökké Ámen). Ennek nyomai találhatók íi'ó, szül. Edinburghban 1859 máj. 22. Nagyatyja
már a II. sz.-ban, közhasználatúvá lett a IV. sz.- JoJm D., a híres karrikaturarajzoló. Orvostant
ban, s rendes befejezése a zsoltároknak h) a nagy hallgatott s 1882—90. gyakorló orvos volt. Ö teD. a szt. mise elején énekelt v. mondott dicsít remtette meg a híres detektivnek, Sherlock Holhimnus, mely az angyalok szavaival (Luk. 2, 14.) mesnak alakját elször a Study in Scarletben
kezddik: Glória in excolsis Deo, s szintén a (1887), azután a következkben The sign of Four
Szt. Háromság egy Isten dicsségét hirdeti. Nem (1889); The Adventures of Sherlock Holmes (1893)
egészen szó szerint egyez alakjában a legrégibb The Hound of the Baskervilles (1902). Ezeknek
kétféle D.

:

;

;

:

okiratokban (Const. Apóst. 47. c.) elfordul. Nagy
Szt. Gergely pápa a vasárnapi és ünnepi szt. misékben annak éneklését csak a püspöknek engedte
meg, az áldozó papoknak csak egyszer, «husvétkor» volt megengedve. Késbb általános használatúvá lett. Luther és több XVI. sz. protest. egyházi rendelet, valamint újabban a porosz, a bajor protest. ágendák mindkét D.-t fölvették az
isteni tiszteletbe.

Uoy., tudományos állatneveknél Doyére
(szül.

L.

1811) versaillesi egyetemi tanár nevének

rövidítése.

köszöni népszerségét, bár maga sem tartja irodalmi órtéküeknek e títokzatösságukkal és borzalmaikkal Pope-ra emlékeztet történeteket.
Történeti regényei közül Micah Clarké (1888) a
XVn. 8Z.-ban; The V^hite Company (1890) HL
Edvárd idejében játszik. Nelsont festi Rodney
Stone (1896), I. Napóleont Uncle Beraac (1897),
az egyiptomi háborút a Tragedy of the Korosko
(1897). Nagyon elterjedt The Bxploits of Brigadier
Gerard (1896). Hadi történetet nyújt The Great
BoerWar (19()0) számos novellakötetet adott ki
Round the Red Lamp (1894) The Stark Munro
;

;

—
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Lett«rs(1895); The Green Flag (1900). Kipling Mihály-nak. gróf Bethlen Juliánnátói származott
hatása alatt írt katonadalokat (Songs of action, egyik leánya Ágnes, gr. Teleki Mihály hitvese,
1908) s védelmébe vette az angolok délafrikai gróf (paszmosi) Teleki Ferenc költónek, másik
politikáját (Crime of the Congo, 1909). Nagy sikere leánya, Anna pedig a történelmi búvár Gál László
fkormányszéki tanácsosnak, az erdélyi színészet
volt több színmüvének is. Magyarul megjelentek
Egy csodaember kalandjai (1895) A nábob kin(se egyik leglelkesebb pártolójának adott életet. Ne(1895) ; Titkos rendr kedvtelésbl (Pesti Hirlap vezetesebb tagjai a családiak
1. D. Dániel, publicista és regényíró, szül. Mak1895. évf.): Az üldöz (1897); Gerard brigadéros
(1898) A nagy árnyék (1898) Beniac nagybácsi falván 1821 jan. 30., megh. Buzásbesenyn (Kis(1900) Sherlock Holmes kalandjai (Magy. Könyv- küküllö vm.) 1889 szept. 25. Tanulmányait a matár); Duett (1902): Dilettáns detektív (1902) ; A rosvásárhelyi ref. fiskolában végezte, 1839. az
kingsgylandi rejtély (1903); A nagy árnyék (1904); ottani kir. táblánál lett írnok, 1844. ügyvédi vizsA sátán kutyája (1904) A brixtoni rejtély (1904) gát tett, de továbbra is Marosszék szolgálatában,
Rodney Stone (1905); A Korosko tragédiája (1905); mint jegyz szerepelt, 1849-ben titkárrá nevezték
ki a Szemere forradalmi kabinetjének belügymiSherlock Holmes halála és feltámadása (1905)
Sherlock Hohnes újabb esetei (1905) A külváros- nisztériumában, a szabadságharc után visszaban (1905) Gerard kalandjai (1906) ; Ck)nan D. el- vonult birtokára s élénk szépirodalmi munkásbeszéléseibl (1908) Rejtelmes történetek I-XVH ságot fejtett ki. 1859-ben Kolozsvárt egy politikai
;

:

:

;

:

;

;

:

;

Napóleon (1911); Acloomberi rejtély (1911).
2. D., Frands Hastings, sir, angol költ és
tudós, szül. Nunappletonban 1810 aug. 2., megh.
1888. jún. 8. Oxfordban Matthew Arnold tanszékének utódja, harci tetteket dicsít lírájával tnt
ki (Loss of the Birkenhead, The Retum of the
Guards). Felolvasásai Lectures and poetry (1869)
és Reminiscences and opinions (1886) c. jelentek
meg.
Dosen (ang., ejtsd: dózn), darabáruknál a tucatnak angol neve a közönséges D.
12 darab
a long D.
13 darab.
Dózis (gör.) a. m. adag dozológia, adagtan, 1.
Adag..
Dozmat, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban,
(1910) 339 magyar lak.
u. p. és u. t. Torony.
Dózsa, község, 1. Jászdózsa.
Dózsa, Ferencrend szerzetes, Zsigmond király
káplánja. 1399-ben pannonhalmi apát. 1404-ben
V. 1405. Zsigmond, mint
emberét, csanádi püspökké nevezte ki, de a pápától csak 1408. kapta
meg a megersítést. Csanádi püspök volt 1423-ig.
V. ö. Fuxhoffer-Czinár, Monasteriologia R, Hong,
I. Fejér Cod. Dip. X. t.; Nagy Imre, Pécz nem(1909);

=

=

;

;

;

h

zetség (1892).
Dózsa (oklevelekbenDósa), régi székely család,
melynek tagjai a makfalvi predikátumot viselik.
Szomorú emlékvé tette e nevet hazánk történetében az 1514-iki nagy pórlázadás vezére, D. György,
8 ennek fivére Qergdy (l. alább). Kváry, Erdély
történetírója s a családi levéltár ismerje, ez si
családból egy XIII. sz.-beli erdélyi vajdát is említ.
Tamás nevt, ez adat azonban okiratilag nem bizonyítható. A család késóbbi fiai azonban jeles hadi,
s legújabban pedig tudományos érdemeik által lettek hijfesekké. Mint primipilns székely nemesek
magasrangu erdélyi fnemes-családokkal, a Telekiekkel, Bethlenekkel, Barcsayakkal, Macskásyakkal stb. jöttek sógorságba. Többen közülök király bíróságot, tanácsosságot viseltek s Bethlen
Gábor és Tököly hadjárataiban harcoltak 1690.
Teleki Mihály megölésére több más székely nemessel összeesküdtek, oly szigorú esküformát
használva, hogy a székelység közt sokáig forgott
a nép ajakán e kifejezés «Dózsa hitre mondom».
A korunkhoz közelebb élt családtagok mind a haladási és hazafias eszmék bajnokai voltak s közülök többoD mint jeles tudósok és írók tntek ki.
;

:

hírlap szerkesztését vette át s hséges munkatársa volt Erdély Széchenyijének, Mikó Imre gróf-

nak közmveldési

és közgazdasági tevékenységében. 1860-ban Marosszék alkirárybirója, utóbb
a szebeni országgylésre választott képviselje
lett, de az osztrák centralista eszmét szolgáló
gylésen nem jelent meg. 1866-ban Maros-VáSárhely választotta képviseljévé, 1868. az ottani
kir. tábla els osztályú bírója, 1872. az újjászervezett kir. Kúria rendes birója lett s itt min t a
büntet tanács tagja mködött. D. irodalmi munkássága sokoldalú írt regényeket, politikai röpiratokat, büntetjogi tanulmányokat és hírlapi
cikkeket. Regényei: Zandirham (Kolozsvár, 1858);
Komis
(Pest 1859 ós 1866); Bor&nkay
Margit (Kolozsvár 1860) Oláh Judit (u. o. 1863)
Az északi fény (u. o. 1863). Politikai mvei Csatározás a dákó-román törekvések ellen (1863);
Nézet a tnegyegylés újabb szerkezetérl (1867)
és rengeteg politikai cikk a Kolozsvári Közlöny,
Ellenr, Pesti Napló hasábjain, melyeket bizonyos
elkel konzervatív szellem s a stílus gondossága
:

Bom

;

:

jellemez.
2. D. Elek, publicista és jogtudós, szül. MarosVásárhelyen 1803 márc. 15., megh. 1867 nov. 9.
Eleinte nyelvészeti, utóbb jogtudományi tanulmányokat végzett, 1828. Pesten kiállotta az ügyvédi cenzúrát s egy évvel késbb a jogtudományi
szigorlatot. Miután rövid ideig Sárospatakon a
híres Kövj^ Sándor eladásait hallgatta, 1830.
Szentkirályi Móric társaságában hosszabb külföldi utat tett, hazatérése után pedig a marosvásárhelyi ref. jogakadémia tanára lett. 1849-ben á
magyar kormány felhívására elfogadta Marosszék
kormánybiztosi állását, amiért 1851. a haditörvényszék négy évi várfogságra ítélte, de a királyi kegyelem már 1852 nov. 25. visszaadta szabadságát. Az önkényes uralom alatt szülvárosában ügyvédi gyakorlatot folytatott s élénk részt
vett a ref. egyházi ügyek intézésében. 1862-ben
elfoglalta régi katedráját a jogakadémián, 1866.
orsz. képviselvé választották. A kiegyezési tárgyalások folyama alatt a Deák-párthoz csaüakokozotts 1866. a képviselház egyik alelnökévé vá-

Az Akadémia már 1861, levelez, 1865.
pedig rendes tagjai sorába iktatta. Mvei
Erdélyi jogtudomány (3 köt.. Kolosvár 1861) ; Az
erdélyhoni evangelico-reformátusok egyházi joglasztotta.

:

—
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tana (Pest 1863) s
három politikai rendszerrl Irodalmi mködését a Dictionnaire dótaillé des
honi tapasztalások szerint ;
szokásról törvényes noms des vétements chez les Arabes (AmsteMam
értelemben stb. c. alatt különböz szakfolyóira- 1845) c. pályadijat nyert munkájával kezdte meg,
tokban megjelent cikkei.
majd az arab uralom alatti Spanyoloi-szág törté3. D., Endre, alispán, iró/D. 1. Üa, szül. Pókán netével foglalkozott és számos, nyomtatásban ad(Maros-Torda vm.) 1857. Tanult Maros- Vásárhelyt dig meg nem jelent eredeti kútfömunkát adott ki
és Budapesten. Azután megyei szolgálatba lépett a kéziratokból, melyeknek eredményeit aztán úts 1901. Kolozsvár vm. alispánjának választották, tör munkáiban feldolgozva adta el
legelbb
miután elbb országgylési képvisel volt. 1908 Recherches sur l'histoire politique et la littéraóta az Erd. Irodalmi Társaság elnöke. Müvei: tm*e de l'Espagne pendant le moyen-áge (1849, 3.
lied a fiatalom (1900); Ciné mintye (1903); Gzinka kiad. 1881), majd fmunkájában Histoire des Mulanna (1911) regények és Fár szó a nemzetiségi sulmans d'Espagne 711—1100 (1861, 4 köt. nékérdésrl c. röpirat.
met ford. Gesch. der Mauren in Spanien (2 köt.,
4. D. György, székely eredeténél fogva más- Leipzig 1874); Het Islamisme (Haarlem 1863,
kép Székely György, az 1514-iki parasztlázadás francia ford. Chauvintl, Leiden 1879). Filológiai
vezére. Bakócz Tamás bibornok,miután hirül vette, dolgozatai közt legnevezetesebbek Glossaire des
hogy a török a déli részeken újból rabolni kezd, X. mots espagnols et portugais déri vés de 1' Arabé
Leó pápától kieszközölte, hogy keresztes háborút (u. 0. 1869) Suppléments aux Dictionnaires arahirdethessen. Mire azonban Bakócz Rómából meg- bes (u. 0. 1877—81, 2 köt).
érkezett, a király békét kötött a törökkel. Bakócz
Döbbelin (Döbelin), Kari Jlieophiltis, német
mindazáltal elfogadtatta az országgyléssel a ke- színigazgató, szül. Königsbergben 1727 ápr. 27.,
resztes háborút és kihirdettette, noha Telegdy Ist- megh. 1793 dec. 10. Egyike volt a német színmván kincstárnok nem tartotta tanácsosnak, hogy vészet úttörinek. 1775-ben nyitotta meg saját
az amúgy is elnyomott pómóp kezébe fegyvert színházát Berlinben, amelyet 1789. az udvarnak
adjanak. Roppant nép gylt össze Pest, Fehér- adott át, ez volt alapja a berlini udvari színháznak.
vár, Kalocsa, Nagyvárad vidékén a kereszt zászDöbeln, az ugyaníly nev járás székhelye Liplói alá
Bakócz a király által vitézségeért már cse szász kerületi kapitányságban, 67 km.-nyire
több ízben kitüntetett D.-t tette a pómép ve- Lipcsétl, a freibergi Mulde partjain és részben
zérévé. A nemesség azonban nem jó szemmel egyik szigetén, (i905) 18,908 lak., gyapjúfonással,
nézte, hogy jobbágyai odahagyják mezei mun- vasöntéssel, posztószövéssel, br- és gépgyártáskájukat s részint rajtuk, részint családjaikon el- sal, szivar- és esztergályozott árúkészítéssel jekövetett kegyetlenkedésekkel akarták ket vissza- lentékeny vajkereskedéssel. Északi külvárosában
térésre kényszeríteni. B miatt a parasztság fellá- (Staupitzbergben) van Staupitzbad nev fürdje.
zadt, s rettenetes öldöklést és pusztítást vitt végbe.
Döbereiner, JoJiann Wolfgang, német kémiD. Pest alól 40 ezer emberével Szeged ellen kus, szül. Bug bei Hofban 1780 dec. 15., megh.
indult, de azt be nem vehetvén, Csanádot vette 1849 mái'c. 24. Jenában. Szülvái'osában kémiai
be, megvervén Báthory István temesi ispán és gyárat alapított, mellyel azonban ismét felhaCsáky Miklós csanádi püspök hadait. Csanádról gyott, miután 1810. a jénai egyetemre a kémia,
leveleket küldözgetett szét a furakhoz, kijelent- farmacia és technológia tanárává hívták meg,
vén, hogy a nemességet kiirtja, a királyságot mely állásában haláláig mködött. Felfedezései
eltörli s mindenkinek egyenl birtokrészt ad. Szá- közül a róla elnevezett gyujtókészülék a gyufa
mos fnemes, több ezer nemes és fpap lett a pa- általános használata eltt nagyon elterjedt volt.
rasztság dühöngésének áldozata. D.. szerencséjé- A hangyasavat mesterségesen elállította (1822)
tl elbizakodva, egész seregével Temesvár alá az ú. n. triadokra figyelmeztetve, az elemek pevonult, mely szintén veszélyben forgott, bár ka- riódusos rendszere megállapításához hozzájáralt.
pitánya, Báthory István, hsileg védte. Ekkor ér- Több tankönyvet írt. Egyéb mvei Zur pneumakezett meg Szapolyai János Erdélybl s D. se- tischen Chemie (Jena 1821
Zur Garungs25)
Beitrage zur
regét tökéletesen szétverte, magát D.-t fivéré- chemie (u. o. 1822, 2 kiad. 1844)
vel, Gergellyel együtt elfogta s iszonyú kínzá- physikalischen Chemie (u. o. 1824—36). Piával,
sok közt kivégeztette. D.-t tüzes trónra ültet- Franz D.-vel Deutsches Apothekerbuch c. munték, kezébe izzó vasjogart adtak, fejére ugyan- kát adott ki (Stuttgart 1840—52).
Döbling, azeltt falu Wáhring alsóausztriai
ily koronát, társait pedig kényszerítettók, hogy
húsából egyenek. D. az iszonyú kínzások dacára kerületi kapitányságban, most több községgel
mindvégig hsiesen viselte magát. V. ö. Márki együtt Bécsnek XIX. kerülete, (i9io) 51,197 lak.
Sándor, Dózsa György, 1884. Irodalomtört. Köz- A Lazareth-utcában van az 1848—52. Fellner terlemények, 1892.
vei szerint épült és 1878. tetemesen kibvített
rültek háza, nagy kertekkel (összes területe 22
5. D., 1. Debreczeni.
Dozy (eijtBd: dozi;, Reinhort, hollandi orientalista, ha.). Széchényi István gróf 12 évi szenvedés után
szül. Leidenben 1820 febr. 21., megh. u. o. 1883 itt vetett véget önkezével életének 1860 ápr. 8.
máj. 8. 1846-ban a leideni egyetemi könyvtár gaz- A nagyszer Rotschild-kertek jótékony célra szoldag keleti kéziratgyüjteményénél(LegatumWar- gáló belépti díjak mellett megtekinthetk.
nerianmn) nyert alkalmazást; 1850. az ottani
Döböny. Dunai hajósok által használt elneveegyetemen a történelem tanárává nevezték ki. A zése egy hosszában átfúrt vagy kivájt fahengortörténelmen kívül az arab nyelvbl is tartott el- nek, melyet valamely oszlopra vagy coborra hüadásokat és Juynboll halála után 1861—67. en- velyül ráhúznak s a kötelet, mellyel valamit tenek utóda lett a keleti nyelvészet tanszékén. kerni akarnak, az elnyvéstöl kímélend, e köré
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Döbör

E>öbrönte

veözik. Különösen a száraz teker nól (Croatische sem ítéletei nem elég megbízhatók. Legmélyebb
nyomot nyelvészeti munkássága hagyott, bár
Winde) használják.
Döbör, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, minden képzettsége ellenére gyakran terjed az
ú. n. délibábos nyelvészet ingoványos területére,
(1910) 402 német lak., u. p. Rábaszentmárton, n. t.
s

Gyanafalva,

inkább levéltári kutatásokon alapuló

adatgyjt

Döbörcsény (azeltt Dobrocsiiia), kisk. Szol- és kiadói munkássága számottev (Bégi magyar
nok-Doboka vm. nagjrilondai j.-ban, (1910) 446 nyelvemlékek, I— IV., 1838—1846). Ó fedezte föl
a nevérl elnevezett D.-kódex-et, egyik legértéoláh lak., u. p. és u. t. Gralgó.
Döbörhegy, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, kesebb nyelvemlékünket a XVI. sz. elejérl. Legbecsesebb dolgozata A M. T. Társaság törté(1910) 545 magyar lak., u. p. Szarvaskend, u. t.
netei, a tle szerkesztett Akadémiai Évkönyvek
Körmend.
Döbra-hegy, a Frankeuwald (1. o.) legmaga- I II. kötetében. Irodalomtörténeti jelentségét
nem is annak köszönheti, amit írt, hanem amit
sabb csúcsa. 794 m. magas.
Döbrentei Gábor, tudós és költ, szül. Nagy- tett. Egyénisége, bár voltak fogyatkozásai erszllsön, Veszprém \Tnegyében, 1785 dec. 1., szakosság, elfogultság, az szinteség némi iiánya
megh. Budán 1851 márc. 28. Pápán és Sopron- s a fondorkodó hajlam, ráutalta az irodalmi
ban tanult, s mint a híres soproni önképzkör agitátor szerepére. Minden iránt érdekldött,
Magyar Társaság tagja, majd titkára, korán könnyen lelkesedett, igen jó szervez tehetség
kedvet kapott a versírásra s mái* 19 éves korá- volt, s szeretetreméltóságával nagy rábeszél
:

—

:

ban megjelent egy kis verses füzete, a Szer-elem képesség egyesült, s betetzte mérhetetlen anikellemei (1804). Megismerkedvén az irodalom biciója s fáradhatatlan tevékenysége. így Erdélyvezeti embereivel, megersödött írói ambíciója s ben 1814. egész irodalmi életet teremtett. Elkel mágnások támogatásával megindította a maegy hosszabb németországi tan ulmányútja(1806
1809) alatt nyelvismeretekre, történeti, irodalmi gas színvonalon álló folyóiratát, az Erdélyi Mués bölcseleti ismeretekre szert tévén, mint kép- zeum-oX (1818-ig 10 füzet), s itt tzette ki azt a
zett, mvelt, világlátott férfi tért vissza. Ka- híres drámai jutalmat, melynek eredménye a
zinczy ajánlatára Gyulai Lajos gróf mellett lett Bálik bán lett nagy része volt az erdélyi tudós
nevel, s vele együtt hallgatván a jogot, 1820. társaság fölállítását célzó igyekezetekben s a
:

ügjvédnek esküdött. Még 1814. nagyobb utat tett
Olaszországban Wesselényi Miklós báróval, 1823.
Bécsben élt. Hormayr ^c/ii'y-jába írt magyar irodalomra vonatkozó cikkeket s egy kéziratban
maradt kalauzt szerkesztett: Magyar dolgok
Bécsben. 1824-ben hazatért, Budán tartomáiiyi
másodalbiztos lett. 1825-ben megismerkedett Széchenyivel, aki nagyon megkedvelte, úgy, hogy
nemcsak az akadémiát elkészít bizottságnak,
hanem a megalakult akadémia fllozóflai osztályának els helybeli tagja s az intézet titkára
lett (1831). 1833-ban Pest vmegye a színház igazgatásával bizta meg, de els albiztossá kineveztetvén (1834), mind a szinházigazgatóságról, mind
az akadémia titkári állásáról lemondott. 1841-ben
kerületi fhadbiztos-sá s 1844. királyi tanácsossá
lett. D. rendkívül sokoldalú ember volt és mint
író is sok irányban mködött. Maradandó érték
müvet azonban nem alkotott, mert tehetsége nem
állott arányban szorgalmával. Költeményeiben
kevés az eredeti a szó igazi értelmében eleinte
J3tm/t/-utánzatokat ír, azután Ossian modorában epikai tárgyakat dolgoz föl (Klára Visegrádon, A kenyérmezei diadal), ódái és tankölteményei, melyek az elbbiekkel együtt a korabeli
folyóiratokban jelentek meg, fellengzsek, dagályosak, csak az élete vége felé írt Huszárdalokban (1847, újra 1848) üt meg természetesebb hangokat, de ezek megkésve, Petfi után jelenvén
meg, szintén hatás nélkül maradtak. Veszta c.
regénye máig kiadatlan. Többet érnek fordításai,
különösen drámafordításai (Shakespeare Macbeth-}e, Moliéretöl A fösvény stb.), melyeket külön gyjteményben (Külföldi Szinjátékok, 1821)
;

akadémia szervezésében, az els magyar
lexikon (Közhasznú ismeretek tára) megindításában. Az irodalom vezére kívánt lenni a fvárosban is, s az elkel furak (Dessewfly József gróf,
Széchenyi) támogatásával sikerült is egyidre vezet polcra emelkednie. így szembe kerülvén régi
barátaival (Kazinczy) s az irodalom hivatott, tehetségesebb vezéreivel (Toldy, B^za, Kisfaludy
Karoly), egészen az ortológusokhoz csatlakozott
a küzdelem az vereségével végzdött, a vezéri
polcról teljesen leszorult s bár dolgozni nem sznt
meg (e korból valók nyelvészeti munkái), mint
mellzött ember végezte életét Toldy óta sokáig
elfogultan ítélték meg, s csak a legújabb idben
adják meg neki a megérdemelt elismerést Életét
eddig legbvebben Toldy Ferenc írta meg tMagyar költök élete, II. köt 1871).
Döbrentei-kódex, 1508-ból való becses magyar
nyelvemlék a gyulafehérvári püspöki könyvtárban. Tartalma zsoltárok, az Énekek éneke, Jób
könyve, evangéliomi darabok és episztolák. Halábori Dobos Bertalan pap írta. Bevezetéssel közzétette Volf György 1884. a Nyelvemléktár XII.
kötetében.
Döbrcze, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (isio)
252 magyar lak., u. p. Kisgörbö, u. t Sümeg.

pesti

:

Döbrököz, nagyk. Tohia vm. dombóvári j.-ban,
4156 magyar lak., van vasúti állomása,
posta- és táviróhivatala. Lakói gabona- és gyü(1910)

mölcstermeléssel foglalkoznak. Verbczy régi
vára, mely 1543. a törökök hatalmába került, kiktl 1687. foglaltatott vissza, romokban hever. D.tl É.-ra vonul át a római út a hetényi Sülyedtvár felé É. felé számos római vallum van.
kezdett közrebocsátani, míg tudományos munkáDöbrönte, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban,
latai, esztétikai, irodalomtörténeti és alkalmi dol- (1910) 502 német és magyar lak., u. p. Pápagozatai lelkiismeretes tanulmány eredményei kovácsi, u. t. Pápa. Vára 1366. említtetik elugyan, de sem szempontjai nem elég értékesek, ször, mint a debrentei Himfyek tolsgdona, kik;

—
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Dögrfauna

ti 1464. minden tartozandóságával együtt a 1388 aug.

•

24., melyet a greini Eberhard gróf ós
korona részére foglalta el Mátyás király, mert a sváb birodalmi városok vívtak, amelyben a
a nevezettek cseh és idegen zsoldosokkal rak- városiak teljesen leverettek.
ták meg a várat, a környéken raboltak és gyújDöf fegyverek, 1. Fegyverek.
togattak, néhány oklevélrl leszedték a királyi
Döflabda, szalmából font éis 30 cm. átmérj
pecsétet, s általok koholt hamis levelekre függeszt- gömb, mely zsinegen szabadon lóg mintegy 125
vén, ezeket pereikben csalárdul használták. Ezzel cm. -re a föld színe fölött; e D. ellen gyakorolja a
egyidejleg a király Kanizsai László fölovász- katona a döfést, hogy az jól irányított és elég ermestemek adományozta a várat. B korból vette teljes legyen 1. Döfés.
«Döbrönte» cím regéje tárgyát Kisfaludy SánDög, 1. hzdla (cadaver), 2. pestis (lues, ném.
dor. A vár ma romokban hever. A községben a Seuche), 3. méreg (venenum). A 2. és 3. jelentésSomogyi grófok családi sírboltja van.
ben a mirigy (1. b.) szóval egyenl. Jelent még a
Döderlein, 1. Lvdwig, német filológus, szül. nép nyelvén ördögöt is, anélkül, hogy igaz lenne
Jenában 1791 dec. 19., megh. Erlangenben, mint az az egykor belle vont következtetés, hogj' a D.
egyetemi tanár, 1863 nov. 9. Elbb berni gim- eredetileg ez utóbbi szó második tagjából eredt
náziumi tanár és erlangeni gimnáziumi igaz- volna. L. Ördög.
gató volt. Leginkább Homeros-, Tacitus- és HoDögbogarak (Süphidae, áiiat), az ötizüek csoratiussal foglalkozott és különösen a középiskolai portjába tartozó bogárcsalád. Többnyire 11 íz,
klasszikus oktatás emelése körül szerzett nagy bunkós csápjuk van, széles, lapostestüek, érintésérdemeket. Kiadta Tacitus mveit, Horatius leve- kor potrohvégükbl büdös nedvet bocsátanak ki.
leit és szatíráit (német fordítási együtt), az Sok faj ismeretes, mely az egész világon, de fleg
Iliast, Sophokles kolonosi Oedipusát. Egyéb f- a mérsékelt öv alatt van elterjedve
egy részük
mvei Lateinische Synonyme u. Etymologien dögbon él, abba rakják petéiket, azért hasznos
(1826—38, 6 köt.) és Homerisches Glossarium bogarak. Egyesek él rovarokat is megtámad(1850—58, 3 köt.) kisebbek Lat. Wortbildung nak. Vannak azonban növényevk és azzal nagy
(1838); Handbuch der lat. Synonymik (1839— kárt okozhatnak. Hazánkban mintegy 80 faj talál1849); Handbuch der lat. Etymologie (1841) ható. Az álcák hosszúkásak, lapos testüek, fürészés számos iskolakönyve. Jeles szónoklatai Re- fogas szélüek és a test végén két, ízeit nyújt vány,
den und Aufsatze (1843—47, 2 köt.) és Öffentli- található. Népies nevük «bivaly». Közönségesebb
che Reden (1860). Életét és mködését tárgyalja faj a négypettyes D. (Silpha quadripunctataLeach.),
C. von Jan az erlangeni gimnázium értesítjében mely 13 mm. hosszú, szárnyfedi világos sárga(1864); Buchdrucker és Stahlin,Zum Andenken an barnák, mindegyiken négy fekete pont van. Tölgyeken a hernyókat pusztítja. A fekete D. (S.
L. D. (Leipzig 1892).
2. D., Ludwig, német zoológus, szül. 1855 atrata L.), 11 mm. hosszú, fekete szín. Közönsémárc. 3. Bergzabemben. 1891 óta a strassburgi ges és dögben él. — Más fajok, a S. obscura L., a
egyetem rendkívüli tanára. 1880— 1881-ig Ja- Blitophaga opaca L., a B. undata M., lárva kopánba, 1902. Algériába nagyobb tanulmányutat rukban növényevök és pl. a cukorrépában nagy
tett. A japán-tenger állatvilágának tanulmányo- kárt tehetnek.
Döge, kisk. Szabolcs vm. kisvárdai j.-ban, (i9io)
zásával szerzett érdemeket. Nagyobb mvei Die
Liukiuinsél Amami-Oshima (Yokohama 1881); 1718 magyar lak., postaügynökség, u. t. Kisvárda.
Beitráge zur Kenntnis der Fische Japans (Stein- Ref. temploma a XVI. sz.-ból való, az úrasztaldachnerrel Wien 1883—87, 4 rész) Die japani- kehely 1662-bl.
Dögevk. Azok az állatok, amelyek különösen
schen Seeigel (1. rész, Stuttgart 1887); Elemente
der Paláontologie (Steinmannal Leipzig 1888— a melegebb égtájak alatt elhullott állatokkal
1890); Die Korallengattung Pungia (Frankfurt táplálkoznak s ekként azok eltakarítása által
a. M. 1902); Über die Beziehungen nahe ver- egészségügyi szempontból felette hasznosak. Ilyewandter Tierformen zueinander (Zeitschrift für nek a sakálok, a hiénák, a keselyk, egyes sasok
Morphologie und Anthropologie-ban, 4. köt. Stutt- stb. D.-nek tekinthetk azután a patkányok, a cicgart 1902); Die Echinoiden der deutschen Tief- kányok, a cápák, egyes halak, a rákok, majd
see-Expedition (Jena 1906) Die gestielten Kri- végre sokan a rovarok közül, így fleg az ú. n.
dögbogarak és döglegyek D. egyes férgek stb. is.
noiden der Siboga-Expedition (Leiden 1907).
Dögfauna. Mindazok az állatok, amelyek más
Ddike (növ.), a búzavirág népies neve Zemp;

;

:

;

:

:

:

;

;

;

állatok

lén vmiegyében.

holttestébl élnek.Ilyenek

pl.

az

emlsök

m. a szúró eszköznek erteljes elre- közül a hiénák, a madarak közül a keselyk, tolökésével összekötött szúrás ; katonaságnál a pus- vábbá egy egész sereg rovar, részint kifejldött,
kára tzött szurony, s a gyalogsági döfésre is részint lárvaállapotban. A holttestek eltakarítása
alkalmas kard a döffegyver a döfés csak akkor körül különösen fontos szerep jut a szárazföldön
teszi pillanatnyilag harcképtelenné az ellenfélt, bizonyos bogaraknak, hangyáknak és legj'eknek
ha a D. célját eltalálja és erteljes. A D. begya- a hangyáknak kifejldött alakjai, a bogarakkorlására szolgál a döflabda (1. o.). A D.-b.en kel- nak részint kifejldött alakjai, részint lárvái, a
len ki nem képzett, túlságosan fedezésére gon- legyeknek az elhullott állatokra rakott petékbl
doló katona fegyverével csak piszkálja az ellen- kibújó lárvái falják fel a holttesteket. A vizekben
számos hal és rák él más állatok holttestébl s a
séget, de nem tesz benne komoly kárt.
Döfüngen, falu Württemberg Neokar kerületé- tengerekben a rákok ép oly tevékenységet fejteben, (1900) 862 lak. nevezetes a többször meg- nek ki mint a holttestek eltakarítói, mint a szárazénekelt Döffi nger Schlacht (Schiller ós Uhland) földön a rovarok.
Döfés

a.

;

;

—

Dögrf
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Dögfü

íoöy.), 1. Maszlag.
Döggert, a bagariabr készítésénél használt
njórfa-kátrány, 1. Bagaria.
"
Döggxinyhó, így nevezik a vadászok azt a gunyhót, melyet a ragadozó állatok csalására kitett
döghöz közel a földbe v. a lombok alá építenek,
hogy ott elrejtzve, a vadat lövésre bevárják.
Döghalál, 1. Pestis.
Dögkesely (Neophron percnopterus L.), a ragadozók (Accipitriformes) rendjébe, a keselyáfélék

(Vulturidae) családjába tartozó madárfaj, mely
fleg Dél-Európában és É.-AMkában, továbbá
néha Magyarország déü részeiben, pl. Mehádia
környékén is található és hullákkal táplálkozik s
állit-ólag néha itt költ is. Nagy feje egészen kopasz, egyenes csre hosszú és gyengén boltozott
csúcsú, orrljTikai vízszintesen állók. Fiatalkorban
barna, vén korában szennyesfehér, fekete sávokkal. Feje sárgás világosvörös. Nagysága 75 cm.,
számyhossza 52, farkhossza 27 cm., csdje 9,
csre ormója 6*5 cm. Különösen Egyiptomban a

dögöknek

stb. az utcákról való eltávolítása által
igen hasznos madár, amiért már a régi egyipto-

miak szent állatnak tartották.
Döglégy (áuat). Tulaj donképen

többféle, dögökön, valamint állati ürülékeken is él légy gyjtneve. Leggyakoriabbak a Miisca (Lucüia) caesar L.. a M. (Fyrdlia) cadaverina L., a Sarco-

phaga (Cynomyia) mortuonnn

Dögmez,

L. stb.

—

Döme

ben 1841 jan. 14. Tanult Würzburgban. Bécsben
és Paviában. 1794-ben Bambergben, 1803. Würzburgban, 1823. Landshutban, 1826. Münchenben
lett tanár. Tagja volt a bajor akadémiának.
Irodalmi mveiben, mint pl. a Grundriss der Natnrlehre des menschlichen Organismus (Bamberg
1805) címben a Schelling-féle természet-filozófia
hivéül mutatja be magát. Jelentsége abban van,
hogy tanítványait az organikus lények fejldése
tanának megállapítására sarkalta.
2. D., Ignaz, német kat. teológus és történész.

D. 1. fia, szül. Bambergben 1799 febr. 28., megh.
Münchenben 1890 jan. 10. Tanulmányait Wtir*
burgban és Bambergben végezte. 1822-ben pappá

m-

szenteltetvén, rövid ideig mint segédlelkész
ködött, 1823. a teológia tanára Aschaffenburgban,
1826. a müncheni egyetemen az ej. és az egyháztörténet rendkívüli, 1829. pedig rendes tanára.
1847-ben prépost, 1848. képvisel a frankfurti
nemzetgylésen és a bajor második kamarának is
tagja. Mint Németország legünnepeltebb teológusához, minden vidékrl sereglettek hozzá a tanítványok, hogy nagybecs eladásait hallgassák. 1861
óta mind erósebb vonzódást tanúsított a liberalizmushoz, kivált az egyházi államról tartott beszédeiben, 1835., ill. 1867., jóllehet névtelenül, már
gylöletet hirdetett az Augsb. Alig. Zeitungban és
Neue Fr. Presseben az «Ultramontanizmus és
Papismus» ellen. A vatikáni zsinat alkalmával

Szolnok-Doboka vm. betleni pedig határozottan állást foglalt a róm. kat. egyj.-ban, (1910) 940 oláh lak., u. p. Ispánmezö, u. t ház ellen az ú. n. Janus-könyvben (1869), amelyre
Magyanemegje.
Hergenröther József az ö Anti-Janus-ában válaszolt (Freiburg 1870). A pápai tévmentesség prokDögszagú virágok, 1. Légyporozta virág.
Dögvarjó, a hollókeselyü északamerikai neve. lamálása (1870 jül. 18.) után nemsokára a münkisk.

L. Cathartidae.

Dögvész, 1. Pestis.
Dögvirág (n8v.), 1. Stapelia.
Dögviz, romlott, a halak megélhetésére alkalmatlan állott níz.
Döhlen, falu a szászországi drezdai kerületben,
gazdag szénbányákkal, vas- és acélöntdékkel,
üveg-, gép-, likr- és kályhagyártással, tetócserépkjtezitéssel, (i905)

5163

lak.

Döhler, I^^odor, olasz zenész, szül. Nápolyban
1814 ápr. 20., megh. Firenzében 1856 febr. 21.
Német karnagynak volt fia. Már 13 éves korában
nyilvános hangversenyen lépett fel. Késbb a
luccai herceg kamara-virtuózává nevezte ki és
nemességet adományozott neki. Beutazta Német-,
Francia-, Angol- és Oroszországot; igen ügyes
zongorázó volt, zeneszerzeménj'ei kedvesek, de
mélység nélkül valók.
Döhren, elbb porosz falu, 1905 óta Hannover
város (1. 0.) egjik városrésze.
Dlés (biny.), 1, Csavás és Ér.

FriedrichWuhelm, német szobrász,

Döll,

szül.

Hildburghausenban 1750., megh. 1816 márc. 30.
Parisban Houdonnak volt tanítványa, azután Rómában tanult. 1781 óta a gothai hercegi mvé-

gyjtemények re volt. Mvei közül említendk a Winckelmann-emlék a római Rotondászeti

:

ban, Leibniz emlékszobra Hannoverban, Lessingé
a wolfenbütteli könyvtárban, Keppleré Regens-

cheni érsekhez intézett levelében az egyháztól
való elszakadását bejelentette. Midn föpásztorának többszöri at^'ai iütcse mit sem használt, ez
1871. az egyházból kiközösítette. Azóta az általa alapított ókatolikus felekezet terjesztésén fiiradozott, de sikereket nem igen ért el. Irodalmi
munkássága: Lehrbuch der Kirchengeschichte
(1836) Die Reformation, ihi'e Entwicklimg etc.
(1846) ; Christenthum u. Kirche in der Zei^ der
Gmndlegung (1860) Die Eucharistie in den drei
ersten Jahrhunderten (Mainz 1826) Geschichte der
christlichen Kirche (u.0.1833— 1835) ; Luther, eine
Skizze (Freiburg 1850 és 1890) ffippolytus u. Kalhstus oder die röm. Kirche in der ersten Hálfte des
3. Jahrhunderts (Regensburg 1853) Kirche und
Kirehen, Papstthum und Kirchensteat (München
1861); Beitráge zur politischen, kirchlichen und
Culturgeschichte (u. o. 1862 és 1863) ; Die Papstfabehi des Mittelalters (München 1863) Die Vergangenheit u. Gegenwart der kathol. Theologie
(Regensburg 1863) ; Das Kaiserthimi Karls d. Gr.
u. seiner Nadifolger, a Münchener histor. Jahrbuch-ban (1865); Die Universitaten sonst u. jetzt
(München 1867) Beitrage z, Sectengeschichte des
Mittelalters (u. o. 1890). Számos kisebb füzetet is
adott ki, melyek egyetemi és gyászbeszédeit tartalmazzák. L. még Ókatolicizmus.
Döme Károly, költ és mfordító, a m. tud.
akadémia tiszt, tagja, pozsonyi kanonok, szül.

t

;

;

;

;

:

;

;

burgban stb.
Komáromban 1768 jan, 26., megh. Pozsonyban
DöUinger, l.Ignaz, ném. anatómus ós fiziológus, 1845 máj. 22. A bölcsészetet és teológiát Pozsonyszül, Bambergben 1770 máj. 24., megh. München- ban végezte ; itt találkozott elször Kazinczyval

—

Dömeföld

1784;., ki öt megszerette, buzdította, s D. e buzdítás következtében lépett fel elször mint költ,

Ság-hegyen a

verseinek száma alig haladja meg a 20-at ;
nevezetesebb fordításai: Metastasitisnak egynéhány játékdarabjai (ford. Komárom 1802) Ismét
egy-két játék Metastasiushól (Pozsony 1815) Bonaparte Napóleon meghukása, vagy sírverse a
jacobinismusra. Kuik Ignác után (Pozsony 1826).
Kazinczyhoz írott levelei megjel. Kazinczy F.
Levelezésében.
Dömeföld, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (i9io)
i50 magyar lak. u. p. Páka, u. t. Csömödér.
Dömeháza, kisk. Hont vm. korponai j.-ban,
(1910) 227 tót és magyar lak., vasúti megálló u. p.
Németi, u. t. Hontnémeti.
;

;

;

;

kisczelli

csodatév szz szobrának

rzésére.

késbb mint mfordító. Mködése nem nagy jelen-

tség

Dömös
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Dömörkapu,

Pest-Pilis-Solt- Kiskun

vmegyó-

ben, Szentendrétl ÉNy.-ra két órányi távolságban
a Sikárosi völgyben lev szoros, ahol a Kapitányhegy és a Kolevka közt félköralakú sziklafal zárja
el a völgyet, melyen a Bucsina patak 7 m. magas vízesést képezve omlik alá. A szép tájat a fvárosi turisták gyakran keresik föl. V. ö. Tltirring G., A D. (Turisták Lapja, 1889. L).

Dömös, nagyk.Bsztergom vm.esztergomi j.-ban,
1523 magyar lak., vasúti állomással (a Duna.

(1910)

balpartján),

gzhajóállomással és postahivatallal

Visegrád. D. a Duna visegrádi szorosának
elején, a Duna jobbpartján gyönyör vidéken fekszik, melyet a fvárosi turisták
keresnek fel
Dömény, 1. József, költ és novellista, ref. Határában emelkedik a páratlan kilátást nyújtó
lelkész, szül. Bálványoson, Somogy vmegyóben, Dobogók (700 m.) és a Keserüshegy (641 m.)
1834 jún. 13., megh. 1911 jún. Tanulmányait D. I. Béla királynak kedves mulatóhelye volt
Gyönkön és Kecskeméten végezte 1856. Gyön- kastélya volt itt, mely a hagyomány szerint 1063.
kön tanár volt 1858. lelkésznek ment a somogy- összeomlott feje fölött s
romjai alá temette. A
vmegysi Nagyberónybe. Költeményei és novellái kastély valószínleg azon hegyen állott, melyet
különböz szépirodalmi lapokban jelentek meg ma Árpád várának (1. o.) vagy Pádvámak nevez a
de az egyházirodalmi téren is mködött. Költe- nép tetején még ma is látszanak falainak nyomai
ményei összegyjtve két kötetben jelentek meg s régebben fegyverek kerültek el a föld mélyé(Pest 1866, Veszprém 1888). Szerkesztette a Zsi- bl. D. késbb is megtartotta nevezetességét.
nati Tudósítót (Debreczen 1881), a Népfutárt (Szé- Álmos herceg 1107 táján azon a helyen, hol
kesfehérvár 1883).
nagyapja, I. Béla, halálát lelte az összeroskadt
2. D. Sándor, egyik úttörje volt hazánkban ház vagy trón romjai alatt, prépostságot és kápa magyar nyelv zenepedagógiai irodalomnak. talant alapított. Kálmán király cseltl tartva, nem
Szül. Békésen 1791., megh. az 50-es években. Deb- ment el a fölszentelésre, mire Álmos 1108. német
reczenben végezte iskoláit,azután Budapestre jött
segítséggel támadt reá. Ismételt lázadása atánmegitt Malovecky János ref. egyh. orgonász volt els vakíttatta
a király s Álmos azután jobbadán itt
zongoramestere, kinek német zongoraiskoláját töltötte életének még hátralev éveit, 1114. csak
magyal' nyelven dolgozta ki s bocsátotta közre a alig kerülhetvén ki a reá küldött gyilkost, Benedehúszas évek elején. Ez volt a második (az els a ket, ki
az oltár eltt sebezte meg. A Szz MáGáthyó) magyarnyelv zongoraiskola. Magasabb ria és Szt, Margit tiszteletére emelt egyházat csak
zenei mveltséget sajátított el Becker Fülöp hír- íia II. (Vak) Béla fejezhette be 1138., Saul préneves zongoramvésztl, ki 1826 30 Pesten tar- post idejében. A própostságnak 59 faluja volt
tózkodott. E barátja buzdítására adott ki két kötet 761 szolgával, kik óvenkint mindenbl teljes
zongora-tanulmányt az akkori legjelesebb zon- tizedet adtak a prépostnak. (A rendkívül érdegoramvészektl. Merkel József és Serxxwinsky kes kiváltság-levél Knauz, Monum. I. 88—97.).
közremködésével a 20-as évek végén Pesten zene- Id folytával feloszolván a káptalan, Zsigmond
iskolát nyitott, mely szintén egyike volt az els király 1433. a Szent Szznek Szt. Bernát által
nyilvános zeneiskoláknak a fvárosban. Ugyan- 1320. táján alapított s az Olajfák-hegyérl elneekkor dolgozta ki a ref. hitfelekezet karénekeit is, vezett szerzetét telepítette ide. Els apátjának,
az 1441. elhunyt Filipponi Bemadinnak sírjászintén úttör munkája.
Dömések, rossz képzés a Domonkosból, 1. Do- hoz kegyelettel zarándokoltak a magyarok. 1445ben, avámai csatát követ zavarokban, az Olajfíikmonkosok.
Dömitz, város Mecklenbui'g-Schwerin nagy- hegyéröl nevezett rend lemondott a D,-i apátsághercegség mecklenburgi járásában, az Elde és ról, mire IV. Jen pápa ezt 1446. a pálosoknak
Élbe összefolyásánál vasúti csomópont, {i905)3144 ajándékozta, V. Miklós pápa pedig 1447. Kapusi
lak., szép ev, templommal, II. Frigyes Ferenc Bálintot nevezte ki perjellé s öt közvetlenül a
nagyherceg emlékszobrával, citadellával. Mész- római szentszék alá rendelte. Idközben azonban
égetés. Cement-, dinamit-, sör- és téglagyártása, Hunyadi János kormányzó Bothos Istvánnak adovalamint malomipara és kereskedelme jelents. mányozta a prépostságot. Ebbl a kegyúri jogra
Dömjén Bóza, gróf Festetics Andorné, 1. Fes- nézve nagy összeütközés támadt a pápa ós az ország közt, mit úgy szüntettek meg, hogy a pápa
tetics.
elfogadta Kapusi lemondását, a budai vártempDömöckölés, 1. Fodorítás és Vasmüvesség.
lomot és a D.-i perjelséget ismét prépostsággá
Dömölk, község, 1. Czelldömölk.
Dömölki apátság, a benedekrendieké, elbb a alakítván át, egyesítette, s els prépostjává Bogyri (v. ö. Fuxhoffer-Czinár, Monasteriologia I. thost nevezte ki, utódai kinevezésének jogát azonköt,), most a szombathelyi egyházmegyében; ok- ban biztosította a magyar koronának. A XVI. sz,
leveles nyomai az Árpádkorban csak 1252—83. elején a nyitrai püspökséggel egyesítették s ezenközt vaunak. A hagyomány szerint II. Béla király túl a D.-i prépostság csak mint cím maradt meg.
alapította a Nemes- ós Pór-Dömölk közt fekv Romjai ma is tanúskodnak hajdani nagyságáról.
u.

t.

;

srn

;

t

;

;

t

t

—

:

;

—

Dömötör
V.

ö.

N^eczky Gáspár, D.

története és újabb le-

Rupp, Magyarország
írása (Esztergom 1880)
Helyr. I. 33—5 Balics, R. k.egyh. tört. II, 61—
D.-i conflictus, Századok, 1893.
64 Fraknói.
Dömötör. 1. János, költ és kritikus, szül. Duna;

;

A

;

szentgyörgyön (Tolna vm.) 1843 dec. 20., megh.
Budapesten 1878 jan. 8. Nagykörösön Arany
Jánosnak volt tanítványa. 1863-ban a pesti ref.
fiskolába ment teológiára, 1865. pedig az edinburghi egyetemre, ahol egy évig maradt. Visszatérte után a pesti ref. gimnáziumban lett tanár
s amellett a teológián is adott el filozófiai tárgj'akat. 1873-ban Tolna és Baranya vármegyék,
1875. pedig Pest vármegye ós a jászkerület tanfelügyelje lett. Régi búskomorsága azonban oly
szerencsétlenül fejldött, hogy 1878 jan. 8. önkezével véget vetett életének. D. kora ifjúságában
kezdette írói munkásságát. A Kisfaludy-társaság
1864-lki széptani pályázatán

ballada elmélete)

(a

Számos verset és esztétikai dolgozatot írt, mely utóbbiak alaposságukkal figyelmet gerjesztettek.Tevékeny munkatársa
dicsérettel tüntették ki.

volt a Vasárnapi Újságnak, Budapesti Szemlének,

Fvárosi Lapoknak. A Kisfaludy-társaság 1876.
tagjai közé választotta. Mveinek gyjteménye
D. J. munkái. Sajt alá rendezték barátai (Budapest 1878).
2. D. Pál,

Dönni^res
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Dömsöd-pataji dunavédgát-társnlat, alakult
1886. oly célból, hogy Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Dömsödtl lefelé a sárközi ármentesít
társulat területéig a Duna balpartján elterül,
122,630 kat. hold, 163 D-öhiyi területet az árvizek kiöntése ellen megvédjen. Már 1886 eltt is
építettek az érdekeltek a társulat területén védtöltéseket, de rendszertelenül. 1876-ban kormánybiztos vezetésével a rendszeres töltésépítést megkezdték és 1876. befejezték, de az érdekeltek
csak késbb alakultak végleges társulattá. A védtöltésének hossza 68 km., telefon- vonalainak
hossza 99*409 km. A töltésekbe 7 zsilipet és 4 cszsiUpet építettek be. A társulat belvizievezetésre
nem alakult meg, bár részletes tervek készültek
az ártér vizeinek levezetésére. 1905 végéig befektetett ópítéstkéje 1,857,894
74 f. A társulat székhelye Budapest.
Döngölés. A vasutak építésénél döngölni szokták azokat a töltéstesteket, amelyek lazább anyagból készülnek és amelyeknek az idvel beálló ülepedését használatba vételük eltt bevárni nem
lehet. A D. 30 centiméteres vízszintes rétegenként fóldfurkókkal történik s célja, hogy az illet
töltéstest tömörítve nagyobb ellenállást tudjon
nyújtani a vonatok terhének. L. még Agyagdön-

K

gölés.

Baján, Bács Bodrog
vm.. 1844 júl. 15. Tanulmányait Baján és Pesten
végezte biró lett s a zombori kir. járásbíróságot
hosszabb idn át vezette jelenleg nyg. krr. ítéltáblai, bíró. 1863-tól kezdve, legsrbben a Fvárosi Lapokban lírai költeményei jelentek meg,
melyek fkép családias melegségükkel hatottak
D. P. költemés összegyjtve is megjelentek
nyei (Zombor 1876); ÚjcM köUeinmyek (u. o.
1884); Költemények (Gyr 1888); szi rózsák
(Zombor 1895, a kötet végén mfordítások vannak szerbbl). Adalc. tankölteménye a Kisfaludytársaság pályázatán dicséretet nyert saz 1889-iki
közülésen felolvastatott. Számos hazafias és alkalmi ódája pályadíjakban részesült. Jovanovics
Jovao és más szerb költk mveibl, valamint a
szerb népkölteményekbl egy kötetre valót leíordított (Fvárosi Lapok, Vasárnapi Újság, A Hét,
Budapesti Szemle stb.). Irt néhány esztétikai cikket is.
Dömötöri, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban,
(1910) 436 magyar lak.
vasúti állomás, posta- és
táviróhivatal. Egerváry-féle kastély a XVII. sz.ból.
Dömsöd, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
dunavecsei j.-ban, (1910) 4460 magyar lak., van
vasüti állomása, posta- és táviróhivatala, hitelszövetkezete. Jó gabonát és gyümölcsöt terem. D. a
vm. legrégibb helyeinek egyike, régente a szemben
lev Csepel-szigettel együtt a királynék birtoka
volt, nevezetesen 1291. a királynék menyasszonyi
ajándékai közé tartozott. Ug>'anakkor hozzátartoztak Föveny, Dienes és Somlyó dunai szigetek

költ,

szül.

;

;

:

;

Döng

raj v. döngicsél raj,

1.

Paj.

Dönhoü, német bárói, késbb grófi család, melynek egyik ága 1637. hercegi rangra emeltetett,
de a XVIII.

sz.

közepe táján kihalt. Nevezetesebb

tagjai

Ottó Magnus, szül. Berlinben 1665 okt.
megh. 1717 dec. 14. ó építette Friedrichstein
kastélyt Königsberg közelében s innen a család
idsebb ága a D. -Friedrichstein nevet viseU. A
1. !>.,

18.,

brandenburgi választó szolgálatában

állott s an-

nak 1699 óta a császári udvarnál követe volt.
Az utrechti békekongresszuson mint a porosz király els követe vett részt.
2. D., Sophie Juliáné FtHederike, grófn, szül.
1768 okt. 17-én, megh. Wemeuehenben 1834.
1789-ben mint udvarhölgy került II. Frigyes Vilmos udvarába, kinek Voss grófn halála után
1790 ápr. 11. morganatikus neje lett. De már
1792. Lichtenau grófn ármánykodásai következtében számzték. Morganatikus házasságából két
gyermeke született Friedrich Wilhelm, Brandenburg grófja (1. Brandenburg 2.), a késbbi porosz
miniszterelnök és Jidie, Ferdinánd anhalt-kötheni
herceg neje.
Dönme (török) a. m. kitért, renegát. A törökök
fleg a Szaloniki városában él titkos szektára
alkalmazzák e szót. E városban ugyanis egy mo:

hamedán

szekta van, melynek hivi titokban
a zsidó prófétának, Szabatáj Szevinek tanait fo-

gadták

el.

titokban
élnek.

mindezeket III. András király felesége, Fenena
királyné a margitszigeti apácáknak ajándékozta.
Késbb D. maga Solt vmegyóvel együtt Fejér

Nyíltan

mohamedán számba mennek,

azonban saját vallásuk tanai szerint

Dönniges, 1. Franz Alexander Friedrich Wilhelm von, német történetíró, szül. Kolbatzban,
Stettin mellett, 1814 jan. 13., megh. Rómában,
vmegyéhez tartozott, majd a Bosnyák-család bir- 1872 jan. 4. Bonnban és Berlinbon tanult s Ranke
toka lett, melyrl leányágon a herceg Koháry, ar- tanácsára I. Ottó császár történetét írta meg, mely
ról a hg. Koburg-Koháry családra szállott. Jelena Ranke által kiadott Jahrbücher des Deuleg a üajós-családnak van itt nagy birtoka.
tschen Reichs unter den sachsischen Kaisem c.
is,

m

Döntés
sorozatban jelent
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meg

(1840). Olaszországi tanul-

mányútjáról 1838—39. hazatérve, a berlini egyetemen magán-, majd pedig rendkívüli tanár lett,
1852 óta mint a külügyi hivatal tanácsosa Münchenben élt. D. tehetséges diplomata és sokoldalú
tudós, nevezetesen jeles történetíró, nemzetgazdász s lelkestüni tudó férfiú volt. Fmvei Das
System des freien Handels u. die SchutzzöUe
(1847) Acta Henrici Vn (1839, 2 köt., VII. Henriknek a tle Torinóban talált érdekes oklevelei); megkezdte továbbá a Geschichte des
deutschen Kaisertums im 14. Jahrhundert c. nagy
müvet, melybl azonban csak az els kötet Kritik
der Quellén zur Geschichte Heinrichs VII. (1841)
jelent meg. Megírta még a Das deutsche Staatsrecht und die deutsche Reiehsverfassung, derén
historische Bntwickelung von Kari d. Gr. bis auf
das 12. Jahrhundert (1842) c. jeles müvet és skót
:

;

:

:

meg ó-angol balladákat adott ki német

fordításban

(1852).
2.

D., Melene, az elbbinek leánya, szül. Mün21., öngyilkos lett u. o. 1911

chenben 1846 márc.

Három férje

Racowitza Jankó román
bojár, aki a D.-vel szerehni viszonyban volt Lassalle Ferdinándot (1. o.) párbajban megölte, de
rövid id múlva meghalt Priedmann Szigfrid
színész, akivel négy évig ólt, de elvált tle végül
okt. 3.

volt

:

—

Dönt

szavazat

mellett leásunk egy mély árkot, egész a tke talpgyökeréig, ha a ledöntött tkérl két új fejet akarunk csak nevelni, akkor az árok hossza a legközelebbi sorig terjed. Az árok elkészítése után az
oldalgyökereket tövig levagdaljuk, úgy, hogy a
tke csak talpgyökereivel (1. az ábrán fe-nél) áll a
talajban s azután két munkás az egész tkét vízszintesen az árok fenekére a rajta hagyott két
hosszú venyigével (a d) ledönti; hogy a tke az
árok fenekén maradjon, e célból lenyomják ós fakampókkal leszorítják. A ledöntés után a hosszabb
venyigét (a) a régi helyére vezetik fel, a rövidebbet
(d) pedig az árok másik szólére húzzák, s a kivezetés után mindkettt egy-két rügynyire visszametszik s karóhoz kötik. Ezután az árkot be kell
temetni, mi célból a ledöntött tkére elbb érett
földet, erre némi trágyát s végül a nyers földet
hányják. Ha három új fejet akarnánk a ledöntött
tökébl nevelni, az esetben az árkot háromszög
alakjában kell megásni s a ledöntött tökébl minden szögletbe egy-egy venyigét vezetni. A D. által
alakított

tkefejek erteljesen fejldnek s már az

els évben teremnek. D.-nek fleg köves, sziklás
talajban van helye, hol az ültetés nagyon nehéz
D.-sel szokás felújítani a szUket Buda vidékén,

Tokaj-Hegyalján, a Balaton mellékén. BurgundChampagneban ezzel az eljárással a szöllSevics Szergej orosz báró, akivel késbb nagy ket 100—200 évig fenn lehet tartani.
B. D. a hajóépítésben az a szöglet, melyet a
szükségben élt Münchenben s miután ez meghalt,
megmérgezte magát. Egy ideig színészn volt és fahajó oldala és feneke, vagyis a bókonytalp ós
regényeket írt (Grafln Vera, 1882, és Ererbtes bókonypárkány egymással alkot.
Döntési módok (erd.), 1. Favágás.
Blut, 1892). Lassalle-lal való viszonyát tárgyalja
Dönt csata (ném. EntscheidungscMacht) az a
Meine Beziehungen zu Lassalle c. könyvében.
Döntés, 1. a harcnak az a fázisa, amidn a csata, amellyel a hadjárat v. legalább is annak egy
mérkzés sorsa a küzd felek egyikének elnyére része eldöntést nyer. Ilyen pl. a königgratzi, gi'avagy hátrányára legközelebb eldl. A D.-t néha velottei, sedani, mukdeni csata ; ellenben nem veesupán csak tzharccal, legtöbbnyire azonban az hetk D. számba a wörthi, a jalumenti, a liaojani
stb. csaták.
ezt követ szuronyrohammal idézzük el.
Dönt harc- és tztávolság, az a távolság,
2. D. A szUmüvelósben azt az eljárást nevezik így, amelynél valamely idsebb tkebe- amelyrl fegyvereink által már oly hatást érheásatik a talajba, hogy a rajta lév venyigéket ki- tünk el, hogy onnan az ellenség ellenáló erejét
vezetve a föld színére, ezekbl itt új tkefejek ne- megtörhetjük. Ennek holléte nagyobbára a terep
veltessenek. Alkalmazzák kiveszett tkék pótlá- alakulásától függ fedett terepen közelebbi távolsára, régi szUk felújítására és ojtványszUk ságon, nyilt terepen nagyobb távolságról vívjuk
a dönt harcot. A tüzérség D.-a általában 4000
5000 lépés közötti, a gyalogságé az 1000 lépésen
aluli távolságokon keresend.
Dönt próba (koh.). Az érceket, akárki termelte, átveszik további feldolgozás végett a kincstári kohók, megpróbáltatják, miféle és mennyi értékesíthet fém van bennök ezt a próbát régente
3, most csak két kéml mhely készíti, s ha a
kéml mhelyek adatai bizonyos meghatározott
fokig egymással egyezk, akkor az adatok átlagát helyesnek veszik, s a tartalmat, mint mondják, kiegyenlítik ha azonban a kémlmhelyek
adatai nem egyeznek, akkor ismétlik a próbálást,
és ha ismét nagyon különböz adatokat nyernek,
akkor a vegyelemz hivatalhoz küldik be pontos
Döntés.
megpróbálás végett; a vegyelemz próbája a D.
telepítésére. Dönteni lehet tavasszal, sszel és és adatai helyesnek vétetnek. L. Beváltás.
Dönt szavazat (votum decisivum), ellentétlegelterjedtebb a tavaszi D. egy tökétélen is
bl D. által rendesen két, néha három új tkefejet ben a tájékoztató szavazattal (votimi consultatiszokás nevelni. Az eljárás a következ A dön- vum) az a szavazat, amely a határozat meghozatend tke hajtásait nyáron nem kurtítják meg talában számításba jön. Ezenkívül, ha a határohogy a tökén jó hosszú venyigék legyenek. A töke zatot hozó testület vagy tanács tagjainak száma
;

;

ban,

;

;

;

;

;

;

:

—

Döntvény

—
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amelynek szavazategyenlség esetében dönt súlya van. Dyen a társas
bírósági tanácsokban vagy más társas tanácskozásban az elnök szavazata, ha a hármas v. ötös
tanácsban a tanácstagok szavazata egyenlen
oszlik meg. h. még Szavazás ésVotum Minerváé.
Döntvény (lat. decisio, ném. Plenarentscheipáratlan, az a szavazat,

dung), a felsbíróságnak vitás elvi kérdést eldönt
teljes ülési határozata. Célja a jogszolgáltatás

Dörpfeld

(Plauen 1681) e. munkájában még Newton gravitáció-törvényének megjelenése eltt kimutatta,
hogy ez üstökös pályája parabola, melynek gyújtópontjában a Nap van.
Dörfl, község, 1. Dérföld.
Dörgécse v. dörgicse, a durbincs (1. o.) népies
neve.
Dörgicse, község, 1. Alsódörgicse.
Dörggép, az a színpadi készülék, melyet égiháború vagy földalatti moraj jelzésére használnak.
Legtöbbnyire ércbl készített hordó, melyben nagy
köveket hengergetnek.
Döring (tkp. Haring), Theodor, német színész,
szül. Varsóban 1803 jan. 9., megh. Berlinben 1878
aug. 17. 1823. lépett elször színpadra s kudarcot
vallott. Azonban sem e kudarc, sem a nyomor

egyöntetségének megóvása. Mai jogunk szerint a
Kúria és a kir. ítéltáblák hozhatnak D.-t. 1. a Kúrián a D. hozatalát kivánha^a a Kúria tanácsának a többsége, ha el akar térni a Kúria valamely elvi határozatától, tov, a Kúria elnöke, ha
ellentétes kúriai határozatokról van tudomása
végre a Kúria ehiöke vagy az igazságügyminiszter, ha az ítéltáblák ellentétes D.-eket hoztak. nem riasztotta el, s nemsokára elsrangú szereA polgári jogi természet elvi kérdést a Kúria pekhez jutott. Mvészi pályája derekán Berlinbe
polgári tanácsaiból, a büntet jogi természet ment, ahol 1875. ünnepelte ötven éves színészi
elvi kérdést a Kúria büntet tanácsaiból, a vegyes jubileumát mint jellemszinész kiváló volt.
Dripatlan, község, 1. Dörypatlan.
természet elvi kérdést a Kúria polgári és bünDömberg, Wilhelm Kaspar Ferdinánd, bái'ó,
tet tanácsaiból alakult teljes ülésben kell eldönteni. A D.-t a törvény az ügyek eldöntésénél irány- szül. Hausenben, Hersfeld mellett, 1768 ápr. 14.,
adónak mondja, de kötelez ervel nem ruházza megh. Mnsterben 1850 márc. 19. Elbb porosz
tiszt volt s mint ilyen 1806. francia fogságba került,
fel. 2. A kir. ítéltáblák szétosztásáról szóló 1890.
XXV. t.-c. 13. §-a szerint oly ügyekben, amely- de azután mint ezredes a vesztfáliai királyság
benutolsófokban jár el, az ítéltábla ishozhat D.-t. szolgálatába lépett Kezdettl fogva összeesküvést
Ez a D. a táblára kötelez. Ellentétes táblai D.-ek tervezett királya, Jéróme ellen, a fölkelés azonesetében a Kúria dönti el az elvi kérdést. Az ítél- ban, mely 1809 ápr. 22. kitört, csúfos véget
tábla kérheti a kúriai D. megváltoztatását. A meg- ért pórhadát a franciák Kassel mellett megverhozott D.-eket D.-könyvbe irják. A kúriai polgári ték. Ó maga Csehországba menekült s a braunD.-ekeí az 1881. LIX. t.-c. 4. §-a, a büntetjogi schweigi herceg által toborzott önkéntes csa;

;

.D.-eket az 1907. XVIU. t.-c. 3. §-a, az ítéltáblai
és ezzel kapcsolatos kúriai D.-eket az 1890. XXV.
t.-c. 13. §-a, a részleteket pedig a 2214/81. I. M.
E., a 4214/91. 1. M. E. és a 17700/907. sz. I. M.
rendeletek szabályozzák. A polgári perrendtartás
életbeléptetésérl szóló törvény javaslat aD.-alkotás jogát lényegesen eltéren szabályozza. Eltörli
az Ítéltáblák D. -alkotási jogát, a D.-t elssorban
nem a Kúria teljes ülésével, hanem külön erre a
célra 11— ll tagból alakított négy szaktanácsával
(jogegységi tanács) hozatja a D.-t kötelez ervel ruházza fel. D.-t vitás elvi kérdésben a közigazgatási bíróság és a hatásköri bíróság is hoz

patba lépett. 1812-ben Wittgenstein alatt szolgált
az orosz hadseregben, megverte 1813. a Morandféle hadosztályt Lüneburg mellett s 1814. részt
vett Thíonville ostromában. 1815-ben hannoverai
tábornok lett s mint ilyen harcolt Quatrebras és
Waterloo mellett. 1842-ben pétervári követté nevezték ki.

Döröcske, kisk. Somogy vm. ígali j.-ban, (i9io>
981 német és magyar lak.; postahivatal, u. t.
SziU.

A zalavmegyei D. nemes csaivadéka, veszprémi kanonok; 1317. esztergomi kanonok és Bolognában az ultramontánok
vagyis magyar és lengyel tanulók testületének
(1. 0.).
Döntvénytár, 1. a.m. döntvénykönyv (1. Dönt- ígazgatója.l319-ben Taniás érsek kancellárja. 1320
vény); 2. elvi jelentség határozatok gyjte- szept. 27-tl pozsonyi prépost. 1329-ben az eszterménye, pl. a Jogtudományi Közlöny D.-a.
gomi káptalan
választotta meg érseknek. AzonDöpíer, Kari Emil, német fest, szül. Varsó- ban I. Károly megersítését nem nyerhette meg.D.
ban 1824 márc 8., megh. 1905 aug. 20. Drezdában kárpótlásul megkapta az egri püspökséget 1330
és Münchenben tanult. 1849— 55-ig Amerikában okt. 1. Egri püspök volt 1360-ig. 1336. I. Károly
élt és fleg illusztrációk készítésével foglalkozott. követe volt János cseh királyhoz. Mint bolognai
Nevét különösen ünnepi alkahnakra készített pom- igazgató leírta az egyetem akkor alkotott rendpás díszletekkel és 1876. a bayreuthi Nibelung- szabályait, s ez a pozsonyi káptalan könyvtárában
ciklus eladásaihoz tervezett jelmezekkel tette mai napig fenmaradván, az ilynem rendszabályok
ismertté. Említendk még a berlini Ravené-villát legrégibb emléke. V. ö. üj Magy. Sión (1881) Fár,
díszít freskói. Irodalmi müve 75 Jahro Lében, Nagy Lajos Knauz, A pozs. kápt. kéziratai.
Schaffen, Streben c. önéletrajza (Berlin 1900).
Döröske, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (iwo)
Dör, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, (i9io) 913 423 magyar lak. u. p. Szarvaskend, u. t Vasvár.
magyar lak. postahivatal, u. t. Csorna.
Dörpfeld, 1. Friedrich Wilhelm, német pedaDörfel, Georg Sámuel, német természettudós, gógus, szül. Sellscheidben 1824 márc. 8., megh.
szül. Plauenben 1643 okt. 11., megh. Weidaban Ronsdorfban 1893 okt. 26. Népiskolai rektor volt
1688 aug. 6. Elbb diakónus volt Plauenben, ké- s pályatársai körében nagy sikerrel terjesztette
sbb szuperintendens Weidaban. Astronomische Herbart elveit, melyek a népiskolában D. mxlköBeobachtung des grossen Kometen 1680—81 etc. dése útján érvényesültek. 1857-ben indult meg
;

Dörögdi Miklós.

lád

t

;

:

;

;

;

—

Dörre

Dörzsöl kerekek
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Evang. Schulblattc. folyóirata (Gütersloh). 12 kö- közönség. Ilynem mvei, 1883 óta a Vasárnapi
tetben összegyjtött iratai (u. o. 1897 s köv.) pe- Újságban, a Történelmi Életrajzokban és fkép
dagógiai, lélektani, oktatáselméleti és részletes az Osztrák-magyar monarchia írásban és képben
módszertani, etikai tanulmányokon kívül fontos c. nagy mben jelentek meg.
illusztrálta Gyulai
fejtegetéseket tartalmaznak a társadalmi jelen- Pálnak «Egy régi udvarház utolsó gazdája» e.
és a nevelés viszonyáról, fként pedig az mvét is.
^iskolaszervezet f kérdéseirl. D. pozitív keDörschlag Károly, fest, szül. Hohen-Lukowresztény alapon állott, de nyomatékosan sürgette ban (Mecklenburg-Schwerin) 1832 nov. 15. Akaa köznevelésnek az egyháztól független szerve- démiai tanulmányait Berlinben végezte Schrazését. V. ö. Die freie Schulgemeinde anf dem Be- demél, azután Magyarországba jött, elbb Medden der freien Kirche im freien Staate (1863)
gyesen, aztán Nagyszebenben telepedett le, hol
Garnap, PriedrichWilhelm D. (Gütersloh, 2. kiad. egyideig reáliskolai tanár is volt. 1888-ban fes1903) Triwer, D.'s soziale Brziehung (u. o. 1901). tette Teutsch szász püspököt, 1891. önarcképét,
2. 1)., Wühelm, német archeológus, az elb- amelyek 7 más müvével egyetemben a nagybinek fia, szül. Barmenben 1853 dec. 26. Építésznek szebeni Brukenthal-muzeumban vannak.
készült, aztán Friedrich Adlerrel részt vett a német
Dörtleme, 1. Csetvrtina.
kormánytól Olimpiában (l. o.) rendezett ásatások
BÖTY-család (jobaházi), Sopron vármegyébl
technikai vezetésében (1877 81). Egy évvel ké- ered család, melynek seicsáfordi várjobbágyok
sbb az athéni német régészeti intézet építészévé voltak. Nemességüket 1360. nyerték Nagy Lajosnevezték ki, 1887. az intézet els titkára lett, me- tól. A család régi birtokai Jobaház és Dór voltak,
lyet azóta ilyen minségben igazgat. A Budapesti melyek után már a XV. sz.-ban a jobaházi Dry
Philologiai Társulat tiszteletbeli tagja. Részt vett nevet vették fel. A család egyik ága a XVII sz.Schliemann (1. o.) ásatásaiban, ennek halála után ban Gömör és Borsod vármegyékbe származott át,
Schliemanné, majd a német császár megbízásából ebbl az ágból származott D. Ferenc királyi ffolytatta és bevégezte a Trója-Hísszarlik helyén pohárnok, aki 1741. bárói, majd 1766. gróíi rangra
eszközölt ásatásokat. Mintaszer módon végbe vitt emeltetett; a grófi ág 1822.flágon, 1861. nágon
ásatásairól a Trója und llion. Ergebnisse der Aus- kihalt. Újabban 1816. D. József magyar, 1855.
grabungen 1870—94 (Athén 1902, 2 köt.) c. munka D. Gábor osztrák bárói rangra emeltettek. Jó-,
számol be. Nagy eredmény kutatásokat végzett zsef ága kihalt, jelenleg csak Gábor utódai élnek.
Athénben (Asklepieion, a Pnyx és Areiopagos A családból László udvari ágens a XVIII. sz.-ban
közt, Dionysos-szinház) és sok más helyen ; az ása- Tolnában terjedelmes birtokokat szerzett, melyek
tás terén ma az els tekintély, ki mint tanácsadó részben ma is a család kezén vannak.
minden nevezetesebb ásatásnál szerepel. 1900
D. Lajos báró, tábornok, szül. Nagy-Váraóta vezeti a pergamoni ásatásokat. Az emlékek don 1824 júl. 6., megh. Abbáziában 1892 febr.
magyarázata terén szintén elsrend tekintély, 15. Pályája elején vármegyei hivatalt viselt Tolkinek számos, a szakközlönyökben közzétett dol- nában, mint közhonvéd csatlakozott a szabadsággozatai az antik építészetnek ismeretét jelenté- harchoz s mint százados került orosz hadifogkenyen elbbre vitték és sok problémát megfej- ságba Világosnál. Ezután besorozták az osztrák
tettek. Az antik színházak romjainak rendszeres hadseregbe közkatonának, 1851. váltságdíjért
átkutatása után Das griechische Theater (Reisch kiszabadult, 1861. az országgylésen pedig mint
bécsi tanár mködésével, Athén 1896) c. munká- a frendiház meghívott tagja vett részt. 1868-ban
jában tette közzé sok vitára alkalmat adószinház- mint elsosztályu honvédszázadost reaktiválták
ehnéletét, hogy t. i. a görög színházban nem szín- s kiváló érdemet szerzett a m. kir. honvédség
padon folyt a játék, hanem az orchestrában, amit szervezésében. 1886-ban mint vezérrnagy lépett
a klasszikus korra nézve most már általánosan nyugalomba.
Dörypatlan (Döripaüan), nagyk. Tolna vm.
elfogadtak. Heves viták kiinduló pontja lett az
az elmélete is, hogy Odysseus hazája nem a mai völgységi j.-ban, (i9io) 1501 magyar és német
Itháka (Thiaki) szigetén, hanem Leukason kere- lak. u. p. és u. t. Zomba.

s^k

;

—

;

ezen tanításának bebizonyítására már több
éve folytat ásatásokat Leukason, de perdönt
eredményeket még nem ért el. Nagy hatást gyakorolt méltán híressé vált kitn eladásaival is,
melyeket a vezetése alatt Görögországban és KísÁzsiában rendezett utazások alkalmával az emlékhelyeken, valamint évenként Athén emlékei eltt
tart. V. ö. Briefe über Leukas-Ithaka. Ergebnisse
der Ausgrabungen (1912-ig 6 füzet).
Dörre Tivadar, illusztrátor ós fest, szül.
Nemespécselyen (Zala vm.) 1858 aug. 23. Eleinte
hivatalnok volt a m. kir. pénzügyminisztériumban, de már ekkor látogatta a Képzmvészeti
Fiskolát és Lotz esti tanfolyamait s miután megszerezte a rajztanári oklevelet, tanára lett a budapesti VI. ker. áll. freáliskolának, emellett 1894
óta a Képzmvészeti Fiskolán segédkezik. Fképen nagyszámú illusztrációi révén ismeri a

send

;

Dörzsfék, 1. Fék.
Dörzsölés, 1. Bedörzsölési gyógymód és Maszszázs.

Dörzsöl kerekek (frikcíós kerekek), körmozgásu tengelyek mozgását közvetít korongok vagj'
kerekek, melyek egyik tengely mozgását közvetlen érintkezésbl származó súrlódás segítségével
a másik, vele pái'huzamosan, vagy hozzá bizonyos
szög alatt hajló tengelyre átviszik. A D. alakja
az általuk mozgatott tengelyek egymáshoz való
fekvésétl függ. Párhuzamosan fekv tengelyekhez hengeralakra esztergályozott kerekeket alkalmaznak, melyek öntött vasból készülnek, némelykor pedig az egyiknek kerületét a súrlódás növelése végett brrel, fával vagy papirossal burkolják.
Mivel a mozgás átviteléhez szükséges súrlódási
ellenállás létrehozására a kerekeket ersen kell
tengelyeiknél fogva egymáshoz szorítani, az ilyen

—

Dörzsölömód
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egyszer hengeres keretek nagy munkaveszte- ott hagyta, több helyen napidíjaskodott. Verseis^^el dolgoznak s munkaközben gyorsan kopnak. nek és egy regény ónek kéziratát a fvárosi szerEzért, hogy az az eró, mely a kerekeket egymás- kesztségek nem vették figyelembe. Nyomorúhoz szorítja, kisebb legyen, a kerekek kerületét az sága és idegbaja ismételten az öngyilkosság gonegjiken ékalakuan beméljrítik, a másikon pedig dolatára 8 egyszer kísérletére csábított i ; 19(>4
e 'mélyedésbe beleillö gyrt készítenek, me- ápr. végén korrektori állást kapott Budapesten
lyek aztán egymáshoz kapaszkodva, sokkal kisebb és szkebb írói körben kezdték felismerni tehettengelynyomás mellett képesek az erót egyik ke- ségét, de mieltt a nagy nyilvánosság eltt méltó
rékrl a másikra átvinni. Nagyobb eró átviteléhez sikerét arathatta volna, az atyjától örökölt tda kerekek koszorúit 2—3, sót több ilyen homyo- vész elragadta. Halála után két héttel jelent meg
lattal látják el. Egymást bizonyos szög alatt met- kötete : KöU'-mények (Budapest 1906).
Dzsölés. 1. Tivornya.
sz tengelyekhez a D. koszorúját kúpaiakúra kéDr^ a doktor szó (1. o.) rövidítése.
szítik. Oda pedig, hol a forgásszámot változtatni
Dra (Vádi Dra), 1150 km. hosszú pusztai folyó
kell, az egyik tengelyre sík korongot ékelnek, a
másikra pedig kisebb átmérj hengeres kereket, Afrikában, Marokkó állam déli határán. A Magas
mely kerületével az elbbinek lapjához nyomódik. Atlasz déü lejtin ered, keresztültöri az Antiailasz
B kisebb kereket tengelyére eltolhatóan kap- párhuzamos láncait, majd El Mamidnál hirtelenül
csolják s midn forgásának növekedni kell. a ko- Ny.-ra fordul és a Cap Nun közelében ömlik az
rong középpontjából megfelelen távolabbra állít- Atlanti-óceánba. Legtöbbször igen kevés vizet
hord, st alsó szakaszában csak periódusosán foják. V. ö. Bach, Die Maschinen-Elemente c.
lakott fels völgyében
vében (Stuttgart 1891—1892). A hornyolt dörzs- lyik, mert szúk, de
kerekeknek megvan ugyan az az eiónyük a sima az arab és berber lakosság öntözé.-re használja
kerekek felett, hogy kb. 1 035 arányban kisebb fel. Legnagyobb oázisa Tamagraut Torkolata kötengelynyomással képesek az erót átvinni, de zelében 50 HL m^as sziklafalakkal határolt
másrészt bajuk az, hogy az egymásba nyúló ka- völgye 2000 m. szeles, de a folyó alig éri el a
rimák csak egyetlen egy kerületben érintik csú- 30—100 m.-t.
Dra, 1. jDAra'a.
szás nélkül eg>Tnást, a többi körökben pedig többéUrába, daravirág (nCv-, flistvirág, sziklagyönkevésbé csúsznak egymáson, és e csúszás annál
ersebb, minél távolabb vannak az érintkez körök gye), a Cruciferae (Keresztesek) család génusza
azoktól, melyek csúszás nélkül dolgoznak.
150 faja úgyszólván az
Dörzsölömód (ném. Schummennanier), térké- egész földkerekség hegypeken "a magassági viszonyoknak nem réteg- s^eiben, külöiösen pevonalak és csíkozás által, hanem a papíron el- dig é.-i és sarkköri tájadörzsölt festéknek sötétebb vagj- világosabb szín- kon elterjedt egyéves v.
árnyalata által való feltüntetése.
ével f, osztatlan épDörzsöl próba (pénzv.). Az arany, ezüst és szél, legfeljebb fc^s leréz ötvözeteiben az arany és ezüst mennyiségét velekkel, nagj'részt ta leggjorsabban dörzsöl próbával lehet megha- levelek. Viráguk szirma
tározni, ha nem szükséges különös pontosság , e fehér v. sárga, kicsípett
végre a próbát fekete kovapalara dörzsölik, vala- hegy V. kéthasábú. Termint az ismert tartalmú kémlötket is amelyik mesük tojásdad v. kerükémlótünek a nyomával egyenló szín a próba lekes beoöke (1. az ábrát).
nyoma, annak a tartalmával is egyenl a próba. Európában, nálunk is,
Dörzssaru, helyesen kerékköt v. fék-saru falá- igen közönséges a fehér
bon), szekereknél és gépeknél is, pl. keretfürészek- és hasadt szirmú
vernél elófurduló fa- v. vaslap, sarualakban szekérnél na L. (tavíszi d.) Sovákötéllel V. lánccal a kocr^ioldalhoz kötve használ
nyabb, verfényes heják a hátsó kerék talpa alatt, midn hogyrö' lefelé lyen, homokon, ugaron
mennek, fékezésre Keretfrá-ízeknél az elretolás helyen kent töméntelen
a A tavaszi daravlrág >egy
létesítésére alkalmazzák e^y nagyobb korongon. számmal n, mintha dara Tlrigakaiöo: e^< nirma;
Igen fontos nélkülözhetetlen alkatrésze az autó V. füst lepte volna el a
d e K becAKB.
mobiloknak, hol vele a gépkocsit a legnagyobb földet. Szamos változata
sebességbl pár méternyi úton megállitSatjuk.
van. Ismeretesebb nálunk még többek között D.
Döse, elbb önálló nemet község, 1906 óta muralis L, (kövi d.), D. nemorosa L. (ligeti d.),
Cuxhaven városrésze.
D. iiiioides L. (kövér d.) sib.

m-

srn

:

;

D

;

:

:

Döszkin

(ang. do&ikin),

\.

(1910)

170 mag>ar lak.;

Dövény,

kisk.

u. p. Pakotl. u.

Borsod vm.

t.

Zalabér.

szondri

j. biin,

421 magyar lak. u. p. Felsnyárád, n. t.
Ragály. H ttarában ókori leletekre bukkantak.
Dzsei Fernv, költ, szül. Veszprémben 187H
dec. 18., megh. Budapesten 1905. dec. 3. Atyji,
ki rajztanár volt, korán elhalt, anyja
a gim.
II o.<ztályaból kénytelen volt betszednek adni.
írói hivatiist érezvén, e pályát 18 éves karában
(1910)

:

t

BéaU Nan

L*»iktma. V.

kt

Daralxmt
Drabenderhöhe, porosz község a kö
Drabant,

Atlaszpviztó.

Dötc. kisk. Zala várm. zalaszeiitgróti J.-ban,

1.

ni közigazgatási kei ület guiumersbachi járásabjwi, 2 ev.
templommal, fonó-szövó ipaiT.>l, .^örsfyiirtással,
vas- és ólorabányászattal, (i9io) 5102 lak.
Drabescos, ókori, eredetileg traU, kes<»bben
maktniuniai város i trák e«l»in<>k fJidjén, a ké-

É.-ra. Az athéni»'k 4- 5. kiiMfrk
ide lO.íMM* gyarniat4K>ít. kiket a/onbn az <>donok
mind feikoninltak. D. és Pilippi között vívtak

sbbi Fiüppihoz

Kr.

e.

42. duX

a ketts ütközetet, melyet az utóbbi

—
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város után neveztek el s melyben az els triumvirek
(Octavianus, Antonius és Lepidus) a köztársasági
pártot Brutus és Cassius alatt legyzték. D. mai

—

Drachma

D.reflexaham.-t gyakran kultiválják.
említett faj a kanári sárkányvért, a
második a szokotorai sárkányvért szolgáltatja.
neve Dráma.
Mindketté vörös gummigyanta.Ez törékeny, szagDrabik (Drabidus, Darhicius, Dahric), Niko- talan, íztelen, pora vérszín. Alkoholban, kövér
laus, a cseh-morva atyafiak felekezetéhez tartozó és illanó olajban, valamint alkáliákban piros fo'lelkész és a XVII. sz. egyik sajátságos misztikus lyadékká oldódik. Fogpomak, fogtinkturának,
írója, szül. Strasznicban, Morvaországban 1585., összehúzó sajátságánál fogva a könnyen vérz
mások szerint 1588 dec. 5., kivégezték Pozsonyban
1671 júl. 16. Elbb hazájában volt egy cseh-morva
Jaeq.-t és

Az elsnek

gyülekezet lelkésze, de az akkori viharos idk
szele Magyarországba sodorta, hol Trencsén vmegyében Ledniczén lett prédikátor. 1643 óta számtalan látományáról beszélt, melyeket cseh nyelven
írván le.Comenius által latinra fordlttatta.l657-ben
jelent meg e mü els kiadása Lux in tenebris cím
alatt, 1659. a második. História revelationum
Nic. Drabicii cím alatt, míg a harmadik 1665.
Amsterdamban, az els cím alatt, 270 új vízióval
megbvltve. Jóslatai koholmánynak, ördögi szemfényvesztésnek,
maga htelennek, lázítónak,
istenkáromlónak bélyegeztetvén, a polgári bíróság által fej- és jószágvesztésre ítéltetett, s azzal
a súlyosbítással, hogy fejvétel eltt kezét és nyelvét vágják le, holttestét pedig könyvével együtt
égessék el, kivégeztetett.
.

.

Irodalom. Csak a magyarországi müveket sorolva fel:
Lampe, Histor. Ecclesiastica 889 és 444 1. Szalay László,
Magyarorszííg története, V. 144 1.. Vasárnapi Újság, 1873
7. és 8. sz., Pauler Gyulától; Századok 1889, 745 1., Kvacsalától: Rgy hamis próféta (Kalinka nyomán), Századok
1888 Comenius életrajzában Zsolticzkytl.
;

;

Drac

a régi Tricus, rohanó folyású
nép Dragonnak is hívja) Franciaország DK.-i részében. D. Noir vagy D. d'Orciéres néven 3000 méter magasan, Hautes-Alpes départementban ered, csakhamar egyesül a
D. Blanc-kal, azután a szép Champsaur völgyben
ÉNy.-nak fordul, fölveszi a Séveraisset és átlép
egyszer szk szorosban,
Isére départementba
azután 1000 m. széles mederben folyik fölveszi a
Souloiset, az Ebront, a rohamos folyású Romanchet, a Gresset és Sassenage mellett az Isé- foghúsra
(eátsd: drák),

víz (amiért a

;

;

lev hatalmas

töltések elkészülte eltt Grenoblenál volt a torkolata). Hossza
mintegy 125 km. ; árvíz idején 4000 m», száraz
idben 40 m* vizet visz mp.-enként az Isérebe.

rebe torkollik (az

itt

Dracaena draco.

is alkalmazzák. Lakk és asztalosmáz is
készül belle. A szokotorai sárkány vért már a
görögök is ismerték, Dioscorides kinnábari név
alatt írja le. Több D. fajt üvegházban termesztenek, egyesek termek díszítésére kapósak és ke-

egyik neve Durazzónak (1. o.). reskednek is velk. Fosszilis maradványok, vala(»öy.), a Liliaceae (Liliommint a D. földrajzi elterjedése valószínvé teszik,
félékj család génusza 40 faja az óvilág meleg vi- hogy a harmadkorban a D. Közép-Európában is
dékein elterjedt fa vagy cserje, kardalakú vagy megvolt.

Drac

(ojtsd: drács),

l>racaena

Vandelli
;

visszásán lándzsás levelekkel és összetett bugában
virágokkal. Viráglakarójuk fehéres, bogyó-

álló

8—1 üreg, minden üregben 1 nagy maggal.
A D. draco L. (sárkányfa, sárkányvórfa) a Kanári
szigetek hatalmas, 18 m.-ig megnöv fája.Törzse

juk

folytonosan vastagodik, a tetején igen gazdagon
ágazik el s kardalakú, 4—6 dm. hosszú levelekbl s ugyanilyen hosszú bugákból álló koronát
visel. Bogyója narancsszín. Leghatalmasabb pél-

Drach, német teológus, 1. Karlstadt.
Drache-expedició, 1882., 1. Tengeri tudományos expedidok.
Dracheníels, egyike a rajnai Palahegységhez
csatlakozó harmadkori vulkáni kúpoknak, magassága 325 m. Trahitbányáiból már 1267. hordták
az építkövet a kölni dómhoz. Tetején áll az 1117.
épült vár, azután az 1814-iki rajnai átke és emlékére emelt löm. magas obeliszk. A Rajnára
néz lejtjén teremaDrachenblut néven ismert híres vörös bor. Königswinter fell fogaskerek

volt, mely az ábrán látható. Teneriffa
szigetén állott Orotava mellett. Magassága 23*5
m., területe 14-8 m. volt, korát 5- 6 ezer évre vasútfal lehet megközelíteni.
Drachenstein, 1. Trakostyán.
becsülték. 1868-ban egy hatalmas vihar elpusztíDrachma, pénzegység az ókori görög államoktotta. A guanch népnek szent fája volt. Hasonlít
hozzá a Szokotora szigetén elforduló D. Cinna- ban, azonban a kor és hely szerint változó. Áltabari Balf. f. A mauritiusi D. unibraculifera lában 2 fcsoportot lehet megkülönböztetni: az

dánya az
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aeginai és az attikai D.-t. Az elbbit Pheidon argokirály vezette be szemita mintára és ellapján teknsbéka címer volt. Súlya 597 és 6 gr.
között ingadozott. Ilyen súljni pénzeket vertek
Aeginán kívül Kréta szigetén, Euboeán és ennek
szicíliai gyarmatain, valamint Tesszáliában. A
legelterjedtebb az attikai D. volt, melynek súlyát
és értékét már Solon állapította meg. A D.-nak
didrachmon;
többszörösei és részei voltak 2 D.
tetradrachmon
tridrachmon 4 D.
3 D.
oktadr. ct)mon
hexadrachmon 8 D.
6 D.
dodekadraohdekadrachmon 12 D.
10 D.
triobolon
mon ; */, D.
V'j D. diobolon ; */< D.
trit^morion Vi; D.
trichemiobolon '/g D.
liszi

:

=
=
=

;

=

=

;

=
=
= hemiobulon

=

;

=

;

=
A mai Görögországban a
neve.
D. = 100
1867
;

;

;

Dracunculus

ger környékén és Ázsiában (kivéve melegebb réhonos, ével fú, épszélü, fogas, vagy csaktenyeres hasábú levelekkel, kék v. pirosas,
ritkán fehér virágokkal. Az utóbbiakon a párta
torka felfúvódott, a fels ajak boltozatos és kicsípett, az alsó 3 karélyú, a középs karély 2 hasábú.
szeit)

nem

A D. mddavica L.-t Európában és Amerikában
gyakran kultiválják, hazája K.-Szibéria és a Himalája. Virága csinos,kék, levele mélyen fürészes,
fszeres, olyan szagú, mint a Melissa, fanyar keser íz (török V. moldvai méhf vagy Melissa).
Konyhai fszerül és teának kertben ültetik. Több
faj

dísznövény.

Draco mitígatas (lat), a. m. szabiimált mer-

a kuroklorid, azaz kalomel.
Draconites, német teológus, I. Karlstaát.
Dracontiam L. (növ.), az Araceae (kontyviteljesen egyenl
nyes súlya 5 gr. A D. továbbá a grammnak, mint rágfélék) család génusza, 6 faja Amerika forró vidékein terem,
új görög kereskedelmi súiyegységnek a neve. A
10 obolen
100 gran. az egyenlíttl
•királyi D »
1 gr.
Végül a D. gyógyszerészeti súlyt, néhol pedig északm. Gumónemesfém-súlyegységet jelent Törökországban (1. juk egyetlen hajtást fejleszt,
Dirhem), ennek melléktartományaiban és a kirá3*2 gr., mely melynek tetején
lyi D. mellett Görögországban
érték azonban az egyes keleti tartományokban a torzsavirágzatot nagy, szenykülönböz.
Drachmann, Holger Henrik HerhoMt.dÁn költ, nyesen vörösszül. Kopenhágában 1846 okt. 9., megh. Hornbák- barna V. ibolyaben 1908 jan. 14. Eredetileg tengerészeti képek szín buroklefestje, majd késbb, 1877 óta, mikor Derovre vél borítja, azután egyetlen
fra Graensen cimú könyve állami kitüntetést kapott, kizárólag író. Irodalmi pályájának kezdetén nagy (ritkán 2)
Brandes G. befolyása alatt áll, rövid idn belül levél fejldik. A
a realisztikus iskola vezet férflai közt találjuk. D. polyphyVum
Késbb ellenkezésbe került Brandessel és irányá- L. (Szurinam, 1.
val és költészete mindinkább nemzeti jelleg lett, azóZ^ní/^ésai).
mveiben az egj'szer emberek életét festette. fl;S;^r/í»íC.Koch
1885 óta évi költi tiszteletdíjat kapott a dán kor- (Észak-Brazilia)
mánytól. Mvei közül fontosabbak Digte(1872)
virágzás idején
Draoontíum.
Doempede Melodier (1875) Sange ved Slavet ers dögszagot
1. a levele
2. a virigió növény, lent
üngdom i Digt og Sang (1879) Gamle áraszt, mely szé- a gamója, fent a virág barokIeve]«.
(1877)
Gnder og nye (1881-ben Svend Tröst álnév alatt) dülést és hányást
Dybe Strenge (1884, a Beethoven cím hatalmas okoz. Mindkét növény igen mérges kígyómarást
rapszódiával)
Fjaeldsange og Aeveitur (1885)
magasságra is
gyógyítanak velük. Levelük 3
Sangenes Bog (1889) stb. cím verskötetei. Drá- megn. A nikaraguai D. gigás (Seem.) Engl. olyan
mái közül, melyek nagyrészt mesejátékok, a Det hatású, mint az elbbiek.
•war engangnak (1885) páratlan sikere volt, épúgy
Dracontios, Blossius Aemihus, V. századbeli
zajos tetszést aratott a Prinsessen og det halve keresztény költ, karthágói ügyvéd, Kr. u. 490
Kongerige (1878).; az Oesten for Sol og Vesten táján; több kisebb epikus mvön kívül (kiadta
for maane (1880)
Alcibiades (1882) Strandby- Diüin, Leipzig 1873.) megírta latin hexameterekFolk (1883); Völund Smed (1894), Renaissance ben a teremte történetét Laudes Dei (v. De deo)
(1894). Irt egy önéletrajzot is Den hellige Ild címen, melyet 100 évvel késbb Eugenius toledui
(1899) oisnen. Három nagy regénye: Med den érsek fejezett be. (Kiadások Carpzow, Helmstedt
brede Pensel (1887) Foeskroveh (1890) és Dáda- 1794; Migne Patrologiájában a 60. kötetben.)
lus (IHOO).
Satisfactio ad Guntharaundum regem (480) címen
Draco (lat.), 1. Sárkány.
engesztel elégiát íit Guthamund vandal király(illat),
Dra«o
az agáma-félék (Agnmidae) csa- hoz, aki öt egy idegen fejedelem dicsítése miatt
ládjába taitozó gyíknem. L. Sárkdnycryik.
a szerbörtönbe vetette. Ujabban kiderült, hogy
Draco, olasz orvos, 1116. Kálmán királynak he- zje a sokáig Lucanusnak tulajdonított s 971 hexaves fejfájása ellen olyan ers tapaszt adott, hogy meterbl álló Orestis trago dia c. költeménynek
az a király agyvelejének egy részét is kiszívta (kiadta Peippr, Breslau 1875).
8 a király halálát okozta. V. ö. Weriner, KözépUracuncnlus (iu»t), 1. Filaria medinensis.
kori magyar orvosok. Századok 189H, 599. 1.
Dracunculus üfAort (növ.), az Araceae (KontyDracocephalnm L. (nov., a. m. sárkányfej, a virágfélék) család génusza 2 fajjal Európa D-i réBzirom alakjáról), }X)/óka, a Labiatae (Ajakosak) szén meg a Kanári szigeteken. A D. vulgáris
család génusza 40 faja Emöpában, a Földközi ten- Schott (sárkányf), déleurópai (Portugáliától Ko-

pénzegység

stb.

£).

óta
a francia frankkal, tehát törvélepta.
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let-Ázsiáig), Vs
1 Dl- magas, soklevel, nagyon mény a legtöbb drágak fényessége pedig semcsíps növény. Görögországnak kiszáradt folyói ban mivel sem különb egyéb ásványok fényességémeg az olajligetekben terem. Torzsavirágzata, nél ami meg éppen a színt illeti, vannak a D.-ül
melyet sötétbiborpiros burok vesz körül, dögszagú, használt ásványoknál még szebb szín ásványok
bogyója piros. Tökéje (radix dracunculi maioris, is; a ritkaság éppenséggel nem minden drágaseu Serpentariae maioris) régen ofílcinalis volt. knek a tulajdona. Csak annyi bizonyos, hogy
Drag (ang.), Angliában használt társas utazó- minden egyéb ásványnál a D.-et jellemzi leginkább
kocsi. Az ülések a fedélzeten vannak, az ez alatt 1. a tartósság, 2. a szépség, 3. a ritkaság.
lev zárt szakasz pedig toiiettnek van berendezve
A D. legtöbbjének anyagál igen közönséges és
a podgyászt, úti szerelvényeket stb. külön fiókok- nagyon elterjedt elemek alkotják, nevezetesen
ban helyezik el.
szilícium, aluminium, magnézium, kalcium, íluór
Drág. A hírneves Bélteki Drágffij család név- stb., s ezek összetételei, úgy, hogy csupán az
adója. 1365 körül Balk és János nev testvérei- anyagukat véve, tulajdonképen értéktelenek érvel együtt Moldvából jött be hazánkba és I. La- tékessé teszik azokat ama fizikai tulajdonsájos királyunktól Máramarosraegyóben a htlen gok, melyekkel felruházvák. Az annyira becses
Bogdán vajda jószágait kapta. Mária királyné és gyémánt anyaga csak ép úgy szón, mint a fekete
Zsigmond alatt nagy méltóságokra emelkedett. piszkos koromé, faszéné vagy grafité, a gyakran
1383 körül megverte a Veres-Oroszországot (Ga- a gyémántnál is drágább rubin anyaga, valamint a
líciát) pusztító litvánokat, elfogta azok Preskoye zaflró nem egyéb, mint közöns. timíöld vagyis
nev vezérét. 1378-tól kezdve 13y0-ig Balk test- ugyanazon anyag, mely a fazekas-agyagnak legvérével együtt Máramaros, Szatmár és Ugocsa fontosabb alkotó része. Ha az anyaguk s ez alafispánja volt, 1387—90. emt-Uett még székely pon ásványrendszertani hozzátartozóságuk szeispán is. Tévedés t erdélyi vajdának tai-tani, mert rint akarnók osztályozni a D.-et, legtöbb van közvajdának nevezik ugyan öt néha okleveleink, de tük szilikát, azután oxid elem csak egy van, a
nem erdélyi, hanem csak oláh vajda volt. Balk többi osztályok közül az aluminátok, foszfátok, kar;

;

*

;

;

testvérével együtt alapítá a körtvélyesi gör. kel. bonátok.szulfátok haloidok, szulfidok, szerves ereapátságot s ezáltal e hitfelekezet megszilárdulását det vegyületek vannak szintén csupán eggyel v.
elömuzdltá. V. ö. Fejér, Cod. Dip. IX/4 öG9, IX 3. kettvel képviselve. Valamint nehéz a D.-nek fo428.; Századok 1880. 742.; Magyar Sión 1886, 342. galmát megadni, époly nehéz egészen pozitiv beDrág.kisk. Kolozs vm. almásij.-ban, (i9io) 1294 osztását, rendbeszedését adni, mivelhogy sokféle
oláh lak., u. p. és u. t. Hidalmás a Wesselényiek körül niény szerepel ennek a megítélésében is. Legsi kastélyával, mely hajdan apácazárda volt; általánosabban valóságos D.-e' (genimae) és felig
bástyák veszik körül.
D.-et (lapides pretiosi) szoktak megkülönböztetni.
Drága, 1. adók. Modrus-Fiume vm. vrbovskoi j.- A legáltalánosabban használt részletes, de csakis
ban, (1900) 188 horvát-szerb lak., u p. Severin n/K
a fbb fajokra szorítkozó besorozást a következ
u. tVrbovsko. ~ 2. D., adók. Pozsega vm. pozsegai összeállítás tünt(<ti fel
j.-ban, (1910) 362 horvát-szerb lak., u. p.Velika, u. t.
I.
Valóságos D. 1 Gyémánt, korund (rubin,
3. D. adók. Modrus-Piume vm. susáki zafir), nemes berill (smaragd, aquaraarin), spinell,
Pozsega.
j.-ban, (1900) 1522 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. krizoberill. 2. Zirkon (jácint), euklasz, topáz,
nemes opál, nemes gránát (hessonit,
4. D. adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (i9oo) fenakit.
Susák.
almandin, pirop), turmalin (mbeliit, indigolit).
238 horvát-szerb lak., u. p. Divusa, u. t. Dvor
Drága, szerb királyné, 1. Sándor (szerb király). 3. Krizolit (olivin), hiddenit, türkisz. 4. Cordierit
Drága. Az Árpádok korában az alsóbb nóp- (dichroit), cianlt, andaluzit, chiastolit, staurolit,
osztalynál nagyon kedvelt szláv eredet nönév, axinit, szfén, vezuvián, epidot, diopszid. dioptász,
hegyi kris.mely különben tórünévnek is gyakran elfordul.
II. Félig D. b. Kvarcváltozatok
Drágabártfalva, kisk. Bereg vm. nmukácsi j.- tály, ametiszt, füstt()páz,citrin,rózsakvarc. prázem,
baui (1910) 1553 rutén lak., sóstörrással, u. p. Be- zafirkvarc,avanturin, macskaszem, tigrisszem. kal•regkisalmás, u. t. Munkács. Hajdan a kiváltságéit cedon, karneol, jászpisz, krizoprasz, heliotrop,
(aduberegi Krajaához tartozott; a XVI. sz.-ban Barat- plazma, achát a földpátváltozatok hold
falvának nevezték.
lar), avantiirin földpat (albit), napk (oligoklas),
;

—

—

:

;

,

:

k

k

DrágakömTesség, 1. Drágakövek.
amazon
(mikroklin), labradorit, lazurk (lapisDrágak-súly. A dráiíakövek súlyát karatok- lazuli), h ersztén (bronzit, bastit, diallagit), rho200 donit, haü ti, malachit, fluorit, apatit, borosban szokás kifejezni. Egy karát t^úlya
0*2' 10 g. A karát súlya azonban a vidékek tyánk, vérkf'' (hematit), pirit, obszidián, moldavit
mg.

=

=

( kkövekkel kereskednek, kissé váltoPoroszországban 1 karát =:0"2()55g.,
An^olorszagban l k;irat ^ 02059 g.

szerint, ahol
zik.

Így

pl.

(pszeudokrizolit). 6. Szerpentin, nefrit, tajtékkö,
zslrk, n.itrollt, prehnit, lepidolit, rostos gipsz,

rostos mészk, aragonit, kovabreccia, alabástrom,
Drágák öutánzatok, Dráqakivk.
márvány.
Drágakövek (gemmaeX. aszines kepmelUkletet),
A D. ásványtani és ékszerészi megnevezése
1.

az oiy ásványok, nie.yek keménységük, fényességük, színük szépsége v. színtelonséguk, átátszóságuk és legtöbbnyire elfordulásuk ritkasága
következtében kiválók és azért ékességgé dolgoztatnak M. Azonbim a legfeibb ezen sajátságok
közül annyira nem általános, hogy a megítélésben
alapul

som

vehetek.

A

nemes opál

pl.

nem

ke-

nagyon eltér, úgy hogy a D.-nek nomenklatúrája
tulajdon képen más á.sványtani és más ékszerészeti
érteleniben.Akárh.iny egymástól egészen eltdi'ágíikövot nevez az ékszerész bizonyos megegyez,
de sokszor egészen lényegtelen tulajdonság alapján egyazon névvel, legfölebb a jelzbon tesz különbséget. Igen gyakori az ékszerészeti neveknél

I
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az orientális (keleti) és az okddentális (nyugati)
jelz, amivel nem azt akarják jelezni, hogy az illet drágak a keletrl való, avagy valamely nyuszépségének
gati világrészbl, hanem az illet
egy bizonyos fokát, amennyiben a szebbet, finomabbat orientálisnak. a közönségesebbet okcidentálisnak mondják. Ennek különben az a magyarázata, mert a keletrl valók legtöbbször tényleg a
legszebbek, innét az általánosítás. A gyakorlatban

k

Kereskedelmi

—

Drágrakövek

természetesen inkább az ékszerészet! vagyis a kereskedelmi név járja. A következ táblázatban abo
sorrendben össze vannak állítva a kereskedelmi
és ásványtani nevek, A második rovatban a zárjelben olvasható név az ásványfaj nevét jelzi, holott a
másik ásványtani név sokszor csakis az illet
ásványfajnak egyik változata. Ahol zárjel közt
nincs név, ott az ásvány neve egyúttal az ásványfaj

neve

is.

—
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A D. többféle szempont szerint osztályozhatók; logással opál: színtelen, tejfehér, zöldes, vöröses,
a következ összeállítás a szín szerinti különbsé- ersen opalizál; szivárványkvarc: színtelen, átgeket tünteti fel. (A * jelöltek ritkább változatok, látszó, irizál napkö : vöröses, belsejében sárgás
vagy olyanok, melyek nem igen kerülnek keres- csillogással
csdlagzafir : szürkéskék, csillagkedésbe).
forma csillogással tigrisszem : sárgásbarna vagy
A) Átlátszók : 1. Színtelenek vagyis víztUizták
fabai-na, fémes fény és selyemfény hullámzó
gyémánt, fehér zaflr, fehér zirkon (jargon), fehér csillogással.
spineír, topáz (vízcsöpp), fenakit*, hegyi kristály,
A D. természetes szép színét többnyire az anyaakroit*. 2. Zöldeskék, tengerzöld színek : aqua- gukhoz kisebb-nagyobb mennyiségben hozzákemarin, zaíir, topáz, euklasz*. gyémánt, fluorit*. vert idegen vegyületek okozzák, leggyakrabban
3. Halaványkék, kékesfeliérszínüek: zaflr, tur- vas-, mangán-, réz- s krómvegyületek, de akárhány
malin*, gyémánt*, topáz, kvarc*, aquamarin, ci- drágaknek színére nézve még egyáltalában nem
anit*. 4. Kékszinüek: zaflr, turmalin (indigolit), vagyunk tisztában, hogy mitl kapta. Vannak D.,
cordierit, cianit, gyémánt*. 5. Ibolya színek: melyeknek színe szerves anyagoktól ered. Némely
ametiszt, violettrubin (ibolyaszín zaflr), alman- esetben idegen ásványok zárványai is okozhatják
din, fluorit*, axinit*, apatit*, spinell*. 6. ÉózsasH- a színt a legtöbb csillogó drágaknek valamely
niiek : rnhin, balas (spinell), rubellit, topáz, fluo- idegen ásványnak mikroszkopikus részei kölcsönrit*, rózsakvarc. 7. Vörös színek : rubin, spinell,
zik ezt a tulajdonságot. Sok olyan drágak van,
rubellit, almandin (cap-rubin), pirop, fluorit, topáz mely színét bizonyos behatások folytán megváltoz(brazíliai rubin). 8. Barnásvörösek vagy vöröses tatja, így pl. régóta ismeretes, hogy némely sárga
harnák: jácint, kaneelkö (hesszonit), almandin, topáz alkalmas módon hevítve, színét rózsaszínre
staurolit*, turmalin*. 9. Füstbarnák és szegfubar- változtatja, a jácint megizzítva színtelenné lesz, a
nák: füsttopáz, mórion, axinit*, gyémánt. 10. karneol pedig izzítás után sokkal élénkebb vörös
Hajnalpirosak, veresessárgák : jácint, hesszonit, színt kap.
Az összes világrészek közül Ázsia termi a legkikeleti jácint, rubicell, vermeil-gránát*, pirop. 11.
Sárgásbarnák : topáz, gyémánt, vezuvian, stau- válóbb D.-et, nevezetesen pedig az Indiák, Ceylon
rolit*, szfén*, borostyánk, axinit*. 12. Sárga szí- szigete, Szibéria és (Jral, azután Dél-Amerika s
nek: citrin, topáz, korund, gyémánt, berill, sárga pedig különösen Brazília meg Paraguay Északzaflr, jácint, borostyánk, szfén*, vezuvian*. 13. Amerikában terem ugyan néhány kevésbbó jelenSárgászöld és olajzöld színek : krizoberill, kri- tékeny drágak, de általában nem gazdag drágakAfrikának déli csúcsa, valamint Ausztrália
zolit, turmalin, andaluzit*, hiddenit*, vezuvian*, ben
szfén*, moldawit, korund*. 14. Zöld színek : sma- nem sok, de kiválóD. termhelye EurópaD. szemragd, alexandrit, zöld korund*, gyémánt*, zirkon*, pontjából (kivéve a kvarc- változatokat) nem is jöhet
turmalin, demantoid*, dioptasz*, diopszid*, hid- szóba, a legkiválóbb termhely még hazánk, amenynyi ben a egszebb nemes opált magyar földbl ássák.
denit*, epidot*, andaluzit*, fluorit*, moldawit.
B) Áttetszk és át nem látszók. Egyszinüek. A legtöbb drágakövet másodlagos fekvhelyen
találni s pedig rendesen többféle drágak együtte1. Kékek: türkisz, csonttürkisz, lazulit, lapis-lazuli, rézlazur. 2. Zöldek: türkisz, nefrit, jadeit- sen szokott elfordulni. Az eredeti termhelyen
noumeit, prehnit, plazma, prazem, krizoprasz, található D. száma aránylag csekély.
A D. úgy nyersen, amint találtatnak, még nem
amazonkö, pleonaszt, prehnit, 3. Vörösesek : jaszpisz, lepidolit, rhodonit. 4. Szrkések, fehérek, igazi D. Hogy azzá legyenek, vagyis hogy kiváló
sárgás, zöldes, veresesfüiérek : márvány, alabás- tulajdonságaik teljes mértékben érvényesüljenek,
trom, rostos mész, rostos gipsz, tajtékk, bálványk ahhoz szükséges, hogy megmunkáltassanak, hogy
(agalmatolit), zsírkö, gyémántpát, obszidián. 5. alkalmas alakot s felületet kapjanak. Csakis széFeketék: pleonaszt, hematit, gagát, karbonádo, pen csiszolt D.-nek van meg az annyira becses
tüzük, mely nélkül hatásuk ersen csökken. Amit
obszidián. 6. Sárgák : natrolit, pirit. Sávozottak
7. Feliér, szürke, fekete, barna, vörös : márvány, a D.-ben tz-nek. mondanak, az nem egyéb, mint
ónix, aehát, karneol, jászpisz, aragonit. 8. Zöldes a nagy fénytör képesség és a fényszóródás. A
;

;

•

;

;

;

;

;

1

alapszínnel: szerpentin, malachit, heliotrop.
C) Csillogó, opalizáló s irizáló kövek : Avanturin-földpát : színe világos, vörössárga csillogással
avanturinkvarc : világos vörös, vöröses sárga
csillogással basztit : zöldes v. barnás fémesfóny
vagy gyöngyfény csillogással; bronzit: bronzszín fémesfény csillogással cimofán, átlátszó,
gyémántsárgás, zöldes sárga, kékesen opalizál
pát : szürke, kékesen opalizál sólyomszem : ké;

:

;

;

kes szín, selyemfény csillogással girazol-zafir
szürkés kék, kékesen opalizál hipersztén : rézvörös, vöröses barna, fémes fény, tarka színjátékkal macskaszem : bamássárga, vagy világosszürke, kékes fehéren csillog; labradorit: szürkés kék, kék, sárga, vörös, zöld színjátékkal
holdk: sárgás, színtelen vagy tej szín, kékes
gyöngyfény hullámzó csillogással obszidián (cha;

;

;

;

toyante), szürke, sárgás, vöröses, ezüstfehér csil-

köszörüléssel, csiszolással meg simítással, utána pedig kereteléssel jár.
A régebbi idben nem ismerték a drágaknek
olyan sokszerö eljárással való változatos alakítását

megmunkálás

és becses sajátságainak fokozását, mint ma. Csak
lassankint vált ismeretessé, hogy mesterségesen
elállított lapokkal mennyire lehet emelni a
hatását. A D.-nek ily órtelembon való megraunkáLísa nem régi s azt tartják, hogy 1456. Berquen

k

Lajos találta volna fól. Azóta a D. mineralógiai
ismerete alapján és a kristályok bels állományának szemmi'l tartása mellett a megmunkálás
nagy hsílai\&st tett. A gyémántot iegnehezebbraegmimkálni. Elször tuiliii kell, hogy milyen fekvésüek a kristály táblái. Miután ezt megállapítottuk, a kristályt egy más gyémánttal rára'zolt
alak szerint vésvel és kalapáccsal hasítjuk. A
köszörülés, mely ezután következik, a legnehe-
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Tiirmalin (New-York).

18.

Turmaliii

(L'ral).
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.

L'liii).

20.

Aqnamarin (uras-

ai. Reliotróp.
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zebb, a legtöbb gondot és fáradságot igényl, de rre es sík szélein úgy ersítjük meg, hogy a
alsó és fels része egészen szabadon marad.
egyszersmind legháladatosabb része a megmunkálásnak, amennyiben a drágak hatását a tel- A fehér kövek, névszerint a gyémánt ilyetén fogszinén köszörüléssel elálU ott lapok szinte vég- lalásához nem aranyat, hanem ezüstöt v. platitelenül foko zák. így pl. 16 lappal biró (facetté) oly nát használunk.
A D. értékét az illet szépsége, ritkasága és
kicsi rózsákat köszörülnek a gyémántból, hogy
2000 darab nyom egy karátot. A gyémántot a ami a legfbb, az határozza meg, hogy mennyire
köszörüléssel együtt csiszoljuk is, a többi drága- keresik, vagyis mennyire divatos. A nagyság az
követ ellenben a köszörülés után külön kell csi- érték megállapításában szintén igen fontos tészolni. Olyan fény kövekre, amilyen pl. az opál, nyez, de a ritkasággal kapcsolatos, mivel hogy
nem köszörülnek lapokat, hanem meg nem tört a nagyobb D. sokkal ritkábbak a kisebbeknél.
domboni fólszinüekre köszörülik (en cabochon). Sok függ attól is, hogy mindenkoron mennjit
A köszörült D.-en két részt a föls reszt, a taláhiak belle s hogy mennyi kerül kereskedésbe.

k
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:

korrinát (pavillon) és az alsót (culasse) különböztetjük meg. E két részt egymástol a legnagj-obb
átmérben fekv sík választja el. B sík kü só körülete jelöli a foglalat helyét. A D. -éknek köszörüléssel elállított

fbb tormái ezek:

1.

A

brülarU

vagy brülánsf&rma nagyjában egy oktaederszer
alak, melynek fels csúcsát egy nagy lap, alsó
csúcsát pedig egy kis lap tompítja, a középélek
közé egészen apró, megnyúlt lapocskák, ú. n.
facetták egész sora helyezkedik el. A csiszolás e
formáját azért használják, mert az ersen fénytör közegbe hatolt s egy ily facetta bels felületére es fénysugaraknak csak egy része juthat a levegbe, nagyobbik része (a gyémántnál
mintegy */j része) ép a közeg nagy fénytörése
folytán totál-reflexió-i (teljes visszaverdést)
szenved. A totál -reflexió eredménye, hogy a facetta ragyogó fényben jelenik meg. A széls
facetták valamennyien úgy hatnak, mint apró
prizmák, amelyek a bels fénysugarakat a spektram különféle színeire bontják. Ez az oka annak,
hogy a kilép sugarak vörös, zöld vagy kék
színek. E jelenséget az ékkövek «tüzének» szokás mondani, amely annál nagyobb, minél nagyobb az illet közeg leveghöz viszonyított törésmutatója. 2.
rózsa, mely kerek v. ellips/is alakú

A

gúlában emelkedik s lapjai rendesen háromszögüek. 3. A tábla, melynek alsó és föls része lapos, old.;llapjai nem számosak és alacsonyak 4.
az 'ndiai alak, mely lényegileg megegyezik a
brillanttal, azzal a különbséggel, hogy kevesebb
lapja van. tehát egyszerbb ; 5. a fokozatos alak,
melyen a lapok mintegj- lépcsket alkotnak. Ezeken kívül van még számos összetett alak, me yet
a di-ágak természete szerint szokás mesrválogatni. Az eljárásnak, mellyel a D.-ket a diszitendó tárgj'akra alkalmazzuk, foglalás a nevo. Általán kétféle foglalást különböztetünk meg: a
tokba és a keretbe (á jour) foglalást. A tokba foglalás abból áll, hogy aranylemezbl a
nagj'ságáhox mért tokot készítünk és annak nyilasába
helyezzük a követ. A toknak egyenesen, vagy
fürészesen vágott peremét a kre ráhajtogatjuk, vag>' a peremre forrasztott aranygyöngyökkél ersítjük meg a követ a tokban. Azután a tokot odaforrasztjuk, vagy csavarral odaersítjük
a tá' gj'hoz. A foglalíis o módjának az a nagy
elnye van, hogy a kövek belsejében elforduló
;

k

és köszörüléssel el nem távolítható hibáit enyhíti.
A tokos foglalás lehetvé teszi többek közt, hogy
a
színének és csillogásának hatását alátéttel,
V. ú. n. kettzéssel fokozzuk. A keretes, vagy koro-

k

nás foglalással a drágakövet a legnagyobb átmé-

Egy általános

sorozatot az érték szerint felállítani
éppenséggel lehetetlen. Van elég olyan drágak,
mely valamikor igen nagy érték volt, ma pedig
értéke nagyon megcsappant, amint hogy általában
manapság a D. értékében jelentékeny esés állott
be a régi értékekhez képest. A D. értékét ersen
csökkentik hibái. A legtöbb drágak hibája olyan,
hogy csakis gondos vizsgálat s szakértelem vezethet reájuk. Hibák forrása els sorban a D. színe
lehet
halaványság v. víztisztákban a nem egészen kifogástalan tisztaság lényeges hibák, de
belsejében sokféle
felismerésük nem könnjü. A
hiba mutatkozhatik. E hibák lehetnek a tollasság,
felhsség, homokosság és porosság. Tollas akkor
a k, ha belsejében apró hasadások, repedések,
lyukak s egyéb hasonló anyagfolytonossági hiányok vannak felhs akkor, ha a kben szürkés,
fehér, piszkos szín, felhforma foltok nmtatkoznak; Iwinokos, ha idegen zárványok vannak a
kben apró szemecskék alakjában ha e szemecskék igen aprók s nagyon sok van bellök a kben,
akkor az pjros. E bels hibák felismerésére célszer a vizsgálandó D.-et vízbe, kanadabalzsamba
vagj' olajba mártva nézni, amikor jobban feltnnek. A súlyegység, mely szerint a D.-et mérik, a
karát, mely 0-205 gramm (1. Karát). A vásárláskor a vásárló lakóhelyének v. habjának karatsúlya szokott mértékadó lenni. A drágakkereskedés legfbb helyei London, Paris, New-York. A
drágak-csiszolás leghíresebb helj'e Amsterdam,
utána Anvers (Antwerpen), London, Paris, NewYork és a 70-es évek óta még Németországban
;
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;
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Hanau

A

is,

D. nagy becse már régóta birta rá az embereket különféle hamisításokra s utánzatokra, sót
újabb idben nemcsak ritka ügyességgel készített
hamis D. és drágakutánzatok, hanem valóságos
mesterséges D. kerülnek kereskedésbe. Manapság
nemcsak hogy a laikusnak úgyszólván lehetetlen
a hamis D.-et az igazitól megkülönböztetni, de a
felismerés a szakembernek is rendkívül meg van
nehezítve, különösen amidn nem utánzatokkal,
hanem mesterséges úton készített és a természetessel egészen azonos anyagú meg tulajdonságú
D.-kel van dolga. Az igazi D.-nek legjellemzbb
és felismerésére, könnyen rávezet tulajdonsága
a keménysége. Ámde újabb idben az utánzatokat
ezzel a tulajdonsággal is oly ügyesen látják el,
hogy már akárhányszor a keménység is megcsalta
a vizsgálót. A keménységen kívül annak a kérdésnek eldöntésében, vájjon igazi v. utánzott drágakvel van-e dolgunk, bizonyos optikai tulajdonságok vezetnek legbiztosabban célhoz (1. az alább

—
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idézett újabb munkák bármolyi kében az erre vonatkozó fejezeteket). De ezen is kifogtak, mert
újabban némely esetben még az optikai tulajdonságokat is sikerült utánozni. Igen nagy mértékben
zik a D. utánzásának iparát különösen Franciaországban, nevezetesen pedig Parisban, ahol ez
iparnak évi forgalma vagy 60 millió frank s foglalkozást vagy 30,000 embernek ad.A drágaköutánzatokat rendszerint strass-üvegböl készítik. Újabb
idben a nevezett anyagokhoz még talliumot is
adnak, mi az üveg optikai tulajdonságait fokozza.
A strass helyett a következ keverékbl is készítenek drágaköutánzatokhoz üveget kvarc (45 sr.),
szóda (22"5 sr.), égetett bórax (7'5 sr.), minium
(11 25 sr.) és salétrom (3"75 sr.). Festanyagul használnak pl. rubinhoz Cassius-féle aranybíbort, vasoxidot, antimonpentaszulíldot (Goldschwefel) s
hipermangánsavas káliumot zafírt legjobban utánoznak a fentebbi üvegbl hozzáadva kobaltkarbonátot aquamarin-X, strass, vasoxid smaragd
festanyaga vasoxid s rézoxid topázé uránoxid
ametiszté mangánoxid. Különben ahány gyár,
ahány készít, annyiféle a recept, annyiféle az eljárás az ilyen festésekhez meg a massza elkészítéséhez. Egészen tiszta strassból utánozzák a gj'émántot. A drágak utánzatoktól megkülönböztetenama hamisítások, melyeket azáltal csinálnak,
hogy hasonló szín, de jóval kisebb érték D.-et
:

;

:

;

;
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szerepeltetnek nagyobb értékek helyett, v. hogy
valamely csekélyebb érték drágaknek mesterséges úton oly színt adnak, mely egészen azonos a jóval becsesebbével. Egészen víztiszta hegyi kristályt (máramarosi gyémántot, rajnai kovát) adnak
gyémánt helyett, vagy pedig színtelenített korundot, esetleg zirkont. Rubin helyett sokszor adnak
ép oly szín spinellt vagy gránátot utóbbit rubin-spinell gyanánt is árulják a mesterséges úton
izzítás által elállított rózsaszín topázt, valamint turmalint is akárhányszor kínálják rubinspinell helyett. Kék turmalin, úgyszintén kékre
festett kvarc elég gyakran szerepel zaflr gyanánt.
A topázt a hasonló szín citrinnel hamisítják. A
felismerésre legtöbbször a keménységi próba elegend, de egyéb pontos vizsgálati módok is vannak, melyeket a drágakrl szóló minden nagyobb
könyv felsorol. A hamisításnak legfurfangosabb
módja az, amit az ú.n. ketfzés-Siú (douhlette) érnek
el, vagyis hogy egy értékesebb követ egy kevésbbé
értékessel egyesítenek úgy, hogy csakis az értóliesebb látható. Ez esetben a csiszolt drágak koronája
meg az alsó része különböz darab a kettt masz
tix-szal illesztik egybe, úgy hogy a keretei ós miatt
az egyberagasztás nem látszik. Többféle dtddettát szokás megkülönböztetni valódit, midn úgy
a fels, mint az alsó rósz tkp. valódi drágak;
félig valódit, midn a fels rész drágak, de az
alsó vagy hasonló szín sokkal csekélyebb érték
drágak, v. pedig strass-utánzat üresét, midn a
koronát hegyi kristályból készítik és azt félgömb
alakjában kifúrják, a lyukba színes folyadékot
öntenek, száját pedig egy hegyi kristály lapocskával ragasztják be. Hármas köveket, triplettoket
is készítenek s pedig úgy, hogy a fels s az alsó
rész egyaránt drágak.de köztük van üveg. A dubletták készítését már oly tökéletességre vitték, hogy
a két felet, nevezetesen az üveg alsó részét a ko;

;

;

:

;
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ronával nem is ragasztják össze, hanem együvé
olvasztják, úgy hogy ilyenkor a hamisítás felismerést' meg van nehezítve. Az esetben, ha a dubletta ragasztott, felismerése igen egyszer azon
módon, hogy e követ forró vízbe tesszük, amikor
a ragasztó meglágyul s az egyes részek széthullanak. Az egybeolvasztottnál természetesen a darabok nem válnak szót ekkor az alsó részt, az
;

üveget, lágyságáról fogjuk megismerni. Igen célszer s elég biztos felismerési mód a fénytör képességre való megvizsgálás. Vannak olyan hamisítási módok, melyekkel nem akarnak egyebet elérni, mint az illet D. szépségének fokozását. Ilyen a megbélelés, midn a
alsó részéhez
fémlapocskákat (arany, ezüst, réz stb.) illesztenek
és aszerint, amint a
színét vagy tüzét akarják
vele javítani, megfestik azt vagy megfényesítik.

k

k

knek alsó részét fémlapocska nélmegfestik s így javítják a színt. A szépítés
egy más módja az, melyet pl. rubinokon gyakran
használnak, hogy tüzét emeljék. A rubinba ugyanis
lyukat fúrnak s ezt fényes arannyal töltik meg,
hogy szépen ragyogjon. Hogy izzítás, pörkölés által
némely drágak (füstkvarc, ametiszt, topáz, zirkon
Némelykor a

kül

is

stb.)

színét

meg lehet változtatni v.szebbé tenni, ar-

már volt szó Az eljárás abban áll, hogy
a drágakövet mósz,vasforgács v. homok, hamu stb.
közé ágyazva, olvasztótégelyben melegítik addig,
míg a
színét a kívántra nem változtatta. Csekélyebb érték D.-et, nevezetesen az achátot s
egyéb kvarcváltozatokat pácolással festeni is szokták (1. AvMt).
Újabb idben
mint fentebb már érintve volt
olyan D.-et is készítenek, melyeknek még az
anyaga is tökéletesen azonos az igaziakkal ezek
a m£sterséges D.-ek. Készítik pedig ezeket a laboról föntebb

k

—

—

;

ratóriumban amaz anyagoknak összeolvasztásából,

melyekbl maga az illet természetes drágak
Ez id szerint különösen a rubint, a zaürt,

áll.

a smaragdot s a türkiszt készítik mesterségesen olyformán, hogy igaziak helyett használhatók és kereskedésbe hozhatók (Frómy). Agyagtégelyben pontosan meghatározott mennyiség kvarcot, aluminiumoxidot és ólomoxidot olvasztanak
össze. Ólomüveg képzdik s benne színtelen vagy
fehéres korund-kristályok. Hogy a korundot rubinná változtassák, körülbelül két százalók ketts
krómsavas káliumot olvasztanak a tömegbe ha
pedig zaflirt akarnak készíteni, még egy kevés
kobaltoxidot is. Az így készített kristályok ékkön(<k is alkalmasak. Eddig mesterséges úton elssorban elállították a rubint, zaflrt, ibolyarubint,
leukozaflrt, orientáis topázt, vörös ós kék spinellt
és az alexaudritot. Már régebben elállították a
türkiszt, amely mindenben hasonlított a természeteshez. Legfontosabb a korundfélék, különösen
a rubin mesterséges elállítása. Ha a beauxit
nev ásványt az elektromos kemencében megolvasztják és lassan lehtik, akkor korundot nyernek, amely technikai célokra igen alkalmas melléktermék gyanánt korundkristályok is keletkeznek. A mesterséges rubint 1837. Gaudin állította
el, de a kristályok igen aprók és hasznavehetetlenek voltak. 1902-hen Vermvil állított el
gyönyör mesterséges rubinkristályokat, még pedig egy lefelé irányított durranógázfujtatóval. A
;

;

—
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láng egy agyagfóldkúp felé van irányítva ós a kúp
van, amelyen át egy elektromos ervel hajtott kalapács a port (aluminiumoxid.
kevés szénsavas kálium, flórkálium és káliumbikromát) a lángba szórja. A megolvadt részeket
az agyagföld kúp felfogja; a végén egy nagy
csepp-alakú rubin keletkezik a kúpon, amely rubin több gramm súlyú és egyetlen kristályból áll.
A káliumbikromát mennyiségével lehet a rubin
felett platinarosta

szabályozni.

színét

El

lehet állítani színtelen

(káliumbikromát hozzáadása nélkül),
az ilyeneket fehér zaflr néven hozzák forgalomba.
A kék zafírt kobaltoxidiial festve állítják el, de
az anyag nem lesz kristályos, tehát nem mutatja a természetes zaflr fizikai és optikai sajátságait a mesterséges rubint, ha az teljesen hibátlan, nem lehet a természetestl megkülönböztetni (v. ö. Boyer, La synthése des pierres
précieuses, 1910). Alig van nevezetesebb drágak,
melyet eddig alkotórészeinek összeolvasztása
által mesterségesen el nem állítottak volna. A
legtöbb persze igen apró s inkább tudományos
érték, semhogy már a gyakorlatban is mindannyi
értékesíthet volna. Sokáig elleneszegült a laboratóriumi kísérletnek a gyémánt, de végre sikerült (1. Gyémánt). A mesterséges D. gyakorlati
alkalmazásának ez idszerint a kristályok apróságán kívül ersen útjában áll az a körülmény is,
hogy elállítási költségük igen nagy, úgy hogy
az eddig elállítottak jóval drágábbak a termé-

korundot

is

;

szeteseknél.
A p. viselkedése Röiitgen-sugarak iránt. D.
minsegének megállapítására nagy segítségére
lehet a vizsgálónak a Röntgen-sugár, különösen

A

mikor a D. foglalva vannak, lóvén mindezeknek
más a viselkedése, átbocsátó) képessége a Röntgensugarakkal szemben. Egy és ugyanazon anyagú
drágaknek különböz változata is máskép viselkedik. Zárványok felkeresésére szintén nagyon
jól használható a Röntgen-sugár, st a dubletták
(kettzött kövek, fele drágak, fele üveg) felismerésére

is.

Újabban behatóan tanulmányozták a rádiumsugarak hatását is a D-re (v. ö. Doelter, Das Rádium und Farben) és azt találták, hogy a rádiumsugarak többnyire ellenkez hatással vannak,
mint az ultraibolya-sugarak.
Irodnlom. Ans. Boetias de Boot, Qemm»ram história, Hannover 1609 : U. Brllckmann, Von den Bdelsteinen, Braan•chweig 1773; u. a., Der aafrichtige Jubelierer, Frankfurt
1778 Klatz, Ueber den Nntzen a Gebraach der altén geschnittenen Steine, Altenbur^ 1768. Ujabbak köiUl magyar
:

s teljesen kiment Scbmidt Sándor
mankiU^ A D Budapest 1890, Kir. M. Termt.
könyvkiadó vállalata; Pa-'zlavsaky József, A D., Természet f87 Szabó József, A bécsi vil&gtárlat drigak0vei,1873,

nyelven legnevezetesebb
két

kötetes

,

Társ.

:

Termt. Közi 1874 ; Bertalan li^os, A D. az ó^, közép- és új
korban, Nagykanizsa 1879 Külföldiek: R. Blam, Tascbenbnch der BdeUteinkunde, Stuttgart 1834, újabb kiad Ijeipzig
1887: J. H. Krause, Pyrgoteles oder die edlen Steine der
Alteh, Halle 1856: Barbot, Traité des pierres précieuses, Pa
ris 1858; L. Peuchtwanger, A
popular treatise on gems,
New-York 1859; K. E. Kluge, Handbuch der Bdelsteinkunde,
Leipzig 1860; H. Rmmanuel, Diamonds and precious stones,
London 1866 ; E. W. Btreeter, Precious stones and gems, their
history etc., n. o. 1867, 6. kiad. 1899; C. W. King, Natural history of i recions stones and metals, u. o. 1867: A.
Schrauf, Handbnch der Bdelsteinkunde, Wien 1869: Rambosson, Ijes pierres précieuses, Paris 1889
L Dieulafait, Diamants et pierres précieuses, a. o. 1871 ; Jannettaz és Foutenay,
Diamant et pierres précieuses, u. o. 1880; W. Jones, History
and mystery of precious stones, London 1880 : A. H. Churcb,
;

—
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n. o. 1883: R, Garbe, Die indischen MineraNamen n. die ihnen zugeíChriebenen Kráfte, Leipzig
1882; P. Groth, Qrundriss der Edelsteinkunde, u. o. 1887;
G. P. Kunz, Precious stones, Washington 1888: C. Doelter,
Bdelsteinkunde. Bestimmnng n. ünterscheidunff der Edelsteiue
u. Schmucksreine, Leipzig 1^93; M. Bauer, Bdelsteinkunde,
n. 0. 190J. 2. kiad. ; R. Róbert, Ein Edelstein der Vorzeit,
Stuttgart 1910.

Precious stoues,
lien, ihre

DragaliS. adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban,
478 horvát-szerb lak. ; vasúti állomás, u. p.
és u. t. Nova Gradiska.
Dragalj v. Dragali, ersség Dalmáciában, a
Bocche di Cattarotól É-ra a montenegrói határ t-

(1900)

szomszédságában
Dragan, a Sebes-Körös egyik jelentékenyebb
mellékvize Bihar vmegyében, a Biharhegységben
a Verfu Pojéni és Kornu Muntyilor közt ered, s a
Vlegyásza hosszú gerincével egyközüen E-nak
tartva. Nagysebesen alul (Kolozs \Tnegyében) a
Sebes-Körösbe ömlik.
Draganec, adók. Belovár-Körös vm. cazmai
j.-ban, (1900) 944 horvát-szerb lak. u, p. és u. t.
Cazma.
Dragáiifalva(azeltt: Dragonyesd), kisk. Bihar
vm. belényesi j.-ban, (1910) 346 oláh lak. vasúti
megálló u. p. és u. t. Belényes.
Draganic, 1. adók. és politikai közs. Zágráb
vm. karoly városi j.-ban, (i9oo) 4319 horvát-szerb
.

;

;

;

vasüti állomás, posta- és tAviróhivatal. IV.
Bélakirály D. parasztjainak 1264. nemességet ado2. D., adók. Belovár-Körös vm.
mányozott.
belovári j.-ban, (i9oo) 167 horvát-szerb lak. u. p.
és u. t. Rovisce.
Drágaság, az az állapot, amikor fkép a nélkülözhetlen élelmicikkek ára szokatlanul magas.
A D. okai részint természetesek, részint mesterségesek. Természetes okai pl. a rossz termés, a forgalmat kiegyenlít közlekedési eszközök hiánya,
a termelési és forgalmi pangások, amikor t. i.
a változatlanul maradt fogyasztás szükségleteinek
kielégítésére észrevehetleg kevesebb jószág áll
rendelkezésre ilyenkor a kínálat csökkenése folytán emelkednek az árak. Ez a D. káros hatású
kedvez az olyan D., amely a fogyasztás növekedésébl származik s természetes oka a pénzbség.
A D. természetes okai tehát mindig a termelés
és fogyasztás egyensúlyának megzavarásából származnak és épen azért ez egyensúly biztosításával kerülhetk cl.
AD. mesterséges okai
azok, amelyeket termelk és kereskedk azért
létesítenek, hogy a versenyt s ezzel együtt a szabad áralakulást lehetetlenné tegyék. A D.-ot eredményez szövetkezések hazája Amerika, ahonnét
különböz nevek alatt terjedtek el mindenfelé s
mindenütt a termelésnek v. a forgalomnak olyan
szabályozására törekesznek, hogy ez által a javak
árát emelhessék, vagy legalább bizonyos magasságban megtarthassák. A természetes és mesterséges okokból keletkez D. említett orvoslásai
mind preventiv természet intézkedéseket tételeznek fel, amelyek a D. lótrejövetelét törekszenek meggátobi vannak azonban a már fellépett
D. orvoslásának más módjai is nevezetesen az
árak emelkedése a fogyasztás csökkenését vonja
maga után, miáltal a kereslet kisebbedvén, ily
módon a D. már magában hordja természetes korlátozásainak egyikét. A D. megszüntetése vagy
káros hatásának csökkentése végett az államhalak.,

—

;

;

—

;

;
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Dragromanov

Hogy mikor történt letelepedésük,
erre nézve biztos adataink nincsenek. Az els
D.-ról, Miklósról 1367. van említés téve, kit I.
Lajos Erdély vajdájává nevezett ki. D. (béltekí)
Bertalan, I. Mátyás és II. Ulászló királyok alatt

talom többféle módon hat. Nevezetesen kiviteli
tilalmak, a behozatal könnyítése, inségkölcsönök ós élelmiszerek kiosztása által. Van a D. nak
egy másik látszólagos esete, amidn ugyanis pénzügyi krízisek alkalmával a papírpénz elértéktelenedése következtében mindennek az ára rendkívül

tözött család.

szüntetése csakis a papírpénz névértékének realizálásával válik lehetségessé.
Drágasági pótlék, annak a fizetési többletnek
a neve, amelyet régebben nagyobb drágaságok
(pl az 1885 íki orsz. kiállítás) alkalmával a hivatalnokok kaptak.Az utóbbi idben ilyen pótlékokat
csak egyes kivételes állapotú városokban alkalmazott hivatalnokok részére utalványoznak s így
azoknak inkább helyi pótlók jellege van. (Pl. fvárosi pótlók.) Ha a D. a tisztvisel rendes java-

a Lovasság vezére. Mátyás
bízta meg nejének,
Beatrixnak kibékítésével jelen volt Németujhely
bevételénél. Mátyás halála után, mindamellett,
hogy a király úgy kegyelte, nem Korvin János, hanem Ulászló pártjához csatlakozott s egyike volt
azoknak, kiket Ulászló meghívására követül küldöttek. Ulászló trónraléptekor Erdély vajdájává
tette meg. D. Gáspár l. Ferdinánd alatt Krasznaés Közép- Szolnok vm. fispánja. Egyike a református vallás legbuzgóbb híveinek és terjesztinek. Nagyban hozzájái-ultak ehhez tanítói Batizi
András és Dévai Bíró Mátyás, maguk is lelkes papjai és harcosai az üldözött protestantizmusnak. Pázmány Péter is megemlékszik róla: «D. Gáspár is
megmétejesedik Batizi András és Dévai Bíró Mátyás tanításából)). Erddre zsinatot akart egybehívni, de 1545. bekövetkezett halála meggátolta e
terve kivitelében. D. György, Gáspár fia, atyjának
tttispáni hivatalában utóda. I. Ferdinánd annyira
kegyelte, hogy megengedte, hogy nagykorúságáig
a fispáni teendket anyja, Báthori Anna vezesse,
csak azért, hogy ne kelljen mást kinevezni addig
helyébe. D. János, a fentemlített D. Bertalannak
fia, II. Ulászló és II. Lajos királyok fasztalnoka,
tárnokmester és végül országbíró. Részt vett a
Dózsa György elleni temesvári ütközetben, hol
csaknem életét veszítette. Az 1525-iki hatvani országgylésen a király nevében mondta ki Werbczy nádorrá való választásának érvényességét.
Az 1526. mohácsi ütközetben vitte a király zászlaját s itt is esett el. A család 155ó. kihalt. V. ö.
Nagy Iván, A D. igazi címere. (Vasam. 1864.

vitézségérl hímeves fúr. Elbb fpohámokí tiszmagasra emelkedik. Ez esetben természetesen nem tet viselt, majd erdélyi vajda ln. Mátyást követte a
á termelés és fogyasztás egyensúlyának megza- hitszeg erdélyi és havasalíöldí vajdák elleni hadvarásáról van szó és épen ezért az ilyen D. meg- járatba s midn Mátyás Eggenburgot bevette, volt

dalmazásaként nem is szeropel, elkerülhetetlen,
hogy rendkívüli körülmények (háború, elemi csapások) folytán hirtelen beálló jelentékeny áremelkedés esetében elégtelenné vált javadalmazása
felemelésére a D. szolgáljon, mert a tisztviseli
javadalmazás törvényben van megszabva, amelynek megváltoztatása rövid idn belül sokszor lehetetlen, a beállt drágaságot pedig elssorban a
tisztvisel érzi meg, aki a drágasággal szemben
jövedelmeit, úgy mint a keresked v. iparos vagy
napszámos, az árak és bérek felemelésével nem
fokozhatja.

Dragasani, város Romániában, 51 km.-nyire
Rimniktl, az Olt közelében, püspöki székhely,
vasút mellett, (i900) 4398 lak., jelentékeny bortermeléssel. 1821 jún. 19. a törökök és Hipszilanti
hada itt összeütköztek, az uóbbi teljesen megsemmisült és a görög vezér is, hogy életét megmentse, osztrák területre menekült.

Drágavilma,
ilondai j.-ban,
ilonda.

Szolnok-Doboka vm. nagy858 oláh lak., u.p. és u. t. Nagy-

kisk.

(i9io)

Drágcséke, kisk. Bihar vm. magyarcsékei
842 oláh lak., Tolnai Lajos kastélyá-

j.-ban, (1910)

val és mintagazdaságával, vasúti állomás, postahivatal és telefonállomás.

Drage, poroszországi folyó;apomerániai tavak
platóján ered Liepen közelében egy kis tóból, 7
nagyobb tavon keresztülfolyva, Kreutz közelében
torkollik a Netzébe. Hossza 165 km., ebbl 38 km.
hajózható.

Uragée (franc, ^tsd: drazsé, kési lat. dragata),

t

;

:

15. sz.).

Drago- doktrína, Drago argentínai kiilügyminiszteraek az a nyilatkozata, hogy a jövben
egy államnak se álljon jogában alattvalóinak más
államokban való pénzbeli kövelósei miatt eröszakot alkalmazni az illet állam ellen. A délaraeri kai
közhangulatban keletkezett a D., amikor Németország, Anglia és Olaszország 1903 jan. Venezuela ellen együttesen felléptek. Szabatosabban
Calvos, buenosayi'esi jogtanár állapította meg a
a D.-t, amely 1906. a pánamerikai kongresszust,
1907 pedig a 2. hágai békekonferenciát is foglal-

a cukorsütemény egy neme, melynek belseje ánis,
koriandrom, mandola, likrös töltelék stb. Némely
faját versek is díszítik s azokat a farsangi mu- koztatta.
Dragomán (az arab terdzsumán szóból), kelelatságok alkalmával dobálják. Drágái a. m. cuten a. m. tolmács. A porta dragománjai régebkorral bevon.
Drageoir (franc, ejtsd: drazsoár), a középkorban ben az európai hatalmasságokkal a diplomáciai
és az újabb korban a XVII. sz.-díg dívott szelence, tárgyalásokat közvetítették. Keleten a követek
v. inkább kehelyalaku edény, melyben a cukorká- és konzulok mellett is dragománok vannak alkalkat szolgálták föl üvegbl, kristályból, porcellán- mazva.
Dragomanov Mihály, kisorosz publicista ós
ból, arany vagy ezüstbl készült.
Drágf alva (azeltt Dragsinyest)Misk. Krassó- folklorista, szül. Hadjacsban, a poltavai koimánySzörény vm. facsádí j.-ban, (igio) 286 oláh lak., zóságban 1841 szept. 18., megh. Szófiában 1896
jún, havában. 1870 ben akievi egyetemen az ó-kori
u. p. és u. t. Facsád.
Drágífy-cmíóá. Oláhországból, hol szintén te- történet tanára lett, de irataiban a kisorosz nóp
kintélyes bojárok voltak, Magyarországba átköl- és irodalom jogait olyan hevesen védte, hogy
;

:

-
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a kormány 1876., mikor megtiltotta minden kisorosz nyomtatvány megjelenését, hivatalából elmozdította. A tudósnak indult D. így lett mindinkább publicistává és 1888-ig, amikor a szófiai
fi kólán a történet tanára lett, Genfben élt A
kisoroszokról nemcsak sok kisebb Jratot tett közzé
(összegyjtve kiadta a lembergi Sevcenko-társaság Rozvidky Michajla D.-a), hanem kiadta Antonovic-csal a kisoroszok történeti népdalait is
(1874 és 18V5, 2 köt.) és önállóan egy szép gyjteményt Malorusskija narodnyja predanija i razskazy c. a. (Kiev 1876) a Reclus-téle NouveUe
Géographie Universelle c. nagy vállalatban az
Oroszországról szóló hatalmas kötetben (1880) ö
dolgozta föl a statisztikai, etnográfiai és politikai
részt. Publicistái mvei közé tartoznak még Les
Tm'cs extérieurs et intérieurs (Grenf 1871); Le
tyrannicide en Russie (1881); La Polognie historique et la rtémocratie moscovite (1H81).
Dragomér (azelöttiDragomirest), kisk. KrassóSzörény vra. lugosi j.-ban, (i9io) 742 oláh lak.,
a. p. és u. t. Furlug.
Dragomérfalva, nagyk. Máramaros vm. izavölgyi j.-baQ, (i9io) 2601 oláh és német lak., postaés táviróhivatal.
Dragomir, humi fejedelem, a X. sz. vége felé
uralkodott Zahumlje v. Hum országban, a mai
Hercegovinában. 996. kénytelen volt Sámuel, a
hatalmas bolgár cár fónhatóságát elismerni. Mást
róla nem tudunk.
Dragomirov Ivánovics Mihály, orosz tábornok
és katonai író, a pánszláv-pártnak egyik leg:

:

;

:

—

Drágros

Dragonéra, a Baleárokhoz tartozó lakatlan
spanyol sziget, Mallorcától Ny.-ra, 4-3 km« ter.
Rajta világító-torony van.
Dragonetti, Domenico, olasz konti'abasszista,
szül. Velencében
763 ápr. 7., megh. Londonban
1846 ápr. 16. .Már 1782. a Márkus-templom kontrabasszistája lett, 1792. Londonba ment, hol 50 évig
1

elkel

szerepet játszott. Általános zenei képzett-

ségérl azon opera-partitura-gyüjtemény tanúskodik, melyet a British Museumi'a hagyott. Szonátákat és koncerteket szerzett, amelyek már csak
azért is ritkaságom, mert
rajta kívül úgyszólván senki sem tudta azokat a nagybgn játszani.
Dragonozec, adók. Zágráb vm. nagygoriczai
j.-ban, (1900) 870 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t.
Velika-Gorica.

Dragony vagy dragon (a francia « dragon »,
sárkányból) a. m. váll- vagy derékszalag, amelyet
a vallon egyik végén levarrnak s a másikkal begombolnak. A derékon lev D. mindkét végén
lev gomblyukainál fogva az öltöny derekára
varrt gombokra gombolható fel s ez által a különben
fels öltözetet testhez állóvá teszi.
Drágonyfalva (azeltt jDra^o/ftSí^, kisk. Temes vm. buziástüi'döi j.-ban, (1910) 942 oláh lak.
u. p. Szinérszeg, u. t. Kepéd.
Dragonyos, karabéllyal, vagy rövid szuronyos
puskával felfegyverzett lovas. Ott, ahol a lovascsapatoknak adott lovak nagysága szerint a lovasságnál nehéz és könny lovasezredeket különböztetnek meg, a D.-ok középnehézség lovasságot alkotnak. Seregünkben a D.-ok épen ugy vanbefolyásosabb fembere, szül. 1830., megh. Kono- nak lovasítva és felfegyverezve (kard, karabély,
topban 1905 okt. 29. Bibb gazdatiszt volt, azután forgó-pisztoly), mint a többi lovasezredek, csakis
belépett a hadseí égbe, hol vezérkari tiszt s késbb egyenruhájuk különböz. Seregünk tizenöt D.a haicáiízat tanára lett a vezérkari akadémián. Az ezredéhez az újoncokat az osztrák állam német,
1866-ki hadjárat alatt a porosz fhadiszálláson cseh és szlovén tartományai adják, míg a lengyel
volt mint vendég; 1868. tábornok lett; 1876. újoncokat az ulánus (dzsidás), a magyarországiamint hadosztály-parancsnok Szilisztria mellett, a kat a huszárezredekhez osztják be. Az oroszorDunán való átkelés alatt súlyosan niegsebesiUt s szági 48 D.-ezred szuronyos, rövid puskával van
a hadjáratban nein vehetett többé részt, hanem a felfegyverezve. Európa többi hadseregeiben csakis
vezérkari akadémia igazgatójává nevezték ki. szuronynélküli karabélyokkal harcolnak. A D.-ok
1889-ben a kiovi kormányzóság katonai fparancs- eredetileg lovasított lövészek voltak, akik minnoka lett. D. a legtekintélyesebb orosz katonai írók dig gyalog harcoltak, de a lóháton való harcra is
egyike, aki mveivel irány itólag hatott úgy a betanították ket s késbb mindinkább e harcra
tisztek.mint a legénység kiképzésóre.D a csapatok fektették a fsúlyt, úgy hogy végre a szuronyokat
kiképzésénél a fsúlyt a szurony ügyes használa- is elvették tlük s puska helyett csak oly karabélyt
tára fektette s ö tle származik az orosz hadse- adtak nekik, mint a többi könny lovasoknak.
regben szálló igévé vált mondás «A golyó balga, Liovakon szállított, de gyalog harcoló csapatok
csak a szurony a h8». Nagyszámú mvei közül szervezését azóta több izbeu
nagyban Oroszemlítésre méltók: Az osztrák porosz háború váz- országban 1825— 1855-ig
megkisérlették, de
lata Vezérfonal az orosz csapatoknak a harchoz az eredmény mindig az volt, hogy az ily csapat
való elkészítésére Eladások a harcászat kö- vagy csak kelletlenül szállt le a lóról s túlkorán
rébl.visszasietve a hátrahagyott lovakhoz, nehogy azoDragron (d«v.), 1. Estragon.
kat elveszítse, igen középszeren teljesítette gyaDragon, folyó, 1. Drac.
logsági szolgálatát, V. pedig a csapat lassan ismét
Dragonádok. A hugenották üldözésére kiren- rendes lovassággá alakult át.
delt francia dragonyosok erszakos tetteinek neve.
Drigos {azelölt: Dragus), kisk. Fogaras vm.
1681-tl fogva Louvois
XIV. Lajos franciaki- alsóárpási j.-ban, (1910) 1414 oláh lak. ; u. p. Alsórály hadügyminisztere
Marilláé intendáns öt- szombatfalva, u. t. Alsóvist.
letére hallgatván, dragonyosezredeket szállásolt
Drágos vajda 1352— 58 közt Nagy Lajos mael a reformátusok házaiban, hogy eltartásuk és gyar király nevében kormányzott Moldovában.
garázdálkodásuk terhével a kat. hit felvételére
Drágos János, belényesi képvisel az 1848—
kényszerítsék azokat. Másként ola mission botée»- 1849-iki nemzetgylésen. Szül. 1810 márc. 5.
nak ós <'les conversions par logements»-nak is Nagy- Váradon, ahol késbb jogot tanult. Pestre
nevezték a D.-at.
menvén az országgylésre, Kossuth Lajos bi-

b

:

:

—

;

;

—

—

—
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Drágrosfalva
zalmasa

lett.

A

függetlenségi nyilatkozat után

feladatául tíizte ki a

románok megbékítését

és

a nemzeti eszmének való megnyerését. Megállapította a kibékülés módozatait is és addig is,
míg Janku oláh fnök azokat elfogadja, fegyverszünetet kötött. Azonban Hatvani Imre szabad
csapatvezér, meg nem várva D. visszajövetelét,
Í849 máj. 6-án megtámadta Jankut. Az els öszszecsapás kedvez volt a magyarokra nézve, de

Janku nemsokára nagyobb ervel visszatért, ós
majdnem egészen megsemmisítvén a
magyar csapatot, Abrudbányán felkoncolták a
magyarokat. Az alkudozások ily borzasztó mómáj. 9-én

don szakadtak félbe. D. pedig, ki az oláhoknál tartózkodott, máj. 10-én áldozatául esett azok boszuállásának. Tragikuma abban áll, hogy egyik fél
sem hitt egészen eljárása szinteségében. (Életét
Sulutiu I. St. írta meg oláhul a Transilvania
1898. évf.-ban.)
Drágosfalva, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagyilondai j.-ban, (i9io) 329 oláh lak, ; u. p. és u. t.

—

Draincsövek

nev

1550. pedig Elmadia
várost foglalta el Tuniszban, honnan azonban Doria elzte. Ekkor D.
Konstantinápolyba ment s 12,000 janicsárral megrakott, 112 hajóból álló hajóhad élén magát Tri-

meg, amiért atripoliszi bej címét
és móltóságát kapta a szultántól. 1552 ben Szolimán szultán ama török hajóhad parancsnokává
nevezte ki, melyet Olaszország ellen küldött;
1553. elpusztította D. Kalabriát, megtámadta Elbát és Korzika fvárosát. Midn zsarnok szeszélyeivel magára zudítá a többi északafrikai fejedelem haragját, ezek 1560. szövetségre léptek
egymással és Gerda szicíliai alkirállyal D. ellen,
aki azonban a szövetséges soreget Tiipolisznál
megverte. Szolimán szultán 1565. Maltá szigetének meghódítására küldte ki D.-t, ki St.-Elmo bevétele pillanatában puskagolyó által találva elesett. Az olaszoknak tripoliszi hadjárata napjaipoliszt szállotta

ban (1911 okt.) a török közvélemény és hírlapok
gyakran felidézték D. emlékét.
Drah Abu'l Negga, 1. Lukszor.
Galgó.
Drahócz. község, 1. Vágdebröd.
Drágota (azeltt Dragotyán), kisk. Bihar vm.
Dráhy Albert. Gazdag nógrádvármegyei család
belényesi j.-ban, (i9io) 716 oláh lak. u. p. és u. t. sarja. Élt 1301— 34-ig. Családja a Balassa-GyarRemete.
mattól keletre es Dráh helységtl (most puszta)
Dragotin, adók. Vercze vm. diakov ári j.-ban, vette nevét. Pet és Miklós testvéreivel eg>ütt
u. p. Diakovár, u. t. Csák Mátéhoz csatlakozván, részt vett ama csa(1900) 262 horvát-szerb lak.
Piskorevci-Budrovci.
tában, melyet Csák Máté I. Károly király ellen víDagotinci, adók., Zágráb vm. glinai j.-ban, vott. Emiatt a D.-ak összes javaikat elvesztették s
(1900) 390 horváth-szeib lak.; u. p. Kraljevcani, azokat Szécsenyi Tamás kapta meg, aki azonban
u. t. Glina.
szilágyvárniogyei birtokaikat Ilosvát, Lompértet
Dragotinja, adók., Zágráb vm. glinai j.-ban, és Majádot visszaadta nekik. V. ö. Anjoukori okm.
(1900) 860 horváth-szerb lak.
u. p. Maligradac, u. I. 11. 640-2, ni. 64.
t. Glina.
Drain (ang., ejt«d: drén), a nemes ércpénznek
DragoTci, adók. Pozsega várm. újgradiskai külföldre való kiszivárgását jelenti, mely a váltój.-ban, (1000) 4-00 horvát-szerb lak., vasúti állomás, árfolyam, illetleg a fizetési mérleg kedveztlen
:

;

;

:

;

t. Ratkovica.
Dragovic, adók. Pozsega vm. pakráczi

állapota mellett következik be.

u. p. és u.

Draina^e

j.-ban,

(ang.,

ejtsd:

drénidzs).

1.

D.

v.

D.-

468 horvát-szerb lak; u. p. és u. t. Pakrácz. rendszer alatt a modern hajóknak, kivált hadiDragör, kiköthely Amager (l.o.) dán szigeten, hajóknak azon szövevényesen elágazó, szelepek(1910) 1628, többnyire halászattal foglalkozó lakoskel és szivattyúkkal kapcsolatos cshálózata érsal. Halkereskedelme élénk.
tend, melynek segélyével a vízzel telt cellákat
Dragsholm (Adlershorg), dán kiköthely See- (]. Cellarendszer) ki lehet üríteni, illetve. megland K.-i partjain. Különösen svéd és norvég ki- határozott cellákat vízzel meg lehet tölteni, hogy
kötkkel van élénk kereskedelmi összeköttetése. az oldalt
hajó felegyenesedjék.
Draguignan (ejtsd: draginyán), Var francia dépar2. D. V. drénezés, a sebváladék levezetése a
tement fvarosa a Nartubie, vagyis Pis folyó csa- sebbl. Célja, hogy a váladék (vérsavó, nyirok,
(1900)

dl

tornája és vasút mellett, szép és kies síkságon
(1906) 9770 lak., jelentékeny brgyártással, szappankészítéssel, selyemfonással, szeszíinomítással
és olaj gyártással
nyilvános könyvtárral (20,000
;

kötet), botanikuskerttel,

mal

természeti-ajzi
és régészeti társulattal.

múzeum-

Dragumisz

István, görög politikus, szül. 1842
egy volt miniszter fla. Biró
lett, majd 1879. képvisel. 1886— 90-ig és 1892.
külügyminiszter volt, 1910 febr.— okt. pedig miniszterelnök s egyúttal belügyminiszter.
Dragnt vagy Thorgut, török kalóz, szül. KisÁzsiában, elesett 1565 jún. 23. Mint Chaireddin
Barbarossza egyik alvezére a Földközi-tenger rettegett urává lett, miért V. Károly császár Genova
doge-ját Doria Andrást küldte ki D. ellen, kit
Doria 1540. Korzika mellett csakugyan elfogott.

jan. Athénbon, mint

:

Négy év múlva azonban

váltságdíjért szabadon
bocsátották. D. erre 1546. Nápolyt sarcolta meg,

szövettörmelékek) lecsapolása

kel baktériumok

által

a sebben szé-

táptalaja eltávolíttassók,

to-

vábbá, hogy a váladék a sebszélek egyesülését ne
akadályozza. Eszközölhet a seb ki-nyékén készített nyílásokon át; draincsövokkel, vagy az
ú. n. capillaris drainage (vatta, selyemfonalak,
gazé, mull, docht) által.
3. D. a. m. alagcsövezés (1. o.).

Drainage rendszer,

1. Drainage.
Draincsövek, felszívódó vagy fel nem szívódó
anyagból készült vékony csövecskék, amelyek a

sebváladék rendszeres lecsapolására valók. A
felszívódó anyagból készült D. manapság már
kevésbbé ismertek és használtak. Ilyen k a mésztartalmuktól megfosztott csöves csontok (pl. decalcinált madárcsontok). A fel nem szívódó anyagokból készült D. közül a gummi, kaucsuk, üveg- és
fém- (újezüst-) aluminiuradrainek használatosak.
:

L.

még

Alagcsövek.

—

Draislna

Draísina a. m. hajtány (1. o.).
Drake, Friedrich. német szobrász, szül. Pyrmontban 1805 jún. 23., megh. 1882 ápr. 6. Rauchnak volt tanítványa, Olaszországban is járt. R.
fleg a fölvirágzó Berlint díszítette szobraival,
melyek a XIX. sz. i német szobrászat legkielégí
több termékei közé tartoznak. III. Frigyes Vilmos
szobra a Thiergartenben vonzó keresetlenségü
Berlinben van továbbá a Schlossbrücke egyik
csoportja (Viktória koszorút nyújt a harcosnak),
Schinkel bronzszobra, Viktória 8'5 m. magas
szobra a gyzelmi oszlopon. Említendk még
Moser Justus szobra Osnabrückben (1836), I. Vilmos porosz király lovasszobra a Rajna hídján

m.

Köln mellett

Drake

(1867).

drék), Ffancis, sir, angol tengeTavystockban (Devonshire) 1540 körül,
megh. Puerto Bello mellett (Panama) 1596 jan. 28.
27 éves korában már kapitány lett s kitntVeracruz
mellett, ahol az angol hajóhad vereséget szenvedett. 1570— 72-ig Nyugat-Indiában harcolt a spanyolokkal és gazdag zsákmánnyal megrakodva
tért haza Angliába. 1577-ben új expedícióra indult
Plymouthból, 1578. átkelt a Magellán-szoroson s
(<íjtsd:

rész, szül.

partjai mentén É -nak haladva, Oregon
vidékéig jutott. Aztán nekivágott a CsendesOceánnak s a Sztmda-szigeteket érintve, a Jóreménység-fokát megkeiKilve, 1580. érkezett haza,
ahol Erzsébet királyné nagy kitüntetéssel fogadta
s lovaggá ütötte. 1585— 86-ig diadalmasan harcolt a Zöldfoki -szigeteken és Nyugat- Indiában.
158"/-ben megrohanta Cadiz kikötjét s ott 22
spanyol hajót elégetett. 15^8 ban nagy része volt

Amerika

megsemmisítésében,
« gyzhetetlen armada »
utolsó hadi vállalata 1595. balul ütött ki, Puerto
Kico elleni támadása nem sikerült, mire a panamai
partokra vonult vissza, ahol lázban nemsokára
meghalt. Sokáig azt hitték, hogy ö hozta elször
a burgonyát Európába, de Humboldt és mások kimutatták, hogy ez valótlanság ö csak ismertebbé
tette azt. V.ö. Barrnw, Life of D. (London 1861);
Corbett, Sir Frmcis D. (London 1891).

a

;

Draken-hegység

v.
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Kaihlambi, neve a délamely meredeken,

afrikai plató keleti pereméni-k,

két-három lépcsfokkal szakad le az Indiai-óceán
felé
t irt körülbelül a 29'- tói a Limpopóig és
vízválasztó az Orange és Vaal, meg a parti folyók között. Legmagasabb csúosai a Giants
Castle (2943 m.), Cathkin-Peak (3157 m.)é8 Mont
aux Sourceö (3401 m.), ezeket majdnem egész
nyáron át hó borltja. Átjárói a Van-Reenen(l650
m.) hágó Ladysmith és Harrismith között és a
Laqgs-.Xeck (1260 m.) Newcastle és Standerton
;

Számos vasút szeli át.
Drákói szigorúság, 1. Drakr'm.
Drakón, athéni áilamfértl, ki Kr. e. 621. a szegény nép forrongásainak megszüntetése végett kieszközölte, hogy a torvériyekí't revideáljak és a
jogszokásokat írásba foglalják. Minthogy azonban
között.

majdnem mind«'n bnnek halai volt a bünteté e,
azt mondták, hogy D. vérrel Irta meg törvényeit,
és a drákói szigorúság közmondássá vált. Nagyon
természetes, hogy ily törvények mellett Athénben
nem lehetett fönntartani a békét, s 30 év múlva
Solon intézkedései véget is vetettek D. törvényeinek. Ezeket pontosan nem ismerjük és igy

nehéz róluk határozott ítéletet mondani. Csak a
gyilkosságra vonatkozó törvényei maradtak érvényben, meg a peres eljárás, mely a birák önké-

nyének határt szabott.
Drakonitikus keringés, 1. Keríngés.
Drakul (oláh) a. m. ördög 11. Vlád oláh vajda
;

Raminia (története).
Dram. város, 1. Drammen.

mellékneve,

Dráma
ily

1.

(bolgárul

:

Ff£ven), fvárosa az ugyan-

nev szandzsákságnak (28-3,750 lak.) Szaloniki

török vilajetben, a Szaloniki-Dedeaghacsi vasút
mentén, jól öntözött termékeny síkságon, orthodox
érsek székhelye, 8000, nagyobbára török lak., szép
kertekkel, pamut- és dohánytermeléssel.
Dráma (gör. cselekvés), 1. a D.-i vagy színi
költészet általában, szemben a lírával és epikával,
tekintet nélkül a ti-agédia, komédia és a középfajú D. különbségére ; 2. szorosan véve az ú.
n. középfajú D., más szóval szinm, szemben
a tragédiával és a vígjátékkal ; 3. egy-egy színdarab, az 1. vagy a 2. pont alatt jelzett körbl.
Általános értelmében a D. jeL-nti a költészet három nagy osztálya közül az egyiket, t. i.
azt, mely eljátszható müveket alkot, amely nemcsak cselekvéseket ábrázol (ezt megteszi az eposz
is), hanem cselekvéssel is ábrázol. A D. meséjét
nem egyszfrüen elbeszélve adja el a költ, ha-

nem

a mese személyeinek mködését külön-külön
személyiekkel adatja el, utasítva ket, mit mondjanak, mit tegyenek, mikor menjenek el és mikor
jelenjenek meg. A költ úgy alkotja mvét, hogy
neki ne is kelljen közvetlenül érintkeznie a közönséggel, ne kelljen semmit elbeszelnie, hanem mindent a mese személyei és a rendelkezésükre álló
berendezés (színpad, díszletek, kellékok) ábrázoljanak. Minden szó, ami a D.-ban a közönségnek van szánva, a mese személyeinek ajkáról
hangzik el, akik úgy viselkednek, tesznek, vesznek, beszélgetnek, mintha
a darab uieséjét valósággal átélnék. A közönség a szinköltó meséjét
nemcsak halija vagy olvassa, hanem nézi is, s
olyanforma viszonyban van vele, mintha az életben tanuja lenne
olyan, különben érdekes
esetnek, amely figyelmét a legnagyobb mértékben
magara vonja, anélkül, hogy személyesen érdekelve volna. Az epikus (a regényírót is ideértve)
csak elbeszéli a történetet, mint távullevnt mint
elmúltat; a D.-költ valóságos érzékeink elé
hozza a történetet, s jelenvalóvá teszi. Innen a
D.-i illúzió a legnagyobb. Az elbeszél költ
is kelt illúziót, de sokat a hallgatók képzeletére
biz, amely meglehets szabadsággal végzi tovább
a kiegészítés munkáját s a kiegészítés min<len
hallgató (olvasó) agyában máskép történik. A D.-i
költ nem ád a fantáziának annyi munkát, de mitöbb konkrét szemléletet nyújt közönségének,
azzal azt idézi el, hogy annak különféle tagjai
egyformán lássák maguk eltt a oselekvény lefolyását, személyeit, külsségeit. Amellett a D. kiválóan olyan mfaj, melynek alkotásait szeméez az eset
lyes együttlétben élvezi a közönség,
az elbeszél költészetre, mióta az elbeszélést v.
szavalást az elolvasás váltotta fel, jóformán megszúnt, - 8 így a színdarabok nemcsak az egyesek
lelkére hatnak, hanem mindjárt tömegekre Is, és
kollektív lelki folyamatot indítanak meg.

k

^y

dn

—

—
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m

Midn

érzéki alakot ölt és szeméa D.-i
környezetéstl elénk kerülnek, ezzel a D. i
mint a való élet egy szelvénye áll elttünk.
Ez a mvelet külön helyet és berendezést kíván,
t. i. színházat és színpadot, továbbá olyan embereket, kik a mesék személyeinek képét (szerepét)
njagukra vállalják és megtestesítsék, vagyis

m

lyei

színészeket. A színház és színpad egyrészt arra
való, hogy a mese érzéki hatását elsegítse és az
illúziót fokozza, másrészt arra, hogy az életnek
ezt a látszatos szelvényét elkeretelje a való élet-

—
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alkossa azt az alakot, mely valamikor a költ
képzelete eltt lebegett.
Abból, hogy a D. cselekv (eljátszásra való) költészet, fontos sajátságok származnak. A küls
<er;e(íeícw korlátoltabb, mint az elbeszél mveké
(nem lehet tehát olyan hosszú, mint a regények)
nem lehet hosszabb, mint amennyit egy nagyobb
közönségnek ideje és módja van a figyelem kimerülése nélkül meghallgatni. Ez az id különböz
korokban és különböz gazdasági viszonyok közt

él népeknél különböz egyes népeknél (kínaiaka közönség ügyeimét minden más küls ha- nál) egész napra terjed D.-k vannak, s voltak (a
tástól elszigetelve, kizárólag a darab számára középkorban) több napra sorozatosan elnyúló színkösse le a színpad pedig, mely a néztl is el játékok, de a modern D. úgy alakult, hogy egy
van szigetelve, nemcsak azt a csalódást kelti, színházi estére, kb. 3 óránál nem nagyobb (ritkán
hogy ami ott történik, az való, hanem azt is érez- 4 órányi) idre terjed. A D. tartalma szinte kizáteti, hogy ami ott történik, mégis más élet, mint rólag emberi tettekbl áll. Hiszen a környezet
amelyben személyünk szerint benne élünk, tehát (a természet) rajzával nem kell a költnek foglalhogy az ott történ dolgok nem érintik személyes koznia, az készen van a díszletekben adva; a
tl

;

s

;

személyek ki nem mondott gondolatait sem adviszonyainkat.
személyei mindig beszélnek,
A költi szó csak részes tényezje a D. össz- hatja elénk. Az
hatásának, amelyben fontos rész esik a játékra, cselekszenek, arcjátékkal, gesztussal, szemmel
a rendezésre, a díszletekre is. De a költi szóé a jeleznek. A D.-ban az ember kiválóan eltérben
fszerep mindenesetre s a D.-t a költ alkotja van. Az embeniek is különösen az akarati oldala
meg. A költ fantáziájában testi alakot öltenek a van eltérben, hiszen minden igazi csolekvés
személyek, kiket beszéltet, s akiknek csak a sza- akaratból foly a D. akaró egyéneket mutat be,
vait írja le látja mozdulataikat s egészen indi- akiknek akarata vagy szövetkezik, vagy összeviduális helyzetekben látja ket. Mindebbl azon- ütközik, s ebbl alakul a mese. Akarata pedig
ban ö nem sokat közölhet a színészekkel. Azok- annak van igazán, akinek van önálló elhatározása,
nak a feladatuk, hogy a költtl adott szavak- van saját jelleme, vannak meggyzdései, eszhoz hozzá alkossák az egész szerepet, a szemé- ményei, s akit törekvéseiben ers érzelem, esetleg
lyek temperamentumát, hangját, gesztusait, egész szenvedély hajt. Minél inkább szenvedély mozgatja
mikrokozmusát. Elvileg azt lehetne mondani, az akaratot, annál D.-íbb a mese. A D. személyei
hogy a színész feladata rekonstruálni azt az ala- egyéniségek, jellemek ; sokkal egyénibbek, mint
kot, aki a költ képzeletében élt, nem pedig új az epikus költemények hsei. A D. szerkezete is
alakot konstruálni hiszen azokhoz a szavakhoz szigorúbb, mint az elbeszél mveké. A D.-i cseszervesen csak bizonyos lelki és testi szervezet lekvénynek, amint egyszer megindult, mintegy
emberek tartozhattak, ha t. i. az alakok annyira magától kell járnia, mint a jól szerkesztett gépszervesen vannak megalkotva, mint pl. Shakes- nek, csakhogy lelkesebb a gépnél, mert rugói a
peare darabjaiban. Épen azért a jó színész az személyek jellemében vannak. Egyik tettbl szoegész szerepet a maga teljes egységében törek- rosan következik a másik. A személyek törekvései
szik felfogni, abba tanulmánnyal belemélyedni, s hatnak egymásra, s éppen ebbl jön létre a D.-i
azt congeniaíitással megtestesíteni. De ezt csak cselekvény. ÉsaD. fleg emberi lelkek egymásra
általánosságban mondhatjuk, mert a gyakorlatban hatásának ábrázolására alkalmas. A D. a töreka színmvészek egyéni különbözése azzal a követ- vések küzdelmének rajza, a szenvedélyek dialekkezménnyel jár, hogy egyik egy, másik más oldal- tikája. A D. eladása az emberek társalgását,
ról tudja a szerepeket érvényre emelni. Egy egy beszédét utánozza, illetleg eszményíti, fokozzíi,
nagy D.-író egy-egy szerepének alakítására nézve torzítja.
a színészetben hagyományok is alakultak, s ezeket
A D.-ban tiszta és vegyes fajokat szokás megrzik és gyarapítják is de sokszor a százados különböztetni. Tiszta faj a tragédia (1. o.) és a
hagyományt is félre teszik nagytehetség színé- komédia (szomorújáték és vígjáték 1. o.) vegyes
szek, kik új utat törnek s új hagyományt alapíta- fajok az ú. n. középfajú D.-k (színmüvek), menak; pl. Hamletre, Othellóra nézve új meg új felfo- lyek középen állnak a tragédia és a komédia közt
gások alapján jönnek létre iskolák, A színész sze- ezek közé tartoznak a népszínmvek is. Vegyes
repe a költéhez képest nem annyira alárendelt, fajok továbbá azok, melyekben a költi eszközök
mint sokan liiszik, s a színész nem csupán repro- zenei eszközökkel szövetkeznek, mink a zenei
duktív munkát végez, hanem a költ mellett s D.-k, operák, operettek.
A szoros értelemben vett D. mintegy középután alkotó munkát is. Neki is teremt fantáziára,
nagy érzésregíszterre van szüksége. Ó nem csu- helyet foglal el a tragédia ós a vígjáték közt a
pán eladója a költnek, hanem sok tekintet-ben komoly cselekvény többé-kevésbbé örvendetesen
alkotó munkatársa. Gyengébb költknél megesik, fejldik ki s kevósbbé megrázó, mint a tragédiában
hogy a szerepnek a színész adja meg azt az igazi amellett a részletekben több komikum vegyül a
életet, mely a költnek még a képzeletében sem komoly elem közé, s az egész hangulat változatovolt meg, az ilyenekkel szembon a színésznek sabb. A szorosan vett D, hsei nem oly fenséges
nagyobb szabadsága van de a legjelesebb szín- alakok, minta tragédia személyei jellemök nem
mvésznek is méltó feladat az, hogy újra meg- oly végletesen nagyszer és nem oly hajthatat:

;

;

;

;

;

:

;

—
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lan. így bár az összeütközés igen komoly, mégis
megoldható a hös elbukása nélkül is t. i. vagy
az akadályok egy részét el lehet hárítani, vagy a
hós is enged feltett szándékából ós más meggyzdésre tér. vagy általán az ütközés nem oly ers.
;

—
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folyó küzdelem pártjai felvonulnak, elfoglalják
hadállásukat, azután következik a nagy harc,
mely egy ponton, a válságos pontnál, egyik részre

kezd hajolni s azután gjorsabban halad a mese a
megoldás (esetleg katasztrófa) felé. Azt a mozzaA középfajú D.-k nem tesznek oly fenséges ha- natot, mikor a cseiekvény ellenkez irányba csap
iátást, mint a tragédiák, de a való élethez sok te- (esetleg némi ingadozások közt), nevezi kperipet
kintetben közelebb állanak. A komolyabb faj- nak ha a csomó és a katasztrófa közé esik itt a
súlyú középfajú D.-t nevezik legszorosabban D.- cselekvény rosszról jóra, jóról rosszra fordul.
A D. külsleg is tagolódik: feltxynásokra és
nak, a könnyebb változatot inkább színmnek.
Egyébként D. és szinm körülbelül egyet jelent. jelenetekre. A felvonásra osztás részint a cselekA modem szin költészet legfbb mfaja épen a vény bels tagolódásával, részint a színtér váltoközépfajú D., mely a társadalmi élet problémái- zásával függ össze. A felvonások száma ötnél
nak ábrázolására kiválóan alkalmas. Részint a D. ritkán nagyobb, a modem D.-ban a három v. négy
anyaga, részint az alapeszme szempontjából sok- felvonás igen gyakori. Jelenet annyi van, ahányféle D.-t különböztetnek meg, így történeti, tár- szor változás történik a szinpadon szerepl szesadalmi, polgári D.-t, romantikus színmüvet, mélyek létszámában. Ebben az a lényeges, hogy
irány-D.-t, erkölcsi, bölcseleti, tündéries D.-t (ez egy személy se jelenjen meg vagy távozzék ok
lehet bölcseleti is). A D. a szinpadon körülbelül nélkül.
A D. beszélgetésekbl (dialóg) van szerkesztv^e.
azt a szerepet tölti be, mint a könyvirodalomban
A beszélgetés azonban nem puszta szórakoztató
a regény.
A D.-i alakú (párbeszédes formában és jelene- társalgás, hanem részint arra való, hogy a szetekben irt), de szini eladásra nem szánt müvek mélyeket jellemezze, részint, hogy a tetteket elaz ti. n. könyv-D.-k, vagj- D.i költemények, me- készítse. A D. ban a szó is tett érték. Vannak a
lyek leginkább valamely bölcseleti problémát tes- színmvekben néha monológok is; ezek a D.-i
konvenciótól engedélyezett fogások s arra valók,
tesítenek meg személyek és cselekvény által
ezek közt is kiváló remekei vannak az emberi hogy az illet személy elrejtett gondolatait és titszellemnek (Goethe Faustja, Byron Manft-édje, kos szándékait jelezzék a hallgató eltt az író
maga nem lévén ott. kénjielen személyeit olyan
Madách Az ember tragédiája).
A D.-i cselekvényben az egység még szüksé- helyzetekben is beszéltetni, amikor az ember nem
gesebb, mint más mfajok cselek vényében, épen szokott beszélni.
A D. általában véve legvalószertibben ábráazért; mert mint valóságos cselekvés foly le szemünk eltt a meséje és a fizikailag elttünk álló zolja az életet a költi mfajok közt. azért nyelve
térben és idben történik. Mindaz, ami a darab- is valószerbb a többinél s kevésbbé tér el az élet
nyelvétl, mint az epika vagy a Ura nyelve. Ez
ban történik, közvetlenül vagy közvetve egy
személynek egy fötörekvésére vonatkozik, azt azonban nem jelenti azt, hogy a D. nyelve köztámogatja v. ellenzi mindegjik mozzanat sztik- napi legyen, ellenkezleg olyanféle a D.-i nyelv,
ségképi, mindegj'ik ok és okozat. A tettek nem amilyen az életben fontos pillanatokban szokott
származnak sok esetbl, hanem lehetleg a sze- lenni a beszédünk. A D.-i nyelv magvas, lélekkel
mélyek jellemébl és a tények erejébl. A cse- teljes és jellemz érezteti az indulat hevét és az
lekvény egyes izületei szigorú következetességgel akarat erélyét. Egyébiránt a D. fajai szerint nagysietnek a kezd helyzettl a végsóig. A megoko- ban különbözik az eladás. A nagystíl D.-ban a
lás (motiválás) szerves egységbe fzi ös^ze a nyelv is emelkedett, a vígjátékban, illetleg a borészlet* 'ket. A francia klasszikus dráma és kri- hózatban egjszerübb és a mindennapi beszédhez
tika a XVil. és XVIII. sz.-ban a görög tragédiára hasonlóbb.
A D.-i szöveg küls alakja a régi görögöknél
és Aristoteles poétikájának két félreértett helyére
a
(8. és .0. fejezet) hivatkozva, a hármas egység ta- általában a hatos jambus volt (a dialógokban
nát állította fel, t. i. a hely, az id és cseiekvény karok énekében különféle zenei kompozíciók szolegységét követelte. Eszerint a darab egységes gáltak versformául). A francia klasszikus D. verscselekvéaye e^y helyen (a színhely változása nél- alakja a párrímes alexandrin, de amennyiben
kül), egy folytában (egy napi idn belül) folyt le. versben írják a darabot, ma is ez az uralkodó
Aristoteles tulajdonkép csak a cseiekvény egysé- forma. A spanyol D.-ban a trochaeus volt a szogét kívánja meg s az újabb elmélet csak ezt tartja kásos versalak. Az angolok a rímtelen ötös és
lényegesnek. Technikailag nem célszer ngyan. hatodfeles jambust (blankvers, 1. o.) tették a D.
hogj' a színtér minduntalan változzék, de nagyon versformájává s ebben Shakespeare példáját kömegszoritanók a D. tárgyválasztását, ha a több vette Lpssing óta a német D. és a XIX. sz. elejéhelyen lefolyó cselekvényeket ki akarnók rekesz- tl kezdve a magyar D. is. Társadalmi és népteni. Id tekintetében az egyes felvonások közt színmvek, középfajú D.-k, vígjátékok küls forbizonyos id (több nap. esetleg hónap is) elmul- mája gyakran próza.
haíik az illúzió ersebb sérelme nélkül. A felvoAmit a D.ról általánosságban mondhatni, az
násköz jelzi az id múlását (a görög D.-ban a kar valóban csak általánosságban érvényes, mert a
éneke jelezte).
D.-i termékek egyes csoport ja'ban és egjesD.-kban
A D.-i cselekvény minden egj'ség mellett ter- módosulnak ezek a megállapítások. így pl. a D.
mészetesen tagolódik is és pedig igen határozot- valószeiüsége is csak viszonylagos, t. i. az eposztan. Három ftagozata az elókcí^zltés (expozíció), hoz képest a D. nagjjaban valószerbb de különa bonyodalom, a kifejlés (végjáték). A D.-ban ben a D.-ban is épúgy lehetséges az idealisztikus,
;

;

;

;

:

f

;

;

;

:

;
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realisztikus, esetleg naturalisztikus irány, mint
a költészet egyéb nemeiben s vannak egészen a
fantázia birodilmában játszó, tehát meseszer

D.-k (Shakespeare Szentivánóji álma, Vörösmarty
s a tragédiák, nópszinravek,
vigjátékok bohózatok világítása gyakran fokozott és egyoldalú. A D.-i kompozició egységére
ós zártságára vonatkozólag is vaunak eltérések.
Pl. az újibb ú. a. miliou D. nnm tekinti feladatának, hogy egy föszemélyhez füzödó egys»'g!^8 cselekvényt, hanem hogy egy életképet adjon a
helyzet súlypontja nem a jellemekben, neai is a
mesében van, hanem a társadal ni állapotok rajzában, melynek megvan a maga közérzóse, szellemi eredje s tulajdonkép ez az, ami a D.-i hös
helyében érdekldésünket követeli. De az ilyen
D. is akkor jó, ha az ábrázolt viszonyok jelentése

Csongor és Tündéje)

;

cselekvényben fejezdik ki, miat pl. Hauptmann
Gerhard takácsaiban s a darab nem csupán leíró
elemekbl és okoskodásokból áll.
A D. története. A D. kezdetleges csiráit
majdnem minden népnél megtaláljuk. A legprimltivobb költé<zet elemei közt is ott van a beszéltet és megjelenít, szóval aD.i ebm s a kezdetleges kultúrafokon is megvan egyesekben a haj
lam és ü ryesség más személyek utánzására, cselekvések ábrázolására s az efféle alak skodással
környezetük mulattatására. Számos népnél ez
a jelenség a szokásból in ézmónnyó fejldött, s
bizonyos alkalmaknak, ünnepélyeknek állandó
tartozékává lett az alakos produkció. Az eljátszott
c^elekvény meséje fbb pontjaiban állandó volt
(többnyire adva volt a közhagyományban, mitológiában stb.), a szövej jórészét azonban sokszor
szabadon rögtduö/.ték a szereplök, bár sok esetben az is állandó alakot öl'ött; mindenewelött a
dalrészek szövege volt állandó. így képzdtek ki
a né psz in játékok. Oly népeknél, melyek irodalmi
fejlettségr" jutottak, a D. is felsbbren i fejldést vett és irodalmi jelentségre jutott, mint az
európai kultúrközösségen kíviU is Kínában és
még ink :bb Indiában. Az eu ópai jellegíi egyote
mes irodal(jmban a D.-i költészet fejldése tulajdonkép kétszer kezddött. Egysz r kifejldött az
ókorb;in a görögöknél, majd miután az ókori
veltség feledésbe ment. a középkorb n. keresztény talrtjon ismét fejl>lni kezdett es az újkorban
hatalma an kifejldött a m'>dern D. meh különben az antik D.-tól is vett késób'- hatást. Mit d az
antik, mind a keresztény D. vallási eredet ós a

m-

nak

(kos-

vagy kecskebrbe)

öltözve,

Dionysos

is-

ten kíséretét ábrázolták. A tragoedia (Tpaytuoía)
név, mely szó szerint «bak-ének»-et jelent, állítólag éppen e szokás alapján keletkezett a bak görög nevébl (tpáyoi;), más magyarázat szerint
pedig azon szokás alapján, hogy az
oltáron,
mely körül a karok énekeltek, Dionyso.snak kecs-

ég

kebakot szoktak volt áldozni. A dithyrambos
eredetileg a dóroknál szokásos karének volt Dionysos tiszteletére. Egy karvezet rögtönözte s
az tinnepl tömeg, Dionysos oltára körül kart alkotva, mimikai ós tánckisórettel énekelte utána.
Az ének Dionysos isten születését, tetteit, szenvedéseit, diadalát magasztalta.

A

szertartást ké-

sbb úgy

szabályozták, hogy külön kart szerveztek a dithyrambos eladására. A karvezet (koryphaios) kivált a karból s úgy mesélte Dionysos
tetteit, a kar pedig az oltár jobb és baloldalán
két félkarra oszolva, közbe-közbe Urai versszakokat énekelt, meghatottságát és egyéb érzelmeit
fejezve ki az elmesélt történet különböz fordulatain. A fkar mellett szatirkar is volt, mely
idnként bohó dalokat énekelt Dionysos történetébl. Amint a kultusznak színjátékszer formája

mindjobban kialakult, a nép egyéb mítoszok ábrázolását is megkívánta és idvel más héroszokról is énekeltek

komoly atragódiákato.

A

dór dithyrambos, illetleg tragédia átment
Peloponnesosból Attikába is, ahol a Dionysosünnep rendezésérí és a karének eladásáról
maga az állam gondoskodott. A színjáték ott is
megrizte vallásos jellegét. Athénben alakult a

karének D.-vá.

A D.-t a hagyomány szerint Thespis alkotta
meg Solon és Peisistratos idejében (Kr. e. 534
körül), azáltal, hogy
(illetleg a színész) annak
a hérosznak képében lépett fel, akirl a karének
szólt, s a történeteket nem epikus módon adta
el, lianem mint az illet személy beszédét és cselekményeit eljátszotta; eközben párbeszédet a

karvezetvel
másután.

A

A színész már maszkot
szerepét is játszhatta egy-

folytatott.

viselt s így több

hs

karének megrizte továbbra

is

a dór

dialektust és a szövevényes lírai formákat, a szí-

nésztl eladott szöveg azonban már a közönséges beszédhez közelebb álló jambusban ós attikai
nyelvjárásban szólt. A fejldés e fokán még mindig
nagyobb szerepe volt a kar énekének es táncának, 8 az eladásnak ez a formája Aischylosig
fennállott.

Az

attikai (általán a görög) D. virágkora a Kr.
V. sz. volt. Ekkor mködött a három nagy tragikus: Aíschylos, Sophokles és Euripides (l. o.). s
e szazad végén és a következ elején a zseniális
vígjátéklró Aristophanes (megh. Kr. e. 888).
Aischylos külslojr is fejlesztette a D.-t. azzal,
hogy második színészt is alkalmazott, tehát megteremtette a D-i dialógust (párbeszédet), amely
már egyúttal lehetvé teszi, hogy a me.^ét ne
epikus módon adják el, hanem megjelenítve
játsszák el
a karok szerepe azonban még nála
Dionysos istent dicsít hymnusokból, melyeket is igen nagy maradt. De rendkívüli lendületet
dirhyrambo.soknak neveztek, a komédia pedig a adott a D.-nak tartalmilag, mert hatalmas képszüreti dévaj énekekbl Az ünnepl tömeg ér- zelettol és mélységes erkölcsi érzéssel töltötte
zelmei az istenség sorsának elképzelésén úgy- meg a D. formáit. Tudta rajzolni az emberi induszólván extázissá fokozódtak, s egyesek szatirok- latokat, legfensóbb rend nyilvánulásaikban, mi-

vallásos szertartásokból fejldött.
görög dráma. A l). a görögöknél az eddig
elfogadott elmélet szerint a Dionysos-Kultuszból
fejldött és annak egyik frésze maradt. Némelyek újabban a tragédia eredetét a hsök halott
kultuszában keresik, ami a mfaj els csii'áira
nézve helyes megállapítás b'het, de ezek a ha
gyoraányok a Dionysos-kultusz keretében öltöttek nagyszabású intézményes alakot s jutottak
irodalmi j lentöségre. A D. a Dionysiákon énekelt dalokból alakult, és pedig a tragédia a

A

e.

;
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kor az isteni gondviseléssel ütköznek össze. Ki
tudja fejezni az emberi lélek fens^ét, de egyúttal
az ist-eni gondviselés eszméjére neveli polgártársait. Aischylos müveinek költi és erkölcsi jelentsége egyaránt korszakos. Rendszerint tetralógiákat szerzett, melyeknek darabjai tárgyuknál
fogva összetartoztak, 3 közülök tragédia volt, a
negyedik pedig szatir-D. A görög D. Soplwkúsnél, Perikies korában éri el mvészi fejlettsége
tetfokát, ó már harmadik színészt is alkalmazott
(háromnál több szereplót a görög D. nem is vitt
egyszerre szinpadi'a) kardalai rövidebbek és kevósbbé számosak, a D.-k cselekvését minden darabban befejezte. Aischylos titáni személyeihez
képest emberibb és valószerbb alakokat teremtett, bár amellett a felfogás nagyszerségét is
megrizte. Különösen szereti ábrázolni a nagy
lelkek nagy szenvedéseit s ezekben az emberi lélek erejét. A cselekvényt a személyek jellemébl
fejleszti. Kedveli a tragikumnak azt a formáját,
mikor a szenvedélyében elvakult hs maga idézi
fejére makacsságával a végzet vagy ..az istenek
haragját. Eurípides müveiben a D.-i költészet
részint hanyatlott, részint fejldött. Cselekvényei
;

nem
nem

oly szilárd alkatúak, mint Sophokleséi, hasokkal bonyolultabbak, s ha nagyon összekuszálódtak, a csomót gjaki'anegjMstenség megjelenéi-e oldja meg erkölcsi felfogása is kevésbbé
emelkedett. Viszont azonban személyei valósze;

rbbek; a szenvedélyeket pedig sokkal részletesebben rajzolja, mint eldei. Egészbeu véve az ö
D.-iban a peloponnesusi háború korának felvilágosultabb, reahsztikusabb és modernebb szelleme
nyilatkozik meg. Általán benne már a modemség
fuvallata érzik. Utána nagy tragikus többé a görögöknél nem támadt. A görög tragédia a görög
nép szabadságának elvesztével elcsenevészedett.
A görög tragédiában nagy szerepe volt a sorsnak,

az isteni hatalomnak, mely igen gyakran mint
természeti törvény nyilatkozik. A cselekvés e
darabokban kevesebb, mint az újkoriakban.
A görög komédia önállóan a perzsa háborúk
korában fejlett ki. Szerkezete hasonlított a tragédiáéhoz. A vigjátékban is volt kar, de szerepe
parodisztikus.

Az

tikai irányú volt,

ó-attikai

A

komédia ersen

poli-

peloponnesusi háboni idején

és azután, a dem^ógia korszakában bségesen
akadt tárgya a csúfolódó vígjátéknak. Aristophanes az ókor legnagyobb vígjátékírója költi ereje.
komikai tehetsége és a közállapotok szóvátételében
tanúsított bátorsága egyaránt kiváló. Egy emberkorral késbb volt az ú. n. középattikai vígjáték
kora. fképviselje Antiphanes (megh. Kr. e.
333) míg a következ emberkor vígjátékát új
attikainak nevezik ennek legismertebb mvelje
Menander (megh. Kr. e. 290). A vígjáték azalatt
a görög szabadság hanyatlásával mindinkább felliagyott a közélet gúnyos ábrázolásával s általános emberi gyarlóságokat vitt színpadra, így Menander a késbbi vígjáték típusait már jóformán
mind megtestesíti (a keményszív apát, a ravasz
;

;

;

szolgát

stb.).

Alig egy század múlva átmegy az ii'odalmi vígjáték Rómába, ahol T. Maocius Flautus (megh.
Kr. e. 148.) szólaltatja meg Menander alakjait, de
megtölti a római nép eredeti vaskos humorával.
Réttti

Nkfy UxOivtia. V.

Vöt.

—
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Koi-társa Terentius Afer (megh. Kr. e. 150.) szerkezet és eladás tekintetében mvészibb fokra
emelte a vígjátékot. Jeleset a római szellem csak
a vígjáték terén alkotott. Seneca tragédiáiban
borzalmasságok pótolják a tragikumot és rhetorika a szenvedély nyilvánulását.
A honi talajon termett népszinjátékok, az ú. n.
atellana csak a köztársaság utolsó századában
részesültek mvészi feldolgozásban, épúgy a
mimus, mely a császárok korában a tobbi D.-i
fajt túlélte. Az újabb vígjáték fejldésére Plautus
és Terentius vígjátékai és a modem szomorújáték
fejldésére Seneca tragédiái voltak hatással.
Az újkori D. Az újabb népek drámája több forrásból alakult s alakulása már a középkorban megkezddött. Egyik legnevezetesebb forrása volt a
katolikus istentisztelet, másik volt a nép játékos
hajlama és utánzó ösztöne, harmadik a fejld
irodalmi és társadalmi élet, negyedik az antik
klasszikus D. némi emlékei, melyek a középkorban is tovább szivárogtak, a renaissanoe után
pedig közvetlenül és nagy mértékben hatottak,

A

nüse maga

is,

mind

tartalmát,

mind

zált szerkezetét tekintve, D.-i jelleg.
D.-i jelleg volt az officium, mely

dialogi-

Még inkább
úgy

látszik

már Nagy Károly

korától fogva is, mint az istentisztelet egy része szerepelt s Jézus születésiét,
sírbatételét, a három királyok hódolatát ábrázolta
kiosztott szerepekkel, miközben a hozzávaló szöveget kezdetben énekelték, késbb beszélgetve
mondották. Az ily bibliai történetet kezdetben a

papok adták el a templomban, latin nyelven
késbb, a XIII. sz.-tól kezdve világiak (polgárok)
is, nemzeti nyelven, a templom udvarán v. külön
játékszínekben.

Az

istentiszteletbl ily

módon ki-

vált vallásos színjáték, mely elssorban Krisztus
életét példázta, volt a misztérium-D. (egyes tagjai
a karácsonyi, vízkereszti és a passió-játékok).

Ennek maradványai vannak a magyar népköltésben is. A bibliai tárgyaktól való függetlenülés útján jelentós lépés volt az, mikor a biblia személyei
helyett allegorikus alakok, a különféle tények
és

bnök

megszemélyesíti léptek

fel,

s ezzel

az

moralitás keletkezett. Ezek ápolását a confrateraitások karolták fel, pl. a párisi polgárok Gonfrérie de la Passión egyesülete (XV. és XVI. sz.),
a Basoche stb., melyeknek versenye elször Franciaországban állandó színpadok felállítását és a
világi elem térfoglalását idézte el. A francia
példa után képzdtok Németországban ti passiójátékok (min az obemmmergaui), Angolor^ágban
a miracMlumok. Olaszországban az antik D. elnémulása után sem szntek meg a népies rögtönz mutatványok és játékok, s ott kialakult a
ú. n.

komikus jelleg commedia deW arte, melynek
megvoltak az állandó alakjai, mint Arlecchino,
Pantalone, Tartaglla, Graziano stb. Ennek is volt
hatása más népeknél, pl. a németeknél a Hanswurst bohóc ós burleszk alakja és a farsangi játékok. (V. ö. Paprika Jancsi.)

Az újkori D. igazi nagy irodalmi mfajjá a
ronaissance segítségével emelkedett, és piedig
csaknem egy idbon a XVI. sz. végén két nagy
népnél, ú. m. délen a román fajú és katolikus spanyoloknál és északon a germán fajú, protestáns
angoloknál. A spanyol D. katolikus szellem.
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nemzeti D.-költészet volt. Legfbb eszméi a sarkalatos spanyol erények vallásosság, engedelmesség, szeretet, igazságosság. Virágzása eltart az
egész XVn. sz. át. Legnagyobb mesterei voltak
Lope de Vega (1562— 1 635), a világirodalom legtermékenyebb szini költje, Calderon de la Barca
(1600-81) és Moreto (1618-69). A spanyol D.-ban
a katolikus felfogás szellemében a cselekvésbe
gyakran természetfölötti beavatkozás történik.
Az angol D.-ban, mely Shakespearerel az egyetemes D. -irodalom csúcsára emelkedett, minden
tény az emberek jellemébl foly. Az angol D. a
jellemzést és a lélekállapotok rajzát csodálatos
tökéletességre emelte. Shakespeare a lélekfestés
mvészetében, az emberi természet ismeretében,
a motiválás összetett módjában, a szenvedélyek
:

—

Drárra

arra is, hogy az életbl vígyen képeket a színpadra, s kivált vígjátékaiban a hazai élet egyes
részleteit tükröztesse. Legizmosabb D.-i tehetség
Katona József, aki a jellemzésnek, egyénítésnek
és a szenvedélyek rajzának Shakespeare-re emlékeztet erejét mutatta. A Nemzeti Színház megalapítása után elég élénk fejldés volt nálunk, mely
a hazai szükséglet ellátására nem sikertelenül törekedett. A francia D. termékei nálunk is, mint
mindenütt, nagy keresletnek örvendtek, de a har-

mad-negyedrangú német színdarabok beözönlése
akadályokra talált. Általánosabb jelentségre azonban csak egy D.-i formájú költemény, a Madách

Ember

tragédiája emelkedett. (L. tüzetesen

Ma-

gyar dráma.)
Az újabb emberkor D.-költészete ugyanazokat

az irányzatokat tünteti fel, mint a költészet általás ez irányzatok a D.-nak is új és hatalmas lendületet adtak, így jelesül a naturalizmus, majd a
szimbolizmus. A leghatalmasabb lökést a D.-kölA
tészetnek az utolsó félszázad összes költi közt a
norvég Ibsen adta, aki a D. tartalmát és technikáját egyaránt átalakította. A legjelesebb D. -költök még az orosz Tolsztoj és Gorkij, az olasz
d'Annunzio, a spanyol Echegaray, a francia Rostand, a belga Maeterlinck, a német Hauptmann
Gorhard. Nálunk a legújabb idkben sok tapogatódzás és utánzás után ismét mozgalmas D.-i'
tevékenység mutatkozik; s egyik-másik darab
(1694 1778), nem annyira egyéni jellemeket al- már külföldön is sikerrel próbált szerencsét, anélkotott, mint típusokat, személyeik bizonyos elve- kül, hogy egyelre a D.-költészet terén a vezet
ket képviselnek, s kevósbbé D.-í mint retorikai nemzetek közé emelkedhettünk volna.
dialektikával beszélgetnek. Nagy gonddal ügyelt
Irodftlom. A D. legrégibb és alapvet elméletét Aristoa D. szerkezetére, melyben a hármasegységet szi- teles adja Poétikájában. Nevezetes hatása volt Horatius
észrevételeinek is a D.-ról az Ars poeticában. A spanyol
gorúan megkövetelte. A francia D. uralkodott a nemzeti D. fénykorának gazdag termelését elég szapora
D.-i ízlésen Európaszerte majdnem a XVIII. sz. elméleti irodalom is kisérte; maga Lope de Vega is írt
végéig. Hatását elször Németországon törte meg tanulmányt a D.-költésröl. A francia klasszikus V. szabályait Corneille és Boiieau (Art poétique) kodifikálták,
Lessing, aki Shakespearet állította fel mintául. ket követte Gottsched a németeknél. Diderot a szabályok
Ugyan alapította meg a német D.-át, melyet merevsége ellen és természetesebb felfogás melleti fogaztán Schiller emelt legfbb fokra történeti szín- lalt állást. Lessing (Bambnrgiscbe Dramaturgié) a németD. -elméletet alapította meg, melynek termékei közül
mveivel. Vele egytltt Goethének is rendkívüli országi
a romanjtikus Tieck dramaturgiai dolgozatai és Schlegel
érdemei vannak a német D. terén. De magában a Vilmos Ágost felolvasásai magaslanak ki. Nálunk Kölcsey
francia D.-ban is nagy átalakulás következett be fejtegetései indították meg a D. elméletét (Korner Zrínyijérl) s Bajza bírálatai és fleg HenszUnann Imre tanula XVIU. sz. folyamán a filozófiai mozgalmak, a mányai, majd Gyulai Pál (összegyjtve
Dramaturgiai
felvilágosodás és a természethez való visszatérés dolgozatok), Salamon Ferenc, Arany János szinbirálatai
elvének hatása alatt. Diderot, ki már prózában és dramaturgiai dolgozatai gyarapították becses adatokkal. Fontosak Qreguss Ágost esztétikai fejtegetései, Szigírta dialógjait, megalkotta a polgári szomorújátéligeti D.-elméleti könyve (A D. és válfajai) és említhetk
kot, és Beaumarchais a modem intézményeket Névy László könyvei. Ez utóbbiak a külföldi gazdag draés életviszonyokat vitte színpadra vígjátékaiban. maturgiai irodalom eredményeit közvetítették. Rendkívül
tanulmány és munka foglalkozik a D.-val a német,
Ez újításoknak a német D.-ra is volt hatásuk (már sok
francia, angol irodalomban. Hugó Victor, Dumas, Sainte
Lessingre is). A romanticizmus a D.-í költészet- Beuve, Sarcey elméleti tanulmányai, illetleg bírálatai
nek hatalmas lendületet adott s Franciaország rendkívül tanulságosak. A német D. -elmélet termékeibl
Lindau, Bulthaupt (Dramaturgié), Freytag
ismét vezet szerephez jutott (Hugó Victor, Du- megemlíthetk
G. (Technik des Dramag), Prölsz R., Berger A., Avonianns,
mas Sándor, de Vígny Alfréd). A francia vígjáték Sittenberger (Stndien zur Dráma der Qegenwart), Weittársadalmi kérdések szellemes megvilágításával brecbt K., Zabel (Zur modernen Dramaturgié) munkái,
Speidel kritikái. Az újabb magyar D.-teoretikusok Beöthy
rendkívüli érdekldést tudott kelteni. Kitnen Zsolt
(A tragikum, Színmírók és színészek), Alexander
fejlesztették a D. technikáját természetessé, ele- Bernát (Hamlet-tanulmány, kritikák), Heinrich Gusztáv
venné tették a dialógot. A társalgó színmben (tanulmányok D. -költkrl és bírálatok), Rákosi Jen (A
tragikum, vitairat Beöthy könyvére), Péterfy Jen, Riedl
Seribe világszerte minta lett a színköltk eltt.
Frigyes, Ambrus Zoltán, Ignotus, Keszler József, Silberstein

és indulatok ábrázolásában, általán az egyénítésben szinte utolérhetetlen ert nyilatkoztatott meg,
8 D.-inak költi lényege épen oly ers, mint szini
hatása.
francia D. a XVIL sz.-ban emelkedett
az els sorba. Hatással a spanyol és az antik D.
volt reá. Költi tudatosan az ókori D.-hoz fordultak mintákért és az elméletben Aristoteleshez
szabályokért. A francia D. kánonját elméletileg
Corneille Péter alkotta meg. A francia klasszikus
D., melynek legkiválóbb képviseli Corneille Péter (1606— 1684), Eacine János (1639— 1699) a
tragédiában, Moliére (1622—1673) a vígjátékban, folytatója pedig a XVIIL sz.-ban Voltaire

ban

—

:

:

:

;

Dumas, AugíerEmil, Sardou Victor, Páilleron
a modern társadalom erkölcsi problémáinak érdekes, változatos és tanulságos ábrázolásában
váltak ki.
magyar D. megalapítója az irodalomban Kisfaludy Karoly volt, aki nem érte be a német lovagD.-ák utánzóval, hanem volt érzése és tehetsége
Ifj.

A

Ötvös Adolf, Palágyi Menyhért, Rakodczay Pál, továbbá
a Shakespeare-tár és a folyóiratok egyes munkatársai
stb. A modern D.-ról is folyton jelennek meg tanulmányok. Említhet Voinovich Gézáé (Bpesti Szemle 1900).
Errl a tárgyról a legújabb és legkimerítbb tanulmány
A
épen magyar nyelven jelent meg Lukács Györgytl
modern D. fejldésének története, 2 köt., a Kisfalndyiromely
az
idevonatkozó
társaság kiadásában 1911,
dalomról is tüzetes tájékoztatást nynjt.
:

m

—
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—
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Dramaturgia (gör.), eredetileg a görögöknél,
Drámai e^ség (esat.), l. Dráma.
Drámai elem v. drámaiság, a áiámai mforma mint mszó, a drámai mvek szinrehozatalát,
specifikus sajátságainak érvényesülése akár a
szorosan vett színmvekben, akár a lirai és epikai
faj okban is: kiemelni az nt<ibbiaknál szokták. Értik
rajta a tettek szigorúan okozatos fejlesztését a jellemekbl, illetleg a szenvedélyekbl, a szenvedélyek egymásra hatását, gyors és fordulatos küzdelmét, általán mentül több tartalmas mozzanatnak
mentül rövidebb idre összpontosítását, ami rendszerint élénk hatást tesz. D. valamely elbeszél
mben azt jelenti, hogy az epikai részletezés mellzésével a cselekvény nagy vonásokban, erélyesen és gyors egymásutánban forog le a lirai
vekben (pl. a magyar népdalokban) bizonyos jehátterében fejldik
lenetszerüség, mely a lírai
s a hangulat tulajdonképeni alapjául szolgál.

m-

;

m

Drámai költemény, 1. Dráma,.
Drámai mvészet, máskép <i?inész€t (\. o.).
Drámai nyelv, 1. Dráma.
Drámai zene, általában színpadi mvekhez írt
zene. Mivel nem mond le arról, hogy határozott
képzeteket és fogalmakat visszaadjon, ellentétben áll az abszolút zenével. Mivel legtöbbször
énekes (vokális zene), bár kisérhet némajátékot is
vagy csak melodramatikusan szavalatot, rendszerint ellentétben áll a tiszta instrumentális zenével. Végül mivel stílusa fesztelenebb, inkább
al fresco-szer, dekoratívabb és szónokiasabb más
szigorú szerkezet vagy legalább is aprólékosab-

ban kidolgozott mveknél, mint üyen ellentétben
áU a szorosabb értelemben vett szimfonikus stílussal, amelynek termékeit hangverseny-teremben halljuk, és a kamarazene-stílussal. Formatani törvények kötelezik ugyan, de nem annyira
és nem azok, amelyek az abszolút zenét. L. Opera.
Dramatikus táncok. Ezekben a primitív népek
között világszerte elterjedt táncokban kell a dráma
legkezdetlegesebb forrását föltételezni. Az sállapotu ember izgult állapotban elevenebb, mozgásra hajlandóbb a mveltnél. Harcok és vadász
kirándulások eltt és után izgalma akár örvendetes, akár gyászos, hosszadalmas táncmozgásban
vezetdik le. Veleszületett utánzóképességénél
fogva ilyenkor táncában mindig valamely megtörtént V. elképzelt eseményt lejt és játszik végig.
Tömegbe verdve a kezd táncos magánjelenete
csakhamar átváltozik többek eladásává, amelyben állatokat, ellenséget utánoznak csodálatos
élethséggel. Az ausztrál korroborrí táncban egész
drámát ad el 50—100 ember a törzsek gyönyörködtetésére (I. Álarc); az ószakázsiaí arktikus törzseknek medvedrámáik vannak a velünk nyelv;

rokon vogul nép medveénekei ilyen D.-nak kisér
szövegdalai. A táncnak kábító, révületbe ejt
hatása hozza magával, hogy csakhamar hatalmukba kerítik a kuruzsló, ráolvasó sámánok,
mediciumanek és bizonyos szertartásos dramatikus táncformákat maguknak foglalnak le egyegy kártékony szellem h atása történetét és kizését
játszák benne végig. Ezek idvel állandó tipikus
formákat öltenek s félbarbár fokon már mint vallásos drámák jelennek meg. A további fejldés,
kialakulás menetét 1. Dráma.
Dramatominia (gör.) a. m. a színmvészet
:

iránt táplált hóbortos szenvedély.

esetleg alkotását jelentette ; az ezekre vonatkozó
iratokat didaskaiiák-nskk hívták. Újabban (Lessing
óta) fleg a drámákra és színi eladásokra vonatkozó elméleti dolgozatokat, bírálatokat s az idevonatkozó elmélet rendszerét foglalják e név alá.
L. részletesen a Dráma cikknél
Irodalom.
Dramaturg a drámai kérdések elméleti fejtegetje, színikritikus, színházaknál a darabok bírálója
és javítója (esetleg maga is drámakölt).
Drambottle (ang., ejtsd: drenunbotti), brrel bevont tábori kulacs.
Dramburg, járási székhely Köslin porosz kormányzóságban a Drage és vasút mellett,(i9io) 6107
lak., több templommal, gimnáziummal, tanítóképzóintézettel, menedékházzal és bírósággal.
Sznyeg- és posztószövés, vasöntés, kfaragás és
sörgyártás.
per masica, az opera olasz neve,

—

:

Dramma

1.

Opera.

Drammen (Dram),

kikötváros Norvégiában,

Krístíania kerületben, Kristianiától 33 km-nyire,
vasút és a Drams-elf mellett, amely a DramsiQordba torkollik, (i9io) 26,246 lak., sör-, dohány-,
hajógyártással, nagy fiirószmalmokkal és brcserzéssel. Nagy jelentséget e városnak különösen a
kereskedeíme kölcsönöz a nagy hajóktól is járható kikötjében (1909) 66 hajó fordult meg 58,54-5
t. és 4.930,802
érték árúval legjelentékenyebb
a fakivítele, különösen Hollandia és Anglia felé.
A Drams-elf mindkét partján elterül város részei
Bragenas (a legnagyobb) az é.-i, Strömsö és Tangen a d.-í parton ugyanitt keletkezett Grönland
külváros is. Jelentsebb épületei és közintézményei a tanítóképz, hajósiskola, színház- és
börzeépület, g&z- és vízvezeték-telep, több banképület stb. Az 1866. és 1870-íki tzvész a várost
majdnem teljesen elpusztította de azóta szebbé
épiUt,mint volt azeltt. Legrégibb épülete a Ström;

K

;

;

:

;

lev temploma 1664-bl.
Dramolet, franciás elnevezése a röyidebb,

söben

leg-

többnyíre egy-egy felvonásos drámai mnek.
Dramselv, 40 km. hosszú folyó Norvégia déli
részén, a Tyri fjord-tó lefolyása. Három forrásának vidéke 16,900 km* folyamvidéket foglal el.

D. a

Glommen után Norvégiának második nagy

folyója,

szik

a Dranisfjordba ömlik, torkolatánál

fek-

Drammen kikötváros.

Dramstjord, 22 km. hosszú, erds pai'toktl
környezett oldalága a Kiistiania-fjordnak Norvégiában ; a Dramself ömlik belé, 9 km.-rel a torkolata eltt a folyó völgye 290 m.-re szkül össze,
s ez a hely erdítménnyel van megeró8Ít\'e.
Drangiane (lat. Drangiana), ókori tartomány,
az arianai (iráni) szatrápiák egyike, a mai Afganisztán dny.-i része nevét a drangák v. zarangák (a. m. tópartiak) népérl vette ; ez id szerint
való neve Szedsisztán v. Szeisztán (1. o.).
Drani, a Szahara sivatag ny.-i részén lev
Draa oázisok kb. 250,000 többnyire, berber lakosságának gyjtneve. Ezek az aitalla rabló törzshöz tartoznak. Lakik közöttük még számos arab,
néger, valamint kis számmal ipart üz zsidó.
Nyelvük egységes, életmódjuk ékszer (datolya,
sótalan vaj a ftáplálékuk).
;
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Dranmor

Dranmor, áliiév, 1. Sclimid (Ferdinánd von).
Drann. a Drávának jobboldali mellékfolyója
déli Stiriában a Bacher-hegységben ered és Petteu alatt torkollik. Hossza 80 km.
Dranse, 1. D.-de-Savoie, 41 km. hosszú folyó,
amely három hegyi patakból (D.-dii-Biot,D.-d'en"Ims és D.d'Abondance) Haute-Savoie francia départementban ered és Evian és Thonon közt, Ripaille novú klastromuál a Geiifl-tóba torkollik.
sok törmelék, amit magával visz, a tóban már kis
félszigetet épített.
2, D., folyó, 1. Bagnes.
(franc, ejted: drá), a. m. posztó.
Drap., az állatok latin neve után Draparnaud
Jaoq. Phil. francia zoológus nevének rövidítése,
aki 1772-t^l 1805-ig élt s mint a természetrajz tanára halt meg Montpellierben ; fleg a franciaországi lágytostü állatok tanulmányozásával foglalkozott. Müve : Histoire naturelle des mollusques
de la Francé (Paris 1805).
Drápa (többesszám Drápar), az ó-északi költé;

A

—

Drap

szetben dicsít, gyzedelmi dal. A skáldok ezekben dicsítették a fejedelmi személyek, királyok,
hsök tetteit. Késbb Krisztus, Mária s a szentek
magasztaló énekei is ezt az alakot vették fel. Mindig hosszabb költemény volt. Versformája a dróttkvaett vagy a Runhenáa vers (1. o.), igazán ünnepélyes alakúvá azonban a refrain (ste^ használata
tette. A D.-k keletkezési ideje igen korai
már
az öreg Bragitól (kb. 770—850) birunk egy töredéket, mely Ragnar Lodbrok dán királyt dicsíti.
Virágkoruk kb. 970— 1100-ig esik; az utolsók a
XIV. sz.-ból valók. Nevezetesebbek Haustlong
Thiodolftól (900 körül) és a Hofudlaum Egil
Skallagrimssontól, mely Eirik Blodöx norvég
király dicsítése (936). Az utolsók egyike a Szz
;

:

Máriát dicsít Lilja Eysteni Asgrimssontól.

Drap

DraSkovac
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d'arifent

drap d'w

és

(franc),

1.

Brokát.

Drapeau

(franc, ejtsd: di-apó), a. m. zászló;
blanc, a Bourbon nemzetség liliomos lobogója,
az 1814 és 15-ki restauráció óta D. rouge, a vörös
köztársaság zászlója.

D.

;

cal aetion of light (1843), továbbá kémiai, fiziológiai tankönyvet, de nagyobb jelentség nagy

történeti

mve

:

History of the inteilectual deve-

lopment of Em'opo (1863. 2 kötet), melyben
Buckle nyomdokán halad. Következ mvei az
amerikai történetre, a poUtikára vonatkoznak, de
azután ismét közérdekübb mvet irt History of
the conflict betvi^een religion and scienoe (1875,
:

16 kiad, 1882). Utolsó müve Scientiflc memoirs
experimentál contributions to a knowledge of
radiant energy (1878).
Uraperie (franc, ejtád: drapri), bármely mesterségesen elrendezett, redkbe szedett kelme, mely
valamely tárgynak díszéül szolgál.
Drapeyron (ejtsd: drapéjrón), Ludovic, fi'ancia történetbúvár.szül. Limogesban 1839 febr. 26., megh.
190.1 jan. 9. Parisban. Iskoláit Parisban végezte,
aztán Besan^onban, majd Parisban a Lycée Napóleon és a Lycée Charlemagneon a történelem tanára lett. Paris ostroma alatt (1870— 71) tevékeny
részt vett a közéletben, több érdekes röpiratot
írt s az Électem* libret szerkesztette. Munkái:
L'empereur Héraclius et l'empire byzantin (1869)
Les origines de la Francé et de l'Allemagne
(1868—69) L'aristocratie romaine et le Concile
(1870) Caractére de la lutte de l'Aquitaine et de
l'Austrasie (1877)
Un projet fran^aise de oonquéte et de partage de l'empire ottoman sous
Loius XrV. (1877) La constitution de Carthage
aprés Aristote et Polybe (1882). Ö alapította a
Revue de géographie-t.
Drasche-Lázár Alfréd, tárcaíró, szül. 1875.
jún. 15. Dorogon. Tanulmányai végeztével miniszteri tisztvisel lett s most min. titkár ós a
miniszterelnökség elnöki osztályának vezetje,
A társadalmi életbl merített apró elbeszélései és
tárcái srön jelennek meg a napilapokban. Viharos múlt c színmvét 1910. Budapesten sikerrel
adták el.
Draseke, Félix, német zeneszerz és író, szül.
Koburgban 1835 okt. 7. A lipcsei konzervatóriumon fleg Rietztl tanult, majd Weimarban
Liszttl, akinek irányát még késbbi szerzeményeiben is követte. 1864 74. Lausanne-ban, közben 1868—9. Bülow mellett Münchenben, majd
Genfben tanárkodott. 1876-ban Drezdában települt
le, hol a konzervatórium zeneszerzési tanszékén
WüUnemek utóda. Szimfóniái, requieme, kamarazenéje különféle hangszerekre, számos zongoramve, Gudi'un, Herrat c. dalmvek, Penthesilea
:

;

;

;

;

Draper (ejtsd: drép'r), 1. Henry, amerikai természettudós, D. 2. íia, szül. Virginiában 1837
márc. 7., megh. 1882 nov. 20. Orvostudományt
tanult és a lép tevékenységérl szóló inaugurális értekezése által magára vonta
az amerikaiak és angolok figyelmét. 1861. New-Yorkban
a fiziológia és az analitikai kémia tanára lett.
1858-ban egy csillagászati fotografálásra szánt
tükörteleszkópot kezdett szerkeszteni, 40 cm. (an- és Az élet álom c. színpadi remekmüvek megnak idején legnagyobb) átmérj ezüstözött üveg- nyitó zenéje, «Faust» húsvéti jelenete (ének- és
tükörrel, evvel a Holdnak 1*30 m. átmérj foto- zenekarra) stb. nagy teremt erre vallanak s épp
gráfiáit készítette.
ugy a modem iskolát hirdetik, mint nagyszámú
2. D., John William, amerikai flziológus, ké- kritikai
Anleitung zum
dolgozatai. Könyvei
mikus ós filozófiai történetíró, kinek fleg törté- kunstgerechten Modulieren (1876) Die Beseitineti mvei tették ismertté nevét. Szül. St.-Helens- gung des Tritonus (1878) Harmonielehre (1884)
ben Liverpool mellett 1811 máj 5., megh. hastings- Der gebundene Stíl (1902).
on-hudsoni birtokán 1882 jan. 4. Elször a HampDraskócz, község, lAlsódraskócz, Felsdrasden Sidney-College-n Virginiában kapott tanári kcz.
állást, ahol a természettudományokat tanította,
Draskócz völgye (azeltt Draskóczdolirm),
nemsokára rá a kémiai, majd a filozófiai tanszé- kisk. Turócz várm. szentmártonblatniczai járásáket vette át a new-yorki egyetemen. D. eleinte ter- ban, (1910) 248 tót lakossal u. p. és u. t. Turóczmészettudományi mveket irt On the process of szentraárton.
DagueiTeotype and its application to take porDraSkovac, aduk. Zágráb vm. dvori j.-ban, (i9oo)
traits from the life (1840) Memoirs on the chcmi- 272 hoi-vát-szerb lak. u. p. DivuSa, u. t. Volinja.

—

:

;

;

:

;

:

;

;

—

Draskovics

Draskovics (trakostyáni), horvátországi család els öse állítólag Drask volt, ki III. Endre király idejében élt. Ettl vette volna a család nevét. A szakadatlan leszármazás I. Gáspái-tól hozható le, aki 1464. Mátyás király alatt vitézül harcolt Jajce város ostrománál. A család Hoi-vátországban csakhamar nagy szerepet játszik. D.
György (1515—1586) zágrábi, majd gyri püspök,
késbb kalocsai
érsek, kir. kancel;

lár

és

bibomok.

Testvére II. Gáspár és fia János
1567 aug. 3-án
nyerik a birodalmi
báróságot; ugyanez a Gáspár 1569.
-Miksa

Draskovics
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királytól

adományban kapja Trakostyán várát ; innen a csa-

kez

évben az ö közbenjái'ására engedte át Rudolf a turóczi prépostságot a jezsuitáknak s így
ö tette lehetvé a nagyszombati kollégium megalapítását. 1567-ben a pápa meghívására Rómába készült, de ebben megakadályozta
hirtelen közbejött halála. D. roppant elfoglaltsága mellett tudott még a tudománynak is idt szentelni.
Magyarra fordítottaVincentius Lirinensis Commo-

t

nitorium-át s 1561. kinyomatta Bécsben Lactantius

néhány hittudománji munkáját. V. ö. Katona,

Hist. Eccles. Coloc.

II.
Kerchelich, Hist. Eccles.
(Zágráb); i^í/íA^V., Amagj'ar fpapok a tridenti
zsinaton (Esztergom 1863).
2. D. György gróf, gjri püspök, szül. 1599.
megh. 16.50. nov. 26. Már ifjú korában feltnt tehetsége Pázmány Péternek, ki ót 1618. Rómába
küldte, hol mint a collegium germano-hungari-

cum növendéke

;

végezte be tanulmányait. Amint

hazajött, esztergomi kanonokká, utóbb pedig pozsonyi préposttá, 1628. pécsi püspökké lett. Te-

hetségének és tudományos készültségének legféelnév. 1624- nyesebb jelét adta ama nagyszer beszédében,
ben egy más Gás- melyet Pázmány megbízásából intézett az 1629.
A DraskoTics-család címere.
pár Inetenburgi és megyei zsinatra összeült egyháziakhoz. 1635.
klenovniki báró. püspökségét a gyrivel cserélte fel. Vagyonának
Báró D. Miklóst 1626 jun. 26. az alsó-ausztriai nagy részét egyházi célokra hagyta, nevezetesen
birodalmi rendek közé felvették. A grófi rang a soproni jezsuita kollégiumra 40,000, a bolognai
szerzi (1631 szept. 4.) báró D. Péter, fia Gás- ill. papnevel intézetre 10,000, a zágrábi clarispár, és testvérének János horvát bánnak fia sákra 20,000, s az általa netán megkárosítottakra
János, a késbbi nádor. A <»alád. mely római ka- 10,000 frtot hagyott. (Úgy e végrendeletet, mint
tolikus, jelenleg leginkább Magyarországban la- a periratokat a primási levéltárban rzik.)
kik, vannak birtokai Vas, Bai^anya és Veszprém
3. D. Iván gróf, a frendiház tagja, sziil. 1844
vmegyékben is. Két ága van az elsnek szeniorja nov. 19., megh. Bécsben 1910. márc. 5. Eleint«
D. Sándoj- szül. 1876., a második ágé pedig D. katona volt, de aztán gazdálkodni kezdett KhuenJózsef, szül. 1849. V. ö. Szei'émi, A Draskovichok Héderváry Károly gróf horvát bácná kinevezése
ládi

;

trakoslyáni levéltárából (Történ. Tár, 1893). Nevezetesebb tagjai a családnak
1. D. Gyi/rgy, D. Bertalannak és ütjcsenich
Annának, Práter Györgj- bíboros bugának fia,
szül. Bilina váx'ában 1515. febr. 5., megh. Bécsben 1587 jan. 11. Martinuzzi György bíboros
költségén bevégezvén fiskolai tanulmányait Krakóban, Bolognában és Rómában, nagj^váradi ka-

nonokká nevezték

ki.

Késbb

végül pozsonyi préposttá

aradi, utóbb jászói,

1557. pedig a pécsi
1561 dec. 10. vette a

lett,

piispöki széliét foglalta el.
kir. rendeletet, melyben I. Ferdinánd mint magyar király
jelölte ki a tridenti zsinatra követévé. Az egész zsinat alatt ugy szerepelt, mint a

t

liberális rcfonhátor-párt vezéi'e, anélkül

azonban,
a szentszék jogai iránt köteles ti.szt«letrül megfeledkezett volna. Még tridenti tartózkodá.?a közben zágrábi püspökké, mikor pedig Nisszatért, Horvát- és Dalmátország
bajijává nevezték ki. Neki lehet tulajdonítani,
hogy Horvátország hitegysége megmaradt, hogy
itt nem tudott tért hódítani a protestantizmus.
Mint bán, többször visszaverte a gondjára bizott
tartományba be-berohanó törököket s erélyesen
szétverte a Gabecz Máté által szervezett* pórlázongásokat. 1571-ben a kalocsai érseki címet
nyerte, 1578. pedig gyri püspökké nevezték
ki. Az esztergomi érsekség üresedésben lévén,
a királyi helytartó és fkancellár tisztét is teljesítette. 1585-ben pedig V. Sixtus pápa II. Rudolf kérésére bibornokká nevezte ki. A követ-

hogy az egyház tanai

s

után politikával is foglalkozott s Sti'ossmayer
püspökkel és Zsivkovics báró volt osztályfnökkel az ú. n. közép-pártot alakította meg, s e párt
eszméinek terjesztésére az Agramer Tagblattnak vetette meg alapját. 1869- ben kamarás lett
4. D. János, D. Gáspár báró és ormosdi Székelj'
Katalin fia, szül. 1550., megh. Pozsonyban 1613
márc. 11.: Horvátország bán j a és a lovasság vezére.
Hadi pályáját Erdeödy Tamás bán alatt kezdte,
mint a körösi határrvidék parancsnoka a törökök
elleni harcokban 1591 ós 1592.
1596. Rudolf király horvátországi bánná nevezte ki, mely méltóságot 1608-ig viselte. Mint bán majdnem folytonosan a törökök ellen harcolt, több gyzedelmet aratott, sokat tett nevezetesen a kanizsai diadal megnyerésére 1606. Lemondván a bánságról, haláláig
Pozsonyban lakott mint a Dunántúli részek országos fkapitánya. Neje kisasszonyfahn lstvánfi"y
Eva volt, Miklósnak, a történésznek leánya. Tizennégy horvát irat mai*adt tle, de mint iró az «úri
magj'ar nyelvet» használta. 1610-ben Grácbíin
kiadta a spanyol írónak, Gvevara Antalnak Horologium principimi c. müvét Az f'ejedelinek
órája címen, de 6 a mnek csak második részét
fordította magyarra, az elst még 1528. Prágay

—

András fordította

le.

D. János, horvát bán

és Magyarország náJános bán és Ist^^nfl^
Éva másodszülött fia, megh. óvárott 1648. Jogi
tanulmányait Bolognában végezte, azután Bécsben
az udvarnál élt. 1631 szept. 4. bátyjával, MiMóesal
5.

dora, szül. 1603. mint

II.

Drassö

—
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és unokatestvérével, Gáspárral együtt 11. Ferdikirály a grófi méltóságra emelte. 1640
július 10-én horvátországi bánná nevezték ki,
1644. pedig aranysarkantyús vitéz (eques am-atus)
lett; 1646. a pozsonyi országgylés magyarországi
nádorrá választotta.
Habsburgok alatt ö volt az
©Isö és egyetlen horvát, aki e legmagasabb ma-

nánd

A

viselte. Nagy buzgóságot mutaa katolikus hit iránt s a protestáns vallás terjedésének hatalmasan ellenszegült. Neje Thurzó
Borbála, Endrödy Keresztély özvegye volt, kitl
öt gyermeke született, két flu János, fudvarmester (megh. 1692) ós Miklós, országbíró (megh.
1687) és három leány.
6. D. János, horvát bán, D. János fudvarmester és Nádasdy Magdolna fla, születési éve ismeretlen, megh. 1733 jan 4. Tanulmányait Bolognában és Rómában végezte. 1699. valkói és baranyai
fispán és kir. tanácsos volt, 1704-ben Rákóczi ellen
harcolt, 1708. tábornokká lett. 1716— 1718-ig mint
altábornagy és a horvát nemzeti milícia fparancsnoka harcolt a törökök ellen. 1723. báni helytartó
lett és végre 1732 febr. 17. Horvátország bánja,
mely méltóságot azonban csak egy évig, haláláig
viselte. Neje gróf Brandis Katalin volt, kitl öt

gyar méltóságot

tott

:

Draupnir
giában Odin

Dráva
(a.

m. csepeg), a skandináv mitoló-

gyrje.

Drausensee, 10 km. hosszú és 4 km. széles
kis tó Kelet- és Nyugat-Poroszország közt, EIbingtl DK.-re ; a Sorge torkollik belé. Az ElbingOberlandi-csatorna az Oberlandi-tavakkal köti
össze.
Dráva, a Duna egyik legjelentékenyebb jobbolmezn, Toblach és Inníchen közt, csekély forrásból, 1228 m.
magasságban ered s k.-i irányban a Keleti-Alpok
egyik jelentékeny hosszvölgyét öntözi. Innichendali mellékfolyója, Tirolban a toblachi

nél a völgykatlanban, azután hosszú völgyszorosban fut s Lienzig a lienzi mezn, ezen alul pedig

egy másik völgyszorosban

folyik.

Oberdrauburg-

nál Karinthiába lép, eleintén K.-felé folyik, majd
E.-ras ismét DK.-re fordul; Villachon alul a
karintiai lapályra lép ki, a stájer határon áttöri
az shegysóget s a Posruck és Bacher hegység
közt elhaladva, a pettaui síkságra ér. A magyar
határt Szauricsnál éri el s innen Magyarország
és Horvát-Szlavonország közt határt képezve,
dk.-í irányban lassú és tekergös folyással a Duna

4.,

melyet Eagenfalun alul (Dráwfok, 1. o.)
D. egész hossza forrásától torkolatáig 749
km., mibl magyar területre 357 km. esik fon'ásának a torkolattól való egyenes távolsága 501
km. Esése legfels részében Lienzig 1 km.-re 1-2'
m., Karinthiában is még 1 m., alább jóval csekélyebb s magyarországi részében kilométerenfeint
csak 0*35 m. Tengerfelettí magassága forrásánál
1670 m., Innichennól 1104, Víllachnál már csak
468. Marburgnál 269, Friedaunál (a magyar határ
közelében) 224, torkolatánál 75 m. Eszéken alul
325 m. széles és 6V2 m. mély. VíUachtól kezdve
(610 km-nyi hosszban) tutajozható, de gzhajókkal
csak Barcson aluli szakasza (155 km.), evezs hajókkal pedig Légrádtól kezdve (249 km.) járható.
Vízkömyéke 47.191 km*, mibl magyar területre
5755 km* esik. Legjelentékenyebb mellékfolyói a

elfogták. Kiszabadulása után 1763. ftáborszerés fhadparancsnok lett Erdélyben.
Drassó, kisk. Alsó-Fehér vm. kisenyedi j.-ban,

baloldalról : az Isel (Lienznél), Möll(Möllbrucknál),
Lieser (Spittalnál), Gurk (Steinnól), Lavant (Lavamündnél). Mura (Légrádnál), Rínya (Babócsánál); a
jobb oldalról a Sextenbach (Innicliennél), a Gall
(Mariagailnál), Drann (Pettaunál), Plítvica (Sztrnya mellett), Bednya (Légrádon felül), Bisztra
(Babócsánál), Karasica (Eszéken alul). A D. továbbá magába veszi a Millstadti, Ossíachi,Wörthi
tó, a Weissensee és Paakersee lefolyásait.

gyermeke született.
7. D. János gróf, horvát politikus, szül. Zágrábban 1770 okt. 20., megh. Radkersburgban 1856
jan. 14. D. János ezredes és Malatinszky Apollónia bárón fla, kamarás és bels titkos tanácsos
volt.
harmincas és negyvenes években az ú. n.
illir mozgalom vezére volt. Alapítója volt a Matiea illirska irodalmi társulatnak és a zági'ábi
Citaonica-nak (olvasókör), melybl késbben a hor-

A

vát nemzeti múzeum, a horvát gazdasági egyesület és a nemzeti színház keletkezett. Hamvait 1893
jun. 15. Radkersburgból Zágrábba szállították és
ott illír társai mellett temették el.

D. József Kázmér gróf, szül. 1714 márc.
meghalt 1765 november 9. Végig küzdötte az
osztrák örökösödési és a hétéves háborút, 1756
okt. 1.
vezette Lobosítznál a tartalékot, a koliní
csata után (1757) pedig a hátráló poroszokat üldözte, 1758. Olmützöt védelmezte, amiért altábornaggyá nevezték ki. Júl. 26. meghódította Glatzot,
de 1762 jún 21. Heidersdorf mellett a poroszok
8.

nagy

(1910) 1059 oláh lak., gr. Teleki Arvéd uradalmával és míntagazdaságával, melyben nagymérv
sajtkészítés folyik u. p. és u. t. Koncza.
Drastica, 1, Eccoprotica.
Drasztikus (gör.) a. m. ersen ós hirtelen ható,
Dratva, így nevezik azt a szurkos fonalat, melylyel a csizmadiák, szíjgyártók varrnak.
Dratzigsee, a Drage folyó által képezett tó
Poroszországban, Köslín kerületben, 12 km. hosszú,
legnagyobb szélessége 8 km. Déli végén fekszik
Tempelburg város.
Draucarii. Árpádkori okleveleinkben többször
elforduló szláv eredet szó, mely alatt a király
szolgálatában volt madarászokat, mint solymáro;

kat

stb. értették.

Róluk nevezték

községeinket.
Draucz, község,

1.

el

Doroszlófalva.

Darócz

sat.

felé tart,
elér.

A

;

A

D. magyarországi

alsó,

alacsony partu szaka-

szát terjedelmes mocsarak szególyzik, melyeknek
kiszárítása folyamatban van.
Kalogyvár és Palocsa mocsarak a múlt század elején 10,636 ha. területet foglaltak el, azóta nagy részüket kiszárították. E mocsarak lecsapolását már Probus császár
kísérletté meg ; 1754—79 közt Mária Terézia is
tervezgette, de eredmény nélkül. Adamovics Kapisztrán. Verce alispánja e területbl lecsapolás által 1853-ig 3594 ha-t tett termvé s ma e vi

A

dék nagy része már száraz. A kanizsai mocsarat
Batthyány Lajos szári ttatta ki Wieser magyar
mérnök által. 1883 óta a hajózás szempontjából
jelentékeny mederrendezési munkálatok folynak
Barcstól aD. torkolatáig, mely munkálatok azouban még kiegészítést igényelnek. A védtöltések
hossza most 237'8 km. a D.-nak Zákányon aluli
;

-

Drávacsány

Drávaszentmárton

743

része (228 kilóm.) az eszéki folyammémökség felügyelete alatt áll. A D.-ban az aranymosást is

phyrogenetos bizánci császárnak a birodalom kor
mányzatáról írt munkája (jelesül annak 40. és 42

zik.

fejezetei) s több régi oklevél alapján közjogi íróink

A D-t már Strabo

és Ptolemaeus említi

nevét
a keltáktól kapta, kik K. e. 350—336. Pannoniát
elfoglalták és kiktl a nevet a görögök és rómaiak
elfogadták. Kulturális jelentsége némely leletekbl kitnik ilyen az eszéki gyöngyszemlelet, a
Virjén talált római érmek, ós mindenek felett a
zákányi pogányvár Somogyvármegyében. A római
hadiút a D. völgyének jobb oldalán Tentiburgium-

kétségen kívül helyezték, s jogi jellegöket a további századok állandó gyakorlata szerint azontúl
is megtartották. Az 1868. XXX. t.-c. által szentesített magyar-horvát kiegyezés 66 §-a szerint
Horvát-, Sziavon- és Dalmátország területeihez
tartozóknak ismertettek el.
Drávaóhid, kisk. Zala vm. csáktomyai j.-ban,
(1910) 291 horvát lak.
u. p. Drávavásárhely, u. t.
Csáktornya.
tól (Dálja) Aquaviva (Várasd) felé húzódott.
Drávacsány, kisk. Zala vm. Csáktornyái j.-ban,
Drávaollár (azeltt: Vullária), kisk. Zala
(1910) 666 horvát ,oláh és magyar lak. u. p. Miksa- vm. perlaki j.-ban, {1910) 382 horvát lak. ; u. p.
Drávadiós, u. t. Kisszabadka.
vár, u. t. Csáktornya.
Drávacsehi, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
Drávapálíalva (azeltt Pálfalva), kisk. Sou. p. Drávaszabolcs, u. t. mogy vm. barcsi j.-ban, (1910) 1179 magyar és né(1910) 354 magj'ar lak.
Harkány.
met lak. u. p. és u. t. Barcs.
;

;

;

;

:

;

;

Drávacsepely, kisk. Baranya vmegye siklósi
j.-ban, (1910) 414 magyar lak. u. p. Kémes, u. t.
Harkány.
Drávadiós (azeltt Orehovica), kisk. Zala vm.
perlaki j.ban, (i9io) 939 horvát lak. postaügy;

:

;

Kisszabadka.
Drávaegyház, kisk. Zala vm. perlaki j.-ban,
u. p. és u. t. Perlak.
(1910) 1291 horvát lak.

nökség,

u.

t.

;

Drávafok, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban,
810 magyar lak. hitelszövetkezet, posta-

Drávapalkonya, kisk. Baranya vm, siklósi
j.-ban, (1910) 640 magyar lak. u. p. Drávaszaboles,
:

Harkány.
Drávapiski, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
(1910) 246 magyar lak.
u. p. Kémes. u. t. Vajszló.
Drávasiklós (azeltt Gsukovecz), kisk. Zala
vm. perlaki j.ban, (i9io) 610 hors'át lak. u. p.
u.

t.

:

:

;

Ligetv'ár, u.

t.

Murakirály.

Drávaszabolcs, kisk. Baranya vmegye siklósi
(1910) 638 magyar lak.
postaügynökség
hivatal, u. t. Lakócsa.
u. t. Harkány.
Drávaíüred (azeltt . Opporovecz), kisk. Zala
Dráva-Száva közti Alpok, a Magyar- Alpoknak
vm. perlaki j.-ban, (i9io) 721 horvát lak. u. p. a két folyó közt emelked s K. felé a Csaszma völLigetvár, u. t. Perlak.
gyéig terül csoportjai geológiailag a kszén-,
Drávagárdony (azeltt: Gárdony), kisk. So- diasz- és triaszformációk fellépése jellemz, é.-i remogy vm. barcsi j.-ban, (1910) 406 magyar lak. di a Dunántúli Alpokhoz, d.-i redi ellenben a
u. p. Kastélyosdombó, n. t. Darány.
Szávától D.-re es Karszthoz képeznek átmenetet.
Drávai névtelen, egyike a XVI. sz. ama verses Ide tartozik a Maczelj (622 m.), Ivanscsica (1061
elbeszélinek, kik idegen mondákat dolgoztak fel m.), Káhiik (643 m.) ós Szljeme (1031 m.) hegymagyar szellemben. A D. munkájának
a Gesta ség (1. az egyes címek alatt), míg az ezektl K.-re
Romanommból merített
tárgya Ruszlán csá- s DK.-re emelked hegycsoportokat a déli magyar
szár keresztény hitre térése, ezért való számze- szigethegyekhez (1. 0.) számítják.
tése, bujdosása, szenvedései- és kitartásáért, állhaDráva-szávavidéki egyesült h. é. vasút. Az
tatosságáért való megjutalmazása, a XVI. sz. 1910 okt. 6. megnyüt vinkovce-zupanje-szávaverselési modorában eladva. Az eredetinek egy- parti és az 1905 szept. 11. megnyílt eszék-diakokorú másolata az Akadémia birtokában lev Csoma- vár-vrpoljei h. é. vasutak 1907 febr. 11. D. cég
kódexben maradt fenn. Mikó László kiadásában alatt egyesültek. A r.-t. 1910 nov. 23. Eszéktl
és bevezetésével Rusztán császár históriája címen Vinkovceig szárnyvonalat épített. Az egyesült
jelent meg (Budapest 1910).
h. é. V. vonalai tehát Eszéktl Strizivojna-VrpolDrávaiványi, kisk. Baranya vm. szentlörinczi jeig, Eszéktl Vinkovceig és Eszéktl a Drávaj.-ban, (1910) 486 magyar lak. u. p. és u. t. Sellye. partig (vontató- vágány) terjednek. Ah. é. v. üzleti
Drávakeresztúr, kisk. Somogy vm. szigetvári hossza 1174 km. Együttes alaptkéje 10.883,000
j.-ban, (1910) 589 horvát és magyar lak.
u. p. kor. Rendes nyomtávú síkpálya. A máv. üzeméDrávafok, u. t. Baranyasellye.
ben van.
Drávamagyaród, kisk. Zala vm. csáktomyai
Drávaszentes (azeltt Szentes), kisk. Somogy
j.-ban, (1910) 350 horvát lak. u. p. Miksavár, u. t. vm. barcsi j.-ban, (1910) 671 magyar lak. u.
p. és
(1910)

;

j.-ban,

:

;

;

—

—

:

,

;

;

:

;

Csáktornya.

;

u.

Drávanagyialu (azeltt Nagyfalu), kisk. Zala
vm; Csáktornyái j.-ban, (1910) 782 horvát és ma:

t.

Barcs.

Drávaszentistván (azeltt

:

Nagy- és Kisste-

fanecz), kisk. Zala vm. perlaki j.-ban, (1910) 532
horvát és magyar lakossal ; ii. p. és a. t. Kissza-

gyar lak. u. p. Drávavíisárhely, u. t. Csáktornya.
Drávántóli vármegyék. Tótorsz^, Regnum badka.
Slavoniae, Slavonia inferior nevezete alatt ismert
Drávaszentiván, kisk. Zala vm. csáktomyai
területrészek, ú. m. Szerem, Vercze, Pozsega vár- j.-ban, (1910) 856 horvát lak.; u. p. és u. t. Csákmegyék, a bródi, péterváradi, gradiskai végvidé- tornya.
kek a hajdani Valkó vármegyével együtt. Már a
Drávaszentmárton, nagyk.Somog}-vm. barcsi
vezérek korában s az els királyok idejében az j.-ban, (1900) 1728 horvát ós magyar lak., hitelanyaországnak valóságos s elidegenlthetlen te- szövetkezet, postahivatal u. t. Lakócsa. Templorületrészét -akoltták araint ezt Konstantin Por- mának foltárképe Szt. Márton püspököt ábra;

;
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Drávaszentmihály

—

Dravida-nyelvek

a XVI, sz. elejérl. Közelében a Vaskai Elö-Indiát bírták a Comorin-foktól egész a Himalája-hegységig, st az Indus folyamon túl is Bebencés apátság nyomai látszanak.
Drávaszentmihály, kisk. Zala vm. csáktornyai ludzsisztánig. A bevándorló árjáktól szorongatu. p. és u. t. Csák- tatva, az elindiai félsziget délibb részére, az ú. n.
j.-ban, (1910) 470 horvát lak.
zolja,

;

Dekkán

tornya.

Drávaszerdahely, kisk. Baranya vm. siklósi
u. p. Kovácshida,
J.-ban, (1910) 312 magyar lak.
u. t. Harkány.
Drávaszilas (azeltt: Podbreszt),kisk. Zalavra.
perlaki j.-ban, (1910) 793 horvát és magyar lak.
;

félszigetre szorultak, ahol manapság is
laknak. Pajrokonaik a bráhuik Beludzsisztánban.

Különben Bengáliában is még nagy számmal vannak D.-k. Vándorlásuk kezdete az árjáknak a

Pendzsáb (Öt-folyóköz) vidékére való betörésével
esik egybe, körülbelül Kr. e. 2000-ik esztendre
u. p. Ligetvár, u. t. Kisszabadka.
tehet. A két népelem kemény tusát vívhatott,
Drávasztára (azeltt Sztára), kisk. Somogy míg végre is a küzdelem a D.-k leigázásával végvm. szigetvái'i j.-ban, (1910) 1115 horvát és ma- zdött. Jóllehet az si árja szokás szerint Elgyar lak.
vasúti állomás, táviróhivatal, u. t. India lakosai a kasztok szerint elkülönülve éltek,
Baranyasellye.
a hosszú id alatt a hódító árják és meghódított
Drávatamási, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban, D.-k között mégis vérkeverödés volt, aminek köpostaügynökség, u. t. vetkeztében ma már sem az árják, sem a D.-k nem
(1910) 670 magyar lak.
Darány.
tisztavérüok. A D.-k etnológiai tekintetben, de kulDrávatorok, Kopácshoz tartozó hajóállomás a turafejlettség szerint is, három teljesen különálló
Dráva és Duna összefolyásának szögletében, Ba- néptörzsre oszlanak, ú. m. a munda- v. vindtria
ranya vm. baranyavári j.-ban, gzhajóállomás. Itt (1. 0.) törzsre, a szorosabb értelemben vett D.-ra
történik az átszállás a drávai gzhajókról a Dimán és a Cejlon szigetén lakó szinghalákra. Az els
közlekedkre.
csoportba tartoznak a szantalok és elágazó rokoDrávavásárhely, nagyk. Zala vm. Csáktornyái naik a Csota-Nagpur és Kalkuttamelléki hegyposta- ségekben, továbbá Gangostól Baitami-ig es tej.-ban, (1910) 2956 horvát és magyar lak.
hivatal u. t. Císáktomya. Róm. kat. templomának rületen. A második csoport, a tulajdonkópeníD.-k,
szentélye csúcsíves régi sírkövek vannak benne. nyelvileg is különböz 10 törzsre oszlanak. 1.
Drávavidéki nyelvjárások, azok a magyar Telugu a Koromandel partoktól Madrasig lev'
nyelvjárások, melyek a Dráva mellékén Bara- területen közel 20 milliónyi néppel. si mfiveltnyában és Somogy vármegye déli részén diva- ség, a Kr. e. XII. sz. terjed irodalom 2. a kantoznak. A baranyait alsódrávainak nevezzük nadi-k (mintegy 8 millió) Ny.-ra, Kanára és Maisz(Ny.-i fele az úgynevezett ormánysági tájszólás), a szurban; 3. a Malajalam-ok az egész Malabar parsomogyit pedig felsödrávainak. Hozzájuk csatla- tokon és Tuluva vidékén 4. a Kanadiktól Ny.-ra
kozik a szlavóniai magyar nyelvjárás Eszék mel- es Tuluva-k, alig 1 milliónyi nép Mangalui" mellett néhány faluban s másfell a sárközi nyelv- lókén
5. Tamil-ok, 13 milliónyi nép India déli
járás (Szegszárd, Tolna és Baja közt).
csúcsában Madrasig. Az 1—5. csoport agglutináló
Drávavölgyi h. é. vasút, Kiskszegtöl Sikló- nyelve egymástól különbözik, saját, bár szanszsig terjed s a Máv.-hoz Baranyavár-Pélmonostoron kriton alapuló írása van. 6. csoport a Nilgiri vicsatlakozik. Két vontató vágánya van. A Siklós- dékén lakó todá-k 7. gondá-k a Vindhyas-hegytól Középrigóczig tervezett új vonala által a ségben 8. az orae-k és radzsamal koth-ák a nagPécs— barcsi vasúttal csatlakozást fog nyerni. puri hegységben; 9. a khand-ok, Ghat völgyeiben
Megnyílt 1910 júl. 31. Üzleti hossza 56-6 km. Épí- 10. brahui-k Beludzsisztánban. Végül a singhatési tkéje 5.801,000 K. Síkpálya. A Máv. üzemé- les-ek, mint a D.-k hindu- vaddá vérkeveréke. A
6—10. csoportnak irodalmi nyelve az elbbiekkel
ben van.
Draveczky-c^aZóá (draveczi). Csehországból szemben jelentéktelen. Fajilag legtisztább a todá-k
ered srégi család, melynek törzse az 1334. élt pásztor népe. Ers, magas faj. Római orr, tüzes
Skop János volt. Ennek a fiától Bogiszlávtól szem, dús fekete -fürtös haj. A vedda keverék
származó Szaniszl, máskép Tluk nev unokája gyenge testalkatú, a gondák és khandok vastag
leszármazottai telepítették át a családot Magyar- ajkúak, brük sötétbarna, csaknem feketo. Ethuiországba. Tluk Szaniszló unokája ím?^o^;ed Tluk kai jellemzésük a nagy mveltségi különbségek
Menyhért a mohácsi vész után mint a német se- miatt lehetetlen. Részletesen 1. az egyes csoporgédcsapatok parancsnoka Magyaa'országba jött, tok szerint.
:

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

8 itt érdemeiért I. Ferdinándtól több szepesvárfalura, így Draveczre is adományt kapott 1543.
család tagjai közül kiválóbb szerepet játszott László, aki az osztrák örökösödési

megyei

A

háborúban mint ezredes tüntette ki magát, így
1745. a sziléziai csatatéren. Pia Gábor szintén
a katonai pályára lépett s mint alezredes 1779.
a magyar báróságot szerezte meg. A család jelenleg is virágzik, de bárói ága már kihalt. V. ö.

Nagy

Iván, Családtörténeti értesít
196. 1.); Makay Dezs, A draveczi
család (Turul 1900, 75. és 136. 1.)
Di-avida, Kelet-India nem árja
zseinek neve. Müüer
a D.-k

smmú

(1899, 193—
és vinnai D.-

Dravida -nyelvek, Keletindia déli részén él
ragozó (agglutináló) nyelvek, általában sok tekintetben hasonlók a mi urál-altaji nyelveinkhez, a
nélkül, hogy ezekkel egyeredetüek volnának. A
ragozás és szóképzés ott is rendesen csak a szóhoz járuló ragok és képzk segítségével történik.
Ide tartoznak a tamui v. tamil, melynek leggazdagabb irodalma van, Madrastól Kelet-India déli
csúcsáig és Cejlon-sziget B.-i részén a kanárai
Kanárában és Maisszurban a telugu v. telinga a
Koromandel-parton Haiderabadban és Maisszur
egy részében a tnaUibári v. raalajalam Malabár
partvidékén stb. Összesen mintegy 75 millió ember beszél e nyelveken.
:

;

;

;

eredet

tör-

valaha egész

Dravit
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Dravit (ásv.). magnéziiunban gazdag barna szinü
tunnalin, lelhelye

Dobrowa

Karintiában.

—

Drégelypalánk

ban 1890 okt. 14. Göttingenben mezgazdasági
intézetet alapított, melynek tanára s utóbb igaz-

Drawback (ang.,

eijtsd: drábek) a.m. vámvisszagatója volt. Különösen a földmvelés- és mez*
elvámolás alá tartozó nyersanyagok gazdasági üzemtannal foglalkozott. Mvei Statik
feldolgozás után újból kivitetnek az országból, a des Landbaues (Göttingen 1869) Der Landwirthvám lefizetését bizonyító eredeti vámjegyzék fel- schaftliche Pachtvertrag (HaUe 1871, 2 kötet) ^
mutatása ellenében a lerótt vámdíjat visszafizetik. Die Entschádigungsberechnung expropriierter^
Ez a vámvisszatérítés a D. Angliában néhány Grundstücke (Göttingen 1873); Steigerung des
árúnál biztosítva van a D. kifizetése abban az Reinertrags durch den Getreidebau (u. p. 1882)
esetben is, ha a behozatali vám lefizetése nem Wirtschaftssystem Lupitz (u. o. 1883) Über
igazoltatik és így kiviteli jutalomként (1. o.) fize- gnngsversuche (u. o. 1884) Henneberggel együtt
tik ki a D.-et abban az esetben, ha behozatali vámadja ki a Journal tür Landwirtschaft c. lapot.
mal sújtott, de a belföldön gyártott, meg nem váDrecht, kis folyó Hollandiában, 1. Amsid.
molt cikket exportálnak.
Dreco (Drekon, Dreko), Magyarország ókori
Drawing-room (angol, ejtsd: dráingram), rövi- vízrajzában elforduló folyamnév, melyet hol a
dítése a withdrawing-roomnak, szoba, melybe pl. Temessél, hol a Mai'ossal azonosítanak.
az ebédlbl visszavonulunk, társalgó-szoba.
Dreelit (ásv.), sok mészszulfátot tartahnazó sulyDrayton (ejtsd: drétn), Michoél, angol költ, pát (barit), állítólag romboéderes alakokban, Franpzül. Hai-tshillben 1.563., megh. 1631. Els müve ciaország Beaujeu bányáiból.
Harmony of Church (1591) ezt követte pásztorDrégely Gábm; mérnök és író, szül. 1883 nov.
költeménye The Shepherd's öarland (1593) ; Ovi- 24. Budapesten. Tanulmányai elvégeztével a fdot utánozza England's Heroical Epistles-ben város szolgálatába állt s jelenleg kerületi mér(1597). A polgárháborút írja le The barons' wars nök. Els regénye Lelkek címen 1903. jelent meg.
(1596): Poly-Olbion (1613) cím tankölteménye
szerencse fia c. színmüve 1908. került színre
Angliát. Lírai költeményei közt leghíresebb a Budapesten a Magyar Színházban könyvalakban
Báliad of Agincourt. Válogatott müveit kiadta is megjelent.
Morley (London 1878) és BuUen (1883). V. ö. Elton,
Drégelypalánk, kisk.Hontvm. Ipolysági j.-ban,
Introduction to D. (Manchester 1895).
(1910) 1627 magyar lak., hitelszövetkezettel, vasúlá
Drayton in Hales (ejtsd: drétn in halsz), város Ang- állomással, posta- és táviróhivatallal, postataka-

Ha

térités.

:

;

;

Dn-

;

;

A

;

liában.

1.

Market-Drayton.

rékpénztáiTal. D.-tól délre, 444 m.

magas

hegj--

Drazica, adók. Belbvár-Körös vm. grubisno- csúcson Drégelyvár csekély romjai látszanak. Már
poljéi j.-ban, (igoo) 751 horvát-szerb lak., u. p. és a XIV. sz.-ban többször van említve mint Castruvi
u. t. Grdjevac.
Drágul vagy Dragol. 1438-ban Albert király az
Drazice, adók. Modms-Fiumevm.susaki j.-ban,
megkoronázó Palóczi György esztergomi ér(1900) 834 horvát-szerb lak., u.p. Cavle,u.t.Susak.
seknek adományozta. A török-világ idején orszáDreadnoaght (ang., ej^d: drédnat, a. m. ne gos fontosságúvá lett. Miután a török Váczot, Eszfélj semmit), a modem óriási vérteshajók, az tergomot és Nógrádot kézrekerítette, az 1546:
1906. vízrebocsátott hasonnev angol csatahajó XLIV. t.-c. a végvárrá lett D.-nak országos költséután. A D.-tipus 1906 óta Angliában és másutt is gen való megersítését rendelte el. 1552 jül.-ban
többféle javításon, változáson ment át, úgy hogy Ali budai basa támadja meg a Szondy Györgytl
a különféle D.-ok közös jellemz tulajdonságai (1. 0.) vitézül védett várat. Néhány napi ostrom után
már csak a nagykaliber ágyúk nagy számában el is foglalta a rommá lett várat, melynek omladé(az elbbi 4 helyett 10
12), a nagy sebességben kai közül Szondy kirohanván, dics halállal vé(21
22 tengeri mérföld) és az igen nagy súly- gezte életét. Kölcsey, Arany, Czuczor és Erdélyi
ban, tehát dimenziókban (18,000—30,000 tonna) énekelték meg a dics férfiú tetteit. Hké Lajos
állanak. L. C«atahajók.
szerint Drégely ezen ostroma idejébl két szóhaDrebbel, Cornelis van, hollandi fizikus és ké- gyomány maradt fenn a nép közt. Egyik, hogy
mikus, szül. Alkmarban 1572., megh. London- Szondy a várba szorult nket és leányokat egy
ban 1634. Mechanikai és optikai kisérletei által alagúton szöktette ki a várból, mely alagút vagyis
olyan híressé lett, hogy II. Ferdinánd császár fiai- árok, bár a vártól kissé távol, máig Leányároknak nevelését reája bízta. Késbb I. Jakab angol nak neveztetik. A másik, hogy egy nagy-oroszi
király udvarában élt. D. találta fel a kárrainfesték varga megfelel jutalomért ajánlkozott Ali bakészítését a cochenilleböl ós ónsóoldatból. De na- sának, hogy megmutatja, miként juthat könny
tura elementorum (Hamburg 1621) c. mvében a szerrel a vár birtokába. A basa megígérte, hogy
feltalálását akarja magának tulajdoní- annyi aranyat ad neki, a mennyi a böribefér. \
tani, noha ehhez serami joga sincs.
vár bevétele után a varga jelentkezett a jutaDreber (Franz-D.), Heinrich. német fest, lomért, mire a basa lefejtette a varga brét, meg«ül. Drezdában 1822 jan. 9., megh. 1875 aug. 3. rakta aranynyal, ezt mondván a nyúzott emberA drezdai mvészeti akadémián, majd Richter nek ilyen jutalmat érdemel az áruló 1552-töl a
Ludwignál tanult. 1834-ben Rómába ment és ezen- törököké volt a vár egész 1593-ig, a mikor Tiefentúl fleg a Campagnát és a Róma körüli hegye- bach Kristóf kassai kapitány és Pálffy Miklós a
ket festette heroikusan stilizáló módon, antik ala- felvidéki hadakkal elfoglalván a környékbeli várakokkal élénkítve. Jellemz mvei vannak a ber- kat, az itteni török rség kiszökött a várból, mely
lini, drezdai, lipcsei és müncheni képtárakban.
ekként kardcsapás nélkül jutott keresztény kézre.
Drechsler, G^istav, német mezgazda, szül. Országos törvény intézkedett 1602., hogy Drégely
Clausthalban 18.33 jún. 18., megh. Greifswald- vára, mint véghely, Zólyom vm., 1604., hogyHont

t

—

—

hmér

:

!
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Drelsziger

várm. közmunkájával ersíttessék meg. 1604- gyógyhely Fels-Elszász német birodalmi kerüben önként hódolt a vár Bocskainak. A következ letben.
évben a zsitvatoroki béke értelmében visszakapta
Dreiborn, porosz falu az acheni kerület schleia magyar király. Erdítési munkálataihoz 1608. deni j.-ban, (i9io) 3095 lak. Fürészmalommal és
Trenesén, 1618-tól 1647-igHont vármegye egy-egy papírgyártással.
járásának közmunkáját rendeli ka a törvény. Ezen
hTeieichenhRÍn.(Hamy.IIainind€rDreieich),
id alatt, 1626. Wallenstein, hadseregével Bethlen város Starkenburg hesseni tartományban, Darmés a török ellen hazánkba ütvén, egész idáig ha- stadt és Frankfart a. M. közt, (1905) 1701 lak., Hain
tolt, s magyar vezérei, fkép Zrínyi György ellen- kastély impozáns romjaival, amelyet a monda
zése dacára, innét fordult vissza okt. 1. 1644-ben szerint N. Károly építtetett, aki a közeli nagy erRákóczi György, 1649. a török foglalta el, még pe- dben szokott vadászni.
dig éjszakának évadján, meglepetéssel. De már
Dreihausen, kis porosz falu a kasseli kerület
1655. és 1659. Trencsén vm. alsó járásának teszi Marburgjárásában,kb.l0001ak.AXV— XVII. sz.a törvény kötelességévé a véghely fenntartását. ban e helyen vöröses-barna kbl készült, relief1663. újra a török birtokába keríllt, de azután le- szer díszítésekkel és faragványokkal ellátott serrombolták. 1681-ben pedig akkép intézkedik az legek és edények, mint gyönyöríi mipari cikkek,
országgylés, hogy a lerombolt Drégelyvár 400 még ma is keresettek.
fnyi helyrsége Korponára tétessék át. Rákóczi
Dreiherrenspitz, a Venediger- (1. 0.) hegycsoFerenc szabadságharca idején ismét vitt némi sze- portnak 3505 m. magas csúcsa az Inn, Dráva és
repet. Falainak hasznavehet kockaköveit Kondé Adige közti vízválasztón. 1866-ban mászták meg
Benedek primási jószágigazgató a XIX. sz. els elször. Nevét onnan kapta, hogy a középkorbau
éveiben gazdasági épületekhez hordatta el épít itt érintkezett Tirol grófság, Salzburg érsekség
anyagul. Szondy hs halálának emlékére Simor és Brixen püspökség területe.
János prímás a községtl Ny.-ra emelked dombon
Dreikanter (ném,) a. m. éles kavicsok, saját1885. díszes kápolnát építtetett, melyben Szondy- szer háromélú (piraniisos alakú) kavicsok, menak Kiss György által készített szobra s a honti lyek a különféle, rendesen kemény ásvány- vagy
nk Szondy-zászlója van elhelyezve. V. ö. Pong- kzetanyagból (kvarc, gránit, porflr, gneisz stb.)
rácz Lajos, Szondy-album (új kiadás, Ipolyság súrlódás (koptatás) útján keletlceztek. A keletkezés
1886) Höke Lajos, Drégely-Palánk (Vasárnapi tekintetében az általános nézet szerint a szél és
Újság, 1868) Acsády Ignác, Drégely és hse (Szá- homokerozió együttes hatásának végeredményezadok 1887); Drégely és Palánk 1552—93. kiadja ként, míg mások a jégkorszak jellemz maradHont vm. tört. egyes. (Korpona 1901) Matunák ványainak tekintik. Németországban a diluviális
M., D. és Palánk katonai szereplése 1552—93. homokban több helyrl ismeretes (Drezda, Lipcse
(Korpona 1901).
stb). Hazánkban gyakoriak. Kiválóan szép D.-ek
Drégelypalánki János, ref. lelkész, életének Nógrádról a megyetem ásv. földt. gyjteményéigen kevés mozzanata ismeretes. 1666-ban tállyai ben láthatók. A legels hazai, éleskavicselöforlelkész volt, a prot. lelkészek üldöztetésének idejé- dulást Papp Károly írta le Éles kavicsok Maben, az úgynevezett gyásztized alatt neki is volt gyarország hajdani pusztáin (Földt. Közi. XXIX.
része hányattatásokban és szenvedésekben, úgy, 1899) cím alatt. V. ö. Berendt G., Geschiebe-P.
hogy sokáig, még 1682. is állás nélkül volt. oder Pyramidal Geschiebe (1884) Geinitz F. E.,
1689-ben valahol a tiszántúli egyházkerület terü- Die Bildung des KantengeröUe (D., Pyramidal
letén, 1692. pedig Losonczon viselt lelkészi hiva- Geschiebe, 1886).
Dreimeilengrenze (ném.) a. m. háromtalt. Munkái, melyek latin címök dacára teljesen
magyal" nyelvek, a következk 1. Conciones in mérföldes határ, 1. Parti tenger.
Catechesim Palatinatam
Dreischusterspitze, 3162 m. magas csúcs a
Kassa 1667. (II. bvített kiadása Via salutis secundum Catechesim Pala- déltiroli Dolomitokban. Sexten felöl szokás megtinam exposita címmel Debreczen 1682). 2. Catena közeUteni.
Dreissena (Dreissensia vagy Dreyssena,
salutis (Az 1. számúnak mindkét kiadásában melléklete). 3. Speculum mysticum. Kassa, 1668. (II. ki- állat), a lemezkopoltyus lágytestüek vagy kagylók
adása Debreczen 1682.) 4. Medicina sacra conscien- osztályába, a Mytüidae-csalMha. tartozó kagylótiae sauciatse. (A 3. sz. els kiadásának melléklete). nem. L. Vándorkagyló.
Dreissensia (állat), 1. Vándorkagyló.
ö. Praxis repndii et divortii (A 3-ik számú máDreisziger Ferenc, pedagógus, szül. Baján
sodik kiadásának s a 6-ik számúnak melléklete).
6. Praxis pietatis contracta. Debreczen 1692. Imád- (Bács vm.) 1863 okt. 30. Tanulmányait Baján véságok (Orationes publicse, Ala seraphina címmel gezte. 1881— 1896-ig néptanító volt és e közben
két évig nevelsködvén, nyelvtörténeti és pedaés cím nélkül is mveinek végén).
gógiai tanulmányokat végzett. 1896-ban tanítóDrégelyvár, 1. Drégelypalánk.
Dreher Anüd, nagyiparos, szül. Bécsben 1810 képz tanár Esztergomban, 1900 óta hasonló mijün. 7., megh. 1863 dec. 27. A világhír osztrák nségben Kalocsán mködik. A magyar kath. tasörgyártó cég alapítója, mely több (Schwéchat, nítók országos bizottságának és a Kath. Tanügj'i
Micholup) mintaszeren berendezett sörházából a tanácsnak 1898 óta titkára. Számos tankönyvet,
világ minden részébe exportálja jeles készítmé- pedagógiai, didaktikai és módszertani cikket írt
nyeit. A budapest-kbányai sörgyárat 1862. vette a különféle folyóiratokba és szaklapokba, töbl)
egyesületi évkönyvet adott ki és szerkeszti a
át 8 fokról-fokra fejlesztette.
Drei Áhren (franc, Trois-Épis), Niedermorsch- Népoktatás cím havi folyóiratot. Tankönyvein
weier faluhoz tartozó búcsújáró ós klimatikus kívül jelentékenyebb mii vei: Az olvasmányok
;

;

;

:

;

:

.

.

.

-
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Útmutató az
feldolgozásának módszere (1895)
osztatlan iskolák olvasó- és tankönyveihez (1900)
népÁltalános és részletes oktaiástan (1904) ;
iskolai történeftanüás módszerérl (1905).
Drei Ziimen, a déltiroli Dolomitok 3003 m.
magas csúcsa, Landro fell szokás megközelíteni.
Ol^lában menedékház van, a Dreizinnenhtitte
<2407 m).
Dreko v. Ihekon, folyó, 1. Dreco.
;

A

adók.Vercze vm.

slatinai járásában, (i9oo) 534
horvát-szerb lakossal, vasiíti állomás, postahivatal u. t Mikleus.
DrenoT bok, adók. Pozsega vm. noYskai j.-ban,
(1900) 898 horvát-szerb lak. ; u. p. Krapje, u. t.
;

Jasenovae.
Drenovci, adók. és polit. köiség Szerem vm.
zupanjei j.-ban, (i9oo) 2753 horvát-szerb, német
és magyar lak., vasúti állomás u. t. Vrbanja.
Drenovec, adók. Várasd vm. növi marofl j.-ban,
Drencina, 1. adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
u. p. és u. t. Varaz(1900) 207 horvát-szerb lak., u. p. Petrinja, u. t. (1900) 731 horvát-szerb lak.
2. D., adók. Zágráb vm. sziszeki dtnske-Toplice.
Moscenica.
Drenov klanac, község Lika-Korbava vm. otoj.-ban. (1900) 515 ho^vá^sze^b lak., u. p. Sela,
csáni j.-ban, (1900) 613 horvát-szerb lak. ; u. p.
u. t. Sziszek.
Direnje, adók.Vercze vm.diako vári j.-ban, (isoo) Brlog stacija, u. t Zuta lokva.
Drente, hollandi tartomány 1. l^renthe.
955 német, magyar és horvát-szerb lak., postaügynökség, n. t. Diakovár.
Drenteljn Eomanovics Sándor, orosz tábornok,
Drenkova, Bei-zászkához tartozó telep Krassó- szül. Kijevben 1820., megh. n. 0. 1888 július 27.
Szörény vm. moldovai j.-ban, (i9oo) 36 lak., a Dnna Huzamosb ideig volt katonai attasé a terUni köbalpartján, azon helyen, ahol annak szorosa kezd- vetségnél ; az orosz-török háború kitörésekor 1877.
dik, mely innen Orsováig tart Gzhajóállomás, az aktiv hadsereg hátvédének vezérévé nevezték
posta-, távíró- és telefonállomás. A dmiai gzhajó- ki. 1878-ban Mezencev tábornok meggyilkoltatása
zásban nevezetes hely, mivel itt kezddik a hires ut-án az úgynevezett «harmadik osztály» vezetéaldnnai szoros. Kis vízállás idején azeltt D.-tól sét bízták rá a cár titkos irodájában, más szóval
kezdve Orsováig az egész hajózás szünetelt ez a rendrség élére állították. 1881-ben kijevi kora baj az aldnnai szabályozás folytán megsznt. mányzóvá nevezték ki.
D. vidékén jelentékeny köszénbányák vannak a
Drenthe (Drente), Hollandia legkevésbbé népes
Guttmann-testvérek birtokában. D. a római ura- tartománya Hannover porosz tartomány és Grolom idején táborhely volt, középkori várának ningen, Friesland meg Overyssel tartományok
romjai között római téglák kerültek el. A to- közt, 2652 km* területtel, (1910) 175,200 lak. A
rony omladékai a Duna közelében láthatók. D. sok helyen, különösen K.-en mocsar^kal födött
táján- már a XV. sz.-ban létezett vár, melyhez fold csakis a tartomány közepén emelkedik 13—
a Csornaiak neve fzdik. Albert király Drankó 16 m. magasságra, a honnan a kis patakok minvárát a hozzátartozó kerülettel és falvakkal Csor- den irányban lefolynak. A földnek azonban
nai Mihálynak, testvérének Balázsnak, Mihály mintegy 13*'o-a szántóföld (rozsot, zabot, burfiának, Miklósnak, valamint Bizere Miklósnak és gonyát és zöldséget terem) és 250'o-a rét és leörököseinek adományozta hú szolgálatuk fejében; gel, a többi terméketlen. A marha-, sertés-, juhaz adománylevél a törökök pusztításai folytán el- tenyésztésen meg méhészeten kívül sok embert
veszN'én, a Pesten tartott országgylés határozata foglalkoztat a turfaásás, szállítás és eladás. Az
folytán Hunyady János kormányzó D. várának ipar csupán vászon és durvaposztó szövésére szoés kerületének */4 részét a Csornaiaknak, negye- rítkozik. Csupán két városa van : Asseii, a székdik részét Bizereinek örökségi joggal adomá- hely és Meppel, a legnépesebb város. A középkornyozta, minek következtében az aradi káptalan ban a német birodalomhoz tartozott, III. Henrik
a Csornaiakat D. vár birtokába beigtatta. A XVI. császár az utrechti püspöknek adta hbérül.
sz.-ban Drynko név alatt említtetik a vár. 1693 1522-ben Geldem hercege foglalta el, de már
szepL 29. Thököly István, midn a török hadsereg 1536-ban kénytelen volt V. Károly császárnak áta Dunán felfelé nyomult, D. nev puszta-toronynál engedni.
partra szállott. A katonai határrvidék idejében
Drepaniam (növ.) a. m. sarlóbog, 1. Virágzat.
itt rállomás volt, mely a berzászkai századhoz
Drepanocarpns (növ.), 1. Pterocarpus.
és az illir bánsági határezredhez tartozott V. ö.
Drepanon (gör. sarló), több antik sarlóalakú
Pesty Frigyes, A Szörényi bánság és Szörény földnyelv és helység neve. Nevezetesebbek: 1.
vármegye története (Budapest 1878, II. k. 52— Erdített város ós kiköt Szicília Ny.-i partján, a
55 1.)..
mai Trapani, melyet Hamilcar alapított Kr. e.
Drenova, 1. Fiúméhoz taitozó alközség, (i9oo) 261. és nol a karthágóiak 249. legyzték a P.
2. D., község Zágráb vm. szentiván- Claudius Pulcher consultól vezényelt ílottát ; 241.
1062 lak.
zelinai j.-ban, (i9oo) 803 horvátszerb lak. ; u. p. a rómaiaké lett.
2. BithjTiiában, Kis-Ázsiában.
Sesvete, u. t. Sveti Iván Zelina.
melyet Nagy Konstantin Helenopolis néven váDrenoTac, 1. adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, rosi rangra emelt, ma Herzek a neve.
(1900) 1018 horvát-szerb lak.
u. p. Kraljevcani,
Dresden, 1. Szászország fvárosa, 1. Drezda.
u. t. Grabovac.
2. D., adók. Lika-Korbava vm.
2. D., elbb önálló város Stafford ang. oounty;

:

—

;

—

—

—

;

alsólapaczi j.-ban, (i9oo) 208 horvát-szerb lak. ; u. p.
és n. t. Srb.
3. D., adók. Lika-Korbava vm.
goszpicsi j.-ban, (i9oo) 412 horvát-szerb lak. ; u. p.
és u. t. Medak.
4. D. hrodski, adók. Pozsega
vm. bródi járásában. (i9oo) 890 horvát-szerb lakossal : u. p. ós u. t. Ratkovicia.
5. D. slatinski.

—

—

—

—

ban, jelenleg Longton

Dress

(1.

o.)

külvárosa.
m. ruha, öltözet.

(ang., ejtsd: dresaja.

A

sportban általában a versenyzknek, de különösen
ajockeyknak színes öltözete, amely arra szolgál,
hogy verseny közben meg lehessen ket egymástól

különböztetni.

Dreasing: case
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Dressing case

(ang., ejtsd: —kész) a.

m

úti

néceasaire.

Oressoir (franc,

ejtsd: dreszszoár),

régibb, egy-

szerbb alakú polcos állvány, nyilt pohárszók,
melynek nincs ajtaja. A szekrényalakú, ajtós pohárszók (bnffet) a XVI. sz.-ban váltotta föl aD.-t.
Dresszina
Dresszura

—

Dreyfu-i

Drewenz, 238 km. hosszú jobboldali mellékfolyója a Visztulának ; a hohensteini fensíkon, K.Poroszországban ered, átfolyik a Mühlen-, azután,
a 11 km. hosszú D.-tón, Strasburg alatt egy
ideig határul szolgál Porosz- és Lengyelország
közt ; 7 km.-nyire torkolatától ismét porosz területre lép és Thom fölött Zlottorienél torkollik. 150
km.-nyi hosszúságban tutajozható. A D. -tavon
át az Elbing-Oberlandi csatornával van összeköttetésben.

1. Hajtány.
m. idomítás, valakit valami ügyességre folytonos gyakoroltatással megtanítani; ellentétje az oktatás, amelynél az ok
is megvan magyarázva, amiéit a dolgot végezni
Drews, 1. Artúr, német filozófus, szül. 1865
kell. A D.-t fleg állatoknál alkalmazzák, 1. Ido- nov. 1. Utersenben, most a íilozófla tanára a
karlsruhei megyetemen. Igen termékeny író, ki
mítás.
Drétoma (azeltt Drietoma), kisk. Trencsén fleg Ed. V. Hartmann nyomdokába lép ennek
vmegyetrencséni j.-ban, (i9io) 1533 tót lak., posta- a filozófusnak szentelt két igen tanulságos könyhivatallal; u. t. Kistarajos. Több községbl kelet- vet: Bd.v. Hartmanns phil. System (1902, 2 kiad.
kezett s birtokában a trencséni uradalom, a nyit- 1905) Das Lebenswerk Ed. v. Hartmann (1907).
rai püspök, a korona s a Pettykó család osztoz- Fbb mve Die Religion als Selbstbewusstsein
tak; több kastély díszíti, Chorinsky grófnnek Gottes (1906). Hasonló irányú: Der Monismus
van itt nagyobb birtoka. D. Morvaországgal élénk (1908, 2 köt.). Ujabb idben nagy feltnést ós
forgalmat tart fenn.
vitát keltett Die Christusmythe (1909, 4. kiad.
Dreox (ejt«d: drö), járási székhely Eure-et-Loir 1911) c. mve, melyben Krisztus tört. valóságát
francia départementban, a Blaise torkolatánál, a támadja; hasonló irányú: Die Petruslegende (1909).
szép D.-i erd és vasút mellett, (i906) 9928 lak., fa2. D., Paul, protestáns teológus, szül. Eibeniskolával, br-, drótgyártással, vasolvasztókkal és stockban (Szászország) 1858 máj. 8. 1883-ban
•

(franc, draisine),
(franc.) a.

;

:

;

:

kalapkészítéssel gabona- és marhavásárokkal. Je- burkaui (Lausitz), 1889. drezdai lelkész, 1894.
lentékenyebb épületei az 1512—37. épült érdekes jénai rk., 1901. giesseni r. s 1908-tól hallei r.
városháza, amely a renaissance els jeleit mutatja
teológiai tanár.
munkái: Willibald Pirka Szt -Péter temploma igen érdekes üvegfestmé- heimers Stellung zui' Roformation (Leipzig 1887)
nyekkel, és egy régi erd romjai, amelynek köze- Humanismus und Reformation (u. o. 1887) Petrus
lében 1815. Fülöp Lajos anyja az Orléans-család Canisius (Halle 1892) Zur Entstehuugsgeschicht«
temetkez helyóiU pompás kápolnát építtetett e des Kanons in der röm. Messe (Tübingen 1902)
kápolnában temették el 1876. Fülöp Lajost. D. a Disputationen Dr. M. Luthers in den Jahren
;

:

Fbb

;

;

;

középkorban Durocassinus pagus fhelye volt.
Fülöp Ágoston 1188. megszerezte a francia koronának; az angolok 1421. elfoglalták. 1562-ben falai
alatt a katolikusok és protestánsok ütköztek meg,
amely ütközetben Condé hercege foglyul is esett.
D. szülvárosa Rotrou költnek (megh. 1650) a
város emlékére szobrot is állított.
Drévant (ejtsd: drevaS), falu Cher francia départementban, 4 km.-nyire Saint-Amandtól, a Berryosatorna mellett, érdekes római régiségekkel szín;

;

1535-1545 in Wittenberg gehalten (1895-1896).
Dreyer, Max, német író, szül. Rostockban 1862
25.Elöbb8egédtanár volt Malchinban,MajnaFrankfurtban, s 1888— 98-ig a Tágliehe Rundschau szerkesztje lett Berlinben. Elbeszéléseinél
nagyobb sikere volt drámáinak: Drei (1892)
Winterschlaf (1895); Hans (1898) Der Probekanszept.

;

didat (1899); Der Sieger (1901); és Aigjátékainak Bine (1896) In Behandlung (1897) Grossmama (1897) és Das Thai des Lebens (1892) c. történeti vígjátéknak, melyet német színpadokon a
választó-fejedelem karrikaturája miatt el is tiltottak, de berlini színészek 1903 ápr. nálunk a Vígszínházban a Probekandidattal együtt nagy siker;

:

;

házzal, vízvezetékkel stb.
Drevet (ejtsd: drövé), francia rézmetsz-család,
mely a XVIIL sz.-ban vezet szerepet játszott a
Parisban nagyon vii'ágzó rézmetszés terén. Kiváló
tagjai D. Herre (1663—1738), Audran Germain rel adtak. Magyarul adták Die Siebzehnjáhrigen
és Gérard tanítványa, Nanteuil követje, ki külö- (1905)
drámáját is. Legújabb mvei Venus
nösen Rigaud és Largiilióre festményei után ké- Amathusia (1906, három jelenet) ; Die Hoclizeitsszített arcképmetszeteiben csodálatra méltó festi fackel (1907, bohózat) ; Péter
(1908, regény)
hatásokat ért el.
Fia, D. Pierre Jm&erí (1697— Des Pfarrers Tochter von Streladorf (1909,
Strand (1909, elb.) ; Auf eigener Erde
1739), tovább fejlesztette atyja mvészetét és dráma)
egyes metszetei, pl. Bossuet képmása, Rigaud (1911, regény); Der listige Knabe (1911, dráma).
festménye után, Lecouvreur Adrienneé Coypel
Dreyfns (ejtsd: drefusz), 1. AbraMm, francia hírután, a francia graílka csodált remekei. Nyomdo- lapíró és drámaíró, szül. Parisban 1847 jún. 20.
kait követte unokaöccse, D. Claude (1710—82) ügy hirlapi cikkeiben, mint jobbára egyfelvonáis. V. ö. Didót, Les D. (Paris 1876).
sos vígjátékaiban kedves humorával tíint ki. Ez
Drevjánok, drevljek, régi szláv nép, a polabok utóbbiakat Jouons la comédie c. (1887) adta ki kötetben; a legjobbak: ün monsieur en habit noir
{1. 0.) egyik ága. Etymonjuk szerint favágók; erdlakók lehettek a mostani volhyniai kormányzó- (1872) Petites annonces (1878) ; La gifle (1880)
vígjátékát
ságbaa és Hannover területén a Jetza balpartján L'institution Sainte-Catherine
lév Drawehon hegység tlük vette nevét sokat Váradi Antal
vén leányok c. alatt 4 felv. vígverekedtek az oroszokkal s 945. megölték Igor játékká dolgozta át és ezt a darabot, 2 felvonásba
nag^erceget Iszkorosz városban, amiért Igor összevonva, 1891.
kecskebánki fürdn címmel
neje, Olga, a várost leromboltatta.
a Nemzeti Színházban is játszották.
:

:

cím

:

Ohm

—

;

;

cím

;

A

A

—

Oreyfus

2. D., Alfréd, francia tüzértiszt, szül. Mühliiausenben (Elszász) 1859 okt. 9. zsidó szülktl. A
francia hadseregbe lépve, a tüzérszázadosi rangig
jutott, amikor 1894: dec. azon vád alapján, hogy
fontos katonai okmányokat idegen hatalmak kezére juttatott, a katonai bíróság ót mint árulót
lefokozásra ós örökös deportációra ítélte. A lefokozást a párisi École militaire udvarán hajtották
végre s azután D.-t, ki állhatatosan hangoztatta
ártatlanságát, a Cayenne mellett fekvó Ördög-

szigetre szállították. Rokonai és barátai azonb^
nem nyugodtak bele ezen igazságtalan és bor-

zasztó Ítéletbe,

prének

hanem mindent megmozgattak D.

felülvizsgálására.

Legtöbbet lendített a

szerencsétlen D. sorsán Zola híres « J'aecuse» kezdet nyílt levele Paure elnökhöz (1897 jan. 12.),
melyben D. bírált gyilkossággal vádolta. Bár Zolát két Ízben is elítélték e fellépése miatt s a katonai és antiszemita párt mindent elkövetett, hogy
-a D.-ügy v^leg eltemettessék, a közvélemény
oly hangosan követelte a D.-per revízióját, hogy

sok kormány- és hadügyminiszterválság után az
ügy a semmitszék elé került, mely a haditörvényszéknek D. ellen hozott ítéletét megsemmisítette és a port a renuesi hadbíróság elé utalta
(1899 jún. 3.). D.-t tehát 52 hónapi kínos fogság
ntán hazaszállították és a i-ennesi hadbíróság elé
állították- Az elfogult bírák, bár a D. elleni vádak
mind hamisaknak bizonyultak, újból elítélték
D.-t mégis az enyhít körülmények tekintetbe
vételével csak lefokozásra és 10 évi várfogságra.
:

Ez igazságtalan ítélet újból oly vihart támasztott,
hogy Loubet elnök megkegyelmezett D.-nak (1899
szept. 21.). D. és hívei azonban nem elégedtek
meg e kegyelmi ténnyel, amely nem tisztázta D.
ártatlanságát.

Hosszas utánjárásuk után
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dec. az igazságügymiuiszter megengedte a pör
revízióját.
semmitszék ezután másféléig foglalkozott a pörrel és 1906 júl. 12. kimondotta

A

végs és megdönthetetlen ítéletét, amellyel a rennesi hadbíróság ítéletét tévesnek és igazságtalannak nyilvánította s ezzel D. ártatlanságát is

viselházba két ízben

is

beválasztották (1885. és

programm alapján. 1898-ban
az antiszemita Dmmonttal párbaja volt, mivel
1889.) szélsbalpárti

ez utóbbi családjáról sérten nyilatkozott. Több
önálló munkát is írt Les budgets de l'Enrope
(1882) ; L'évolution des mondes et des sooiéíés
(1888) ; L'arbitrage international (1892) A la cíe
d'ivoire (1900) L'assistance sous la seconde République 1848—51 (Paris 1908). Az 1886— 1903-ig
megjelent Grandé encyclopédie egyik kiadója és
ftitkára is volt.
Dreyfus-Brisac, Paul Edmond, frííc.iró,szöl.
Strassburgban 1850 nov. 26. Az 1870-iki háború
után, melyben maga is megsebesült, beutazta Németországot, ahol különösen a felsbb oktatást és
szellemi életet tanulmányozta. Visszatérése után
Ricard miniszter titkárának fogadta. 1881 elején
megindította a Revue int«mationale de l'enseignement c. tanügyi folyóiratot, mely hazai tanügyi
viszonyainkról is szokott idszaki jelentéseket
hozni. Egj'éb müvei: L'université de Bonn et
l'enseígnement supérieur en AUemagne (1879)
L'éducation nouvelle (1. 1882,, H. 1888); L'Ensei:

;

:

et a TÉtranger (1889) ; De
commissions scolaires (1889)

gnement en Francé
l'obligation et des
stb.

Dreyhis-per vagy Dreyfus-ügy, 1. Dreyfus, 2.
Dreyschock, Alexander, cseh zongoramve,
szül. Zackban, Csehországban 1818 okt 15., me^.
Velencében 1869 ápr. 3. Már nyolc éves korában
nyilvános hangversenyekben lépett fel. 1838-ban
mvészeti célú utazást tott Orosz- ós Németországban, 1842. Belgium, Angol- és Franciaország
fvárosaiban adott hangversenyeket, késbb beutazta Hollandiát, Ausztriát, Magyaiországot, mindenütt sikert aratván. Mintegy 90 csillogó, hatásos, de nem mélyebb tartalmú darabot lit.

—

Testvéröccse D. Raimund, hegedmvész, u. o.
szül. 1824 aug. 30., megh. Lipcsében 1869 febr.

mint a Gewandhaus hangversenymestere. Ennek fia D. FelLc, szül. Lipcsében 1860 dec. 27.,
megh. Berlinben 1906 aug. 1., kitn zongoratakimondotta. Ezután egy törvényjavaslattal D.-t nár volt ós zeneszerz, Ehrlich Heinrich tanítmint rnagyot visszahelyezték a francia hadse- ványa.
regbe, Palliéres elnök pedig a becsületrenddel tünDreyse, Xikolwts von, német technikus és ipatette ki. D. a \incennesi tüzérigazgatóságnál meg ros, a gj-ujtóts-puska feltalálója, szül. Sömmerdais kezdte szolgálatát, de mivel kívánsága szerint ban (Thüringia) 1787 nov. 20., meghalt u. o. 1867
nem léptették el alezredessé, 1907. végleg meg- dec. 9. Atyjánál tanulta meg a lakatos mestersévált a katonai szolgálattól. D. neve utoljára akkor get, aztán Németország több városában, migd
szerepelt, amikor Zola hamvainak a Panthéonba Parisban dolgozott. Késbb szülvárosában televaló átvitelekor egy Gregori nevú fanatikus na- pedett le ós sokat foglalkozott a kézi lfegyverek
cionalista merényletet követett el ellene D. azon- tökéletesítésével. így találta fel 1831. a gyujtóts
ban esak könnjebben sebesült meg (1908 jún. 4.). fegyvert, melyet k^bb hátultöltvé alakítottak
V. ö. D. saját feljegyzéseit Cinq années de ma át. Miután a porosz hadsereg ezt a fegyvert 1841.
vie (Paris 1901) Marin, Histoire de l'affaire D. elfogadta, D. a kormány pénzbeli segítségével
(n. 0. 1898)
Steevens, The tragedy of D. (London nagy fegyver- ós fegyverhez való szergyárat ala1899); Zola, L'afiaire D. (Paris 1901); Mittd- pított Sömmerdaban. 1846-ban bizotteági taná^ádt, Die Affare D. (Berlin 1899). Legkimerítbb csossá, 1854. titkos bizotteági tanácsossá nevezték
munka Beinach, Histoire de l'affaire D. (6 köt. ki, 1864. nemességet kapott Késbb D. még több
Paris 1901—08).
javítást tett a fegyvereken. V. ö. Nikolaus von D.
3. D., Camille Ferdinánd, francia író és poli- und die Geschichte des Zündnadelgewehrs (Berlin
tikns, szül. Parisban 1851 aug. 19. Köztársasági 1860). 1909 nov. 20-án leplezték le emlékszobrát
Wrlapíni lett, elbb a vidéken, majd Parisban, szülvárosában.
Fia, Fram, szül. 1822., megh.
^y ideig hivatalt is vállalt a pénzügyminisztó- 1894., atyja halála után átvette az üzletet 1870
riumban, késbb a Lanteme-hez került és 1884. a a fegyvergyárat gépgyárral nagjobbította.
6.,

;

:

;

;

:

—

;

La Nation

cím

radikális lapot alapította.
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Drezda (Dresden). 1. Kerületi kapitányság, a
Szász királyságnak közepén, az Élbe mindkét
partján 4336 km« tenilettel, (i9io) 1.349,030 lak.
D.-i nagyobb fele felföld, amely az Érchegység
ÉK.-i nyúlványaiból, az elbei homokköhegységböl vagyis szász Svájcból és a lausitzi hegységbl áll É.-i kisebb fele alföld. Az Bibe itt veszi
fel balról a Bielát, Gottleubát, Mügützet és DöUnitzet, jobbról pedig a Wesenitzet, Lachsbachot
és Priesnitzet. 45"/o-a a területnek szántóföld és
gyümölcsös. Nagyon virágzó az ipar, fképen a
csokoládé-, a malomipar, a fatárgyak-, szalmakalap-, a virág-, az agyagárú-, porcellánkészltés,
br-, papir-, vas-, gép-, dohánygyártás, a szövés kémiai ipar. A kapitányság a következ járásokra oszlik Drezda (67 km^*), Dippoldiswalde
(652 kms), Dresden- Altstadt (235 km*), DresdenNenstadt (343 km«), Preiberg (654 km*), Grossenhain (796 km«), Meissen (683 km*) és Pima (906
;

:

km«).
2. D. (1. a tnellékelt térképet), Szászország fés székvárosa az ívalakban húzódó Élbe mindkét
partján, gyönyör völgyben, több vasút összetalál-

kozásánál, a tenger színe fölött 105'5 m. magasan
terül el. Festi szép vidékét (Herder szerint a német Firenze) nyaralókkal
beépített erds
hegyek és magaslatok teszik változatossá. Területe és népessége a környékbeli falvak bekebelezése következtében megkétszerezdött s 6755'6 ha.
területén (i9io) 546,882 lakos él.
Természeti viszonyok. Topográfia, D. az Élbe
balpartján elterül Altstadt és ennek külvárosaiból, továbbá az Élbe jobbpartján fekv s az 1686-iki
tzvész után újra fölépített Neustadt és ennek
külvárosaiból áll. A kettt öt híd köti össze ; ezek
közül legszebb a 350 m. hosszú és 18 m. széles, a
régi híd helyén 1907— 1910-ig 5 millió márka
költséggel újjáépített Frigyes Ágost híd ; azután
a vasúti híd a Karola királynrl elnevezett híd
az 1852. befejezett Mária-híd, amely 12 íven nyugszik és vasúti hídul is szolgál; az Albert-híd,

srn

,

amelyet Manck mérnök épített és 4, a vízben álló
pilléren nyugszik
ez Pirna külvárost köti össze
a Neustadttal.
jobbparton az Élbe völgye széle;

A

sebb, ellenben a balparton a magaslatok a város
tszomszédságában emelkednek és lejtiket a villáknak hosszú sora és számos festi fekvés falu

D. terekben, nyilvános kertekben és sétahelyekben gazdag. Szabad tereinek száma 41 (a
Freibergi-, aPirnaer-, a Schlossplatz, az Altmarkt,
Neumarkt, a Bismarck-, Moltke-, a Post-, Stübelplatz, Kaiser Wilhelm-, Albert- és Karolaplatz stb.);
nyilvános kertek a királyi ú. n. Grosser Garten, a
Zoologischer és Botanischer Garten stb., az Altstadti régi erdítmények helyén a Ringstrasse, továbbá a Johannes-, Friedrichs-, Maximilians- stb.
alléok húzódnak el. A kiválóbb épületek az Elbe
lepi el.

:

balpartján, a régi híd tszomszédságában van a
Brühl-féle palota és mellette a Brühl-fóle.terrasz,

amelyet 1738. Brühl gróf, III. Ágost mindenható
minisztere alapított a Schlossplatzról 41 széles
lépcs vezet oda, amelyeket 4 homokkbl készült
allegorikus csoport (az éj, a reggel, dél és este),
Schilling
ékesít a város fell a mvészetek akadémiája és a kiállítási épület határolja,
mellette van a kat. udvari templom, amelyet
;

mve

;
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1737

— 56-ig az olasz Chiaveri tervei szerint

épí-

a homlokzatán 64 szentnek szobrával,
Mengs Eafael egykorú híres oltárképével és a sekrestye alatt a királyi család kriptájával. A templom mellett van a Prölich és Dunger tervei alapján 1890— 1902-ig tiszta német renaissance stílustettek,

ban gyönyören restaurált királyi kastély, 1534.
megkezdett és aXVIII. sz, elején tetemesen kibvített 1300 lépés kerület épület, amely két udvart
zár körül az udvari templom felli homlokzatán
az úgynevezett Grünes Thor fölött 110 m. magas torony emelkedik a Georgen-kapun kívül
;

;

csinos renaissance oszlopok állanak. A királyi
kastélytól ÉNy.-ra van a szinház-tér ós ezen az új
udvari színház, pompás renaissance épület, amely
1869, leégett, de 1878. Semper Gottfried tei-vei
szerint újra fölépítették. Az 1848— 1854-ig szintén Semper tervei szerint épült Uj Muzeumot
Rietsehel és Höhnel szobrai (Raffael, Michelangelo, Giotto, Holbein stb.) ékesítik. A múzeum a
már egy századnál tovább hiányzó befejezése a

m-

Zvpingemek, amelyet Pöppelmann, II. Ágost
építje tervezett s amelyet 1711— 22-ig építettek,

de be nem fejeztek. A Zwinger hat, galleriák által egybekötött pavillonból áll és 117 m. hosszú,
107 m. széles. Egyes részeiben a rokokó ízlés
nyilvánul, de egészben a barokkizlés egyik legszebb épületének tartják. A Zsófia-templom a XIII.'
és XIV. sz.-ból való gót épület. A királyi kastély
és a Neumarkt között van a Museum Johanneum s
az állami levéltár. A Neumarkton áll a boldogságos
Szzrl ehievezett templom a XVIII. sz.-ból, magas
kupolával. Egyéb jelentékenyebb épületek még az
Alfcstadtban a f-rség hat ióni oszlopon nyugvó
elcsarnokkal és a Saxonia és Mars szobrokkal,
az orvosi akadémia, az országház és a városháza.
A Neustadt kiválóbb épületei a japáni palota,
amelyet 1715. Plemming gróf építtetett és késbb II. Ágost megvett, s amelyben most gyjteményeket riznek az Albert-színház, Menzel és
Henze által készített szobrokkal és sgraffito képekkel, az országháza ós városháza, végre a városi kórházul szolgáló Marcolini-féle palota, amelyben 1813. Napóleon lakott. A legújabb középületek közül még említésre méltók az Albeilstadt
kat. temploma, a városi gzfürd és takarékpénztár, a palotatéri hatalmas tornyú állomás, az iparmvészeti iskola, a gázgyár, új vágóhíd, több középiskola stb. Kiválóbb memlékek: a szinháztóren János király lovasszobra 3 m. magas alapzaton Schillingtl a múzeum eltti ültetvények
közt Weber szobra, Rietsehel mintázata a Neumarkton II. Frigyes Ágost szobra Háhneltl és az
1885. készült Luther-emlék a Brühl-féle terraszszon a Rietschel-emlék, egy oszlop a mester mellszobrával ; a Neustadter piacon II. Ágost lovasszobra Wiedemanntól a Weisseritz melletti ültetvények közt Antal királynak óriási mellszobra
a Brühl-féle terrasszon Semper mépít bronz emléke Schillingtl 1892-bl, a királyi palotaés Zwinger között a 15 m. magas Wettin-oszlop az Albert király emlék a fpályaudvar eltt, Baumbach
a színháztéren György király szobra
Wrbától s végre Löbtau külvárosban a Crispiszobor (Rutelli mve). Említésre érdemesek még
a nagyszer közkutak; a Marcolini-féle palota
:

;

;

;

;

;

;

mve

;
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parkjában a híres Neptun-csoport Mattielli tervezete szerint a nimfák kútja a Moltke-téren, Brossmann tervei szerint a Stübel emlékkút végül a
Zsófia-templom mellett a György-kút.
D. élénk szellemi életérl gazdag múgyüjteményei tesznek tanúságot. A «rokokó hazája» nevet,
mellyel e várost illetik, különösen II. Ágost korában szerezte meg. A jelen században pedig Rietschel, Schilling és Háhnel ébresztették a mvészetet és elsó sorban a szobrászatot új életre. A mügyüjtemények között elsó helyen áll a képtár (Gemáldegalerie) a múzeum épületében. E képgyjtemény keletkezését elsó sorban II. Ágost királynak (1733—63) köszönheti, aki az Estei Ferenc birtokában levó 100 képnek megvásárlásával elsöi"angú ilynem gyüjteménynyé tette. Jelenleg
mintegy 2500 képet tartalmaz. A legkiválóbbak
Raffael sixtusi Madonnája Tizian (A garas) Pálma
Vecchio (a nyugvó Venus) Paolo Veronese szentek életét ábrázoló képei Correggio Madonnája
és Szt. Györgye Guido Reni Semiramisa, Caravaggio hamis játékosa Jan van Eyck kis oltára;
a Düi'er-féle Krisztuskép; Rembrandtéi Saskia
arcképe; iQ. Holbein Madonnája; Claude Lorrain néhány tájképe stb. Ugyancsak a múzeumban van elhelyezve a rézmetszetek és rajzok
gyjteménye, amely 400,000 darabnál többet foglal magában a legkiválóbb darabok üveg alatt láthatók. A gipszöntvények gyjteménye, amelynek
alapját a Mengs Rafael gyjteménye vetette meg
és amely a legkiválóbb görög memlékek másolatait foglalja magában, továbbá a Rietschel-muzeum
és az antik tárgj'ak gyjteménye az Albertinum;

;

;

;

;

;

;

;

ban van elhelyezve. Az

Grnes Gewölbe a kimremekeket (különösen

ú. n.

rályi kastélyban kisebb

a kései renaissance és a rokokó korszakból), a XVI.
és XVn. sz.-beli német ötvösség készítményeit,
limogesi emaillokat, kristály- és elefántcsont-tárgyakat stb. tartalmaz és Európa ilynem gyjteményei között egyike a leggazdagabbaknak. A lengyel rendek megbízásából Mária magyar királyné
(Nagy Lajos leánya) számára készült, de utóbb Hedvig hercegnnek ajándékozott serleget is itt rzik.
A Mnseum Johanneumban van a történelmi múzeum, mvészileg vagy történelmileg nevezetes
fegj'verzeteknek, fegyvereknek, házi szereknek,
ruháknak stb. gyjteménye, továbbá a fegyvergyjtemény és a porcellán- megedénygyjtemény.
Említést érdemelnek ezenkívül a királji nyilvános könyvtár a japáni palotában (A 500,000 kötet, 20.000 térkép, 3000 kézirat és 2000 incunabulura), a zoológiai múzeum, az ásványgyjtemény
(mindkett a Zwingerben), a fizikai és matematikai szalon stb. D.-nak jelenleg 4 színháza van a
kir. operaház a színháztéren, melyet jelenleg 2
millió márka költséggel teljesen átépítenek, a kir.
színház Neustadtban, a központi színház a Weisenhausstrassón és a székesfvárosi színház a
Circus-utcában. Iskolái közül a legkiválóbbak az
1828. alapított szász királyi technikai fiskola
(1910-ben 1043 hallgatóval), az állatorvosi iskola
(1910-ben 227 hallgató), a siketnémák intézete, a
vakok iskolája, a mipariskola, 17 nyilvános középiskola, a képzmvészetek akadémiája, a zenei
fiskola, 3 katonai iskola, 5 taníté- és tanítónképz, 86 nyilvános-, 12 magán-népiskola stb.
:

—

:

:
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Egyéb közmveldési egyesületek

a szász régéa D.-i történelmi társulat, az Isis (természettudományi társulat), a földrajzi, az irodalmi,
az orvosi stb. egyesület. Köz- és munkásjóléti intézményekben D. szintén igen gazdag s a legutóbbi években tartott kongresszusokon és kiállításokon ezek a müveit világ érdekldését is fel:

szeti,

keltették.

Népessége D.-nak az 1910. évi népszámlálás
szerint 546,882 lélek volt s a népszaporodás 190O
óta majdnem 21 "/.-ra tehet. Férfi 470/0,
53Vo.
Az 1905-iki részletes adatok szerint a lakosságból
ág. ev. 462,136, r. kat. 44,079, ev. ref. 2872,
zsidó 3514 és egyéb vallású 145. Házasságot kötött 1909-ben 3878 pár ; született 6722 fiú, 6519
leány; meghalt 3869 férfi és 3787
;
egy éven
alul elhalt 981 fiú és 789 leány. Foglalkozás szerint stermel volt: 5376 (2116 önáUó) l«/o, iparos és keresked volt: 256,310 (ebbl önálló:
10,598
120,487) 50"/o, szolga és napszámos
2*lo/o, katona és értelmiségi foglalkozás 55,378

n

n

:

=

:

=

=

egyéb ós ismeretlen 55,110
lO-70/oés kereskedelmi élete nem oly élénk,
mint a többi nagy német városoké. D. inkább tudományos, irodalmi ós mvészeti középpont s a
kereskedelem és ipar csak újabban indult jelentékeny fejldésnek. Ipartelepeinek száma (1907)
45,808 s ebbl 373 mezgazdasági üzem, vas- és
fémipartelep 1180, gépgyár 1013, vegyészeti
gyár 180, szövó-fonóipartelep 1008 a bripart 625,
lO-80/o,

D. ipari

:

a faipart 1549, élelmezést 2485, ruházati ipart 9170,
építöipart 164 telep szolgálja. Kereskedéssel foglalkozott 15,179 üzlet, közlekedésgy szolgálatában állott 808 vállalat. Az összes vállalatoknál
foglalkoztatott munkások száma 204,529, ebbl
az iparra 140,026, egyéb vállalatokra 64,503 jut.
D. pénzügyi életét a német birodalmi bank fiókintézetén kívül több bank és takarékpénztár irányítja s az els 1909-ben 4207 millió márka for-

galmat ért

el.

D. közlekedésügyét a 8

irányból összefutó
állami vasút s a közúti városi villamos vasút
97"6 km-re
hálózata szolgálja. E vasutakon
1909-ben 107 milUó egyén utazott (idegen 404,949
fordult meg ugyanakkor D.-ban) s a szállított
teherjavak súlya meghaladta a 34 miUió tonnát.
Az Elbén 1908-ban 6773 személyszállító és 6351
teherhajó közlekedett, a teherhajók elszállítottak
702 ezer, leadtak 125 ezer tonna árút. A posta

men

1909-ben leadott 90 millió levelet, 3*5 millió csomagot, 203 millió M. érték pénzt, 687 ezer táviratot, fölvett: 116 millió levelet, 5'6 millió csomagot, 126 miUió M. érték utalványt, 607 ezer
táviratot. 17,486 telefonállomásán 84 millió beszélgetést kapcsoltak.
Közigazgatás és a város környéke. A város közigazgatásának élén a fpolgármester és a polgármester, 31 városi tanácsos (13 fizetéses), 72 városi
képvisel és egy királyi rendri fnökség áll.
bevételek voltak 1909. 36, a kiadások 36 millió

A

márka. D. környéke számos kedves kirándulásra
nyújt alkalmat. A legkedveltebb helyek a közelben a Nagy-kert, az állat-, az új botanikus kert:

a régészeti társulat múzeumával ; Strehlen
és Rácknitz külvárosok, Albert király villájával
és Moreau emlékszobrával.

tel és
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fekv kis szláv
keletkezett: német telepítvényröl 1206.
történik elször említés azon okiratban, amelyet
Törtémte. D. az Élbe partján

í'aiuból

a meisseni rgróf a dohnai várgróíhoz intézett.
a meisseni örgi'ófok tulajdona, Hemnk, a fenséges hasz•nálta gyaki'abban székhelyéül és ruházta föl vá1 2 16-ban már ci vitás a neve. Kezdettl fogva

Driftelmélet

összehívott általános német bizott^sági'a bízták,
melyben valamennyi német állam képviselve
volt. Ez a bizottság a nevezett napon Drezdában
összegyííltés 1851 máj. 1 5-ig tanácskozott,de Ausztria és Poroszország vei'sengése következtében
eredménytelenül oszlott szét.
1893 márc. és

—

ápr. a kolera-ügyben volt konferencia

Drezdában.
konferencián valamennyi európai állam képhercegek birtokaikat egymás közt megosztották, viseltette magát. Ausztriát s Magyarországot
D. az Alberti ágnak jutott és ez állandó székhelyévé Hengelmüller brazíliai követ képviselte. A konfetette
ez idtl fogva kezddik fölvirágzása. Az rencia több, valamennyi államot kötelez egész1491. nagyobb részében leégett várost György, ségügyi ós ellenrz határozatot hozott.
a szakállas, újonnan megersíttette ós új kastélyt
Dreznica, adó- és politikai közs. Modnis-Piume
építtetett. Móric az erdítményeket kibvítette. vm. ogulini j.-ban, (i9oo) 4724 horvát-szerb lak.,
II. János György alatt kezddik D. fénykora, a
haditengerészet, csendrrs, iwstahivatal u. t.
két Ágost alatt pedig megkezdik építeni a város Jezerano.
legkiválóbb épületeit ekkor vetik meg alapját
Dreznik, 1. adók. Pozsega vm. ujgradiskai j.kiváló mgyüjteményeinek is. A II. sziléziai hábo- ban (1900) 487 horvát-szerb lak., u. p. és u. 1 Cerrúban 1745 dec. 15. porosz csapatok szállták meg nik.
2. D., adók. Modrus-Fíume vm. szluini j.és dec. 25-én itt kötöttek békét. A hétéves háború ban, (1900) 2846 horvát-szerb lak., postahivatal,
D. fejldésének véget vet. 1759-ben a poroszok egy u. t. Rakovica.
3. D. adók. Zágráb vm. samorészét lángba borították. 1760-ban i^ra bombáz- bori j.-ban, (i9oo) 402 horvát-szerb lak., u. p. Lestatták és mintegy 400 házát romba dönték. 1763 kovac, u. t. Zdenéina.
4. D., egykori zsupánsíig
után III. Frigyes Ágost uralma alatt a város a mai Bosznia határán, a Kis-Kapella hegységtl
elbbi fényét csakhamar visszanyerte, ellenben a K.-re, a XIII. sz. végén Brebiri Pál és testvérei,
napóleoni háborúk alatt D. ismét sokat szenvedett. György ós Mladen birták. D. várát Auersperg
1809-ben a braunschweigi herceg csapatai és az Ferenc és gr. Batthyány Ádám horvát bán vette
osztrákok szállták meg. 1813-ban Davoust, hogy vissza 1697. a töröktl 1788. újra a császáriaka szövetségeseket föltartóztassa, márc. 19-én az foglaltak el, de egy évvel késbb ismét a törökök
elbei hld egyik oszlopát légbe röpítteté. Május 8. birtokába jutott, s abban maradt 1878-ig. V. ö.
a franciák újra megszállták és Napóleon fhadi- Pesti Frigyes, Régi eltnt vármegyék, II. 394.
szállásává tette, aug. 26. és 27. pedig itt vívta
Driádok, 1. Dryadok.
ki német földön utolsó gyzelmét a szövetségesek
Driburg, város Minden porosz kerület Höxter
fölött; nov. 11. azonban mégis ez utóbbiak hatal- járásában, az Aa és vasút mellett, az Bgge-hegymábakerült. 1817-ben erdítményeit lerombolták; ségtl körülfogott völgykatlanban, (isio) 2897 lak.,
a város lassanként újra emelkedni kezd, amit 1835. üveggyártással, vastartalmú ásványvízforrásokaz elbei gzhajózás megnyitása, 1839. pedig a kal és körülöttük fürdintézettel, meg egy kasvasutak építése jelentékenyen elmozdított. II. Fri- téllyal. Közelében van a satzi kénes forrás és a
gyes Ágost uralma alatt újabb mremekek kelet- hersti kút, amelynek vize a seltersihez hasonlít.
keztek. 1849 május 3— 9-ig heves utcai harcok
Drid, egykori zsupánság a mai Dalmáciában,
színhelye volt a várop. 1866 jún. 18. a poroszok mely 1185 óta atrani püspöki megyéhez tartozott.
minden ellenállás nélkül megszállták. V. ö. Scha- Kálmán király ezt helybenhagyta, szintügy II.
fer, Wissenschaftlicher Führer durch Dresden András. V. ö. Pesty, Régi eltnt vármegyék. 11.
(Dresden 1907) Statistisches Jahrbuch der Stadt
Dridií (Dirdes), kisk. Fogarasvm. fogai'asi j.Dresden für 1909 (u. o. 1910) W. Doenges, Stat- ban, (1910) 712 oláh lak., u. p. Fogaras, u. t. Alsóten der Kultur (u. o., Leipzig 1908)
Schumann, szombatfalva.
Berühmte Kunststádte: Dresden, Leipzig (1909);
Driesen, város Frankfurt porosz keiiUet PiieLiliden, Geschichte der k. Haupt- und Eesidenz- deberg járásában, a Netze egy szigetén, vasiit
rosi jogokkal. 1485-ben,

midn Ern és Albert szász E

;

;

;

—

—

—

;

;

;

;

Dresden (u. o. 1885); Bichte>- 0., Dresdens
Entwickelung (u. o. 1911) Horstenau, DieTage
von Dresden 1813 (Wien 1911).
Drezdai béke, melyet Poroszország, a II. sziléziai háború befejezésekor,1745 dec. 25. Ausztriával és Szászországgal Drezdában kötött. Föltételei:

mellett, (i9io)

3. Szászország 1 millió tallért fizet hadisarcúl
Poroszországnak. V. ö. Becker R., Der Dresdner
Friede (Leipzig 1902).
Drezdai konferenciák. Miután Ausztria és Po-

szövéssel, gabonakereskedéssel.
Driftelmélet. Sokat foglalkoztatta és részben
még ma is foglalkoztatja a geológusokat az a
kérdés, vájjon honnan, hogyan s mely utakon kerültek a vándorkövek (erratic blocs) mai helyükre.
Ezen elmélet szerint Skandinávia hegységeinek glecserei lenyúltak egészen a tenger-

stadt

;

6009 lak., posztó-, vászon-, ecet-,
sörgyártással, gz- ós fürészmalommal. Nevezetességei a kat. templom, a pedagógium, árvaház, városi múzeum, I. Vilmos császár és Schön:

berg-szobor

stb.

Drietoma, község, 1. Urétoma.
1. Szilézia elfoglalt része megmarad II. Frigyes
Driffield, Great (ejtsd: gret drifflid), város Eastporosz kir. birtokában. 2. Frigyes elismeri I. Fe- Ridingben, Yorkshire angoL countyban, a Hull
rencet (Mária Terézia férjét) római császárnak. és vasút mellett, (i9ii) 5676 lak., gyapjú- és gyapot-

roszoi-szág megbízottjai, Schwarzenberg és Manteufíel,01mützben 1850 nov. 29. a holsteini s heszszeni kérdésre nézve nagyjában megállapodtak,
a függben hagyott német szövetség újjáalakítása kérdésének megvitatását egy 1850 dec. 23.

partokig, ahol alsó tömegeik jéghegyek alakjában
a tengerbe kerültek. E jéghegyek kötuskókat és
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Drigrhlinarton

mindenféle törmeléket hiucoitak magukkal s a
mikor akár elolvadtak, akár pedig a szái"azfc>ldhöz ütközve szétaprózódtak, a ktuskók a tengerfenékrekerültek. E tengerfenékbl késbb száraza mai
föld lett s így kerültek azok a ktuskók
vándorkövek
a felületre. Az elméletet általánotényleg ö fejtette
san Lyell-nek tul^donltják
azt ki legtüzetesebben (Principles of Geology), a
név is tle való (diift a. m. zajló jég), de az eszmét tulajdonképen már B. F. Wrede vetette fel
(Geognostisohe Untersuchungen über die südbaltischen Lander stb., Berlin 1804). A D, mintegy
áthidaló elmélet a diluviális és a glecser-elniéletek között. Igen sokáig nagyon általánosan vaiiották, de újaJbb idbou sokkal általánosabban elfogadott Torrell amaz elmélete, hogy a skandináviai glecserek a Keleti-tengeren át lenyúltak egészen a német Középhegység széléig, a Kárpátokig,
és Oroszországban a Dnyepr partjáig, úgy hogy
magukkal a gleeserekkel kerültek a vándorkövek
maihelyeiki-e. L. Glecserek és Vándorkövek.
Drighlington, gyái"város Yorkshii-e angol
countyban, (i9ii) 4126 lak. GyapjuipaiTal és
vászonszövéssel.
Drill, emberek di-esszurájának német neve,
1. Dre^szxira; íov. a. m. csinozás (L o.)Drill (Fapio leucophaeus F. Cuv., áiist), a eerkófmajmok (I. o.) családjába tartozó majomfaj.
Valamivel kisebb az ismeretes mandrillnál hosz8za 85—80 cm., vállmagassága 55—60, farka
8—9 cm., arca fekete, gereznája hátán és oldalán
barna, hasa és végtagjainak bels része fehéres
barkója és szakáll.i piszkosfehér fargumói vörösek hazája Nyugat-Afrika.
Drilling, háromcsöv vadászfegyver, amelyen
a középs cs szkebb méret és golyóra való.
Urintys Forst. (növ.. Wintera Murr., Tasinania R. Br., füszerkéregfe), a Magnohaceae-család
génusza; 10 faja fkép a déli félgömbön elterjedt
örökzöld cserje vagy fa. Virága ritkán magános,
többnyire egyszena v. elágazó boggá egyesül
húsos, bogyótermése sokmagú. A D. WinteriForst.
(Winter-kéregfa) 3 12 m. magas fa, hosszas,
tompa, börnemü, a visszáján deres szinü levelekkel
és fehér virággá! a Magelhaens-szorostól Mexikóig
Dél- és Közép-Amerika verfényes dombjain és
hegyein n. Kérge a Wiiüer-féle kéreg, vagy inagdlan cimet (Cortex Winteranus verus), fszeres
csjpós V. éget, borsiz, kellemes fíiszeres fahójv. i)oi-sillatú. Csatorna v. csalakú, barnás, sok
barna kerekded folt és lapos, fehéres mélyedés
látható rajta. BeLsö színe barna és hosszában
emelkedik vannak rajta. A kinakéreg helyett
váltóláz, gyomorgj'engeség és skorbut ellen orvossáirnak használták, de a sokkal gyengébben ható
Gandla álba és a Ginnainodendron corticosiim

—

—

;

;

.-

;

A Fekete

D. Törökország egyik legszebb tavából,
a 692 m. magasban fekv Ochrida-tóból folyik ki
szk hegj'szorosokban É. felé tart, elhalad a Divra
mellett és 276 km. hosszú folyás után Kukusznál,
Prizrentl 30 km.-nyire egyesül a Fehér D.-nel.
A Fehér D, a Hercegovina déli határán fekvó
2000—2500 m. magas hegyeken, a Szuka Plaeleinte K.-nek, majd D.-nek
nina lejtin ered
tart
szintolyan hosszú, mint a Fekete D. A két
forrásfolyó egyesülése után szúk hegyszorosokban, valóságos kanyonokban, amelyeket 1000 m.
;

;

magas meredek

sziklafalak fognak be, folytatja
sellket s vízeséseket alkot és kanyargós
folyás után kiér a Szkodrai- vagyis Szkutariiútját,

síkságra. Azeltt egy ágban folytatta útját és
Alesio alatt az Adriai-tengerbe toi'kolt, csakis
áradás idején öntvén el a Szkutari mellett elterül
síkságot. Azonban 1858. nevezetes bifurkáció támadt, a víz nagyobb része elhagyta a régi medrét, az ó-D.-t és a Drinasza uevú ágban Szkutari
felé veszi útját, a Bojanával egyesül és 300
350 km, hosszú folyás után szakad a tengerbe. A
D. csak a torkolatánál hajózható ; Szkutari alantabb fekv részeit áradásaival gyakran veszélyezteti ; alsó részének környéke, különösen nyáron, nagyon egészségtelen. V. ö. J. G. v. Hahn,
Reise durch die Gebiete des D., Wien 1869.
Drina, a Szávának 350 km. hosszú jobboldali

mellékfolyója Hercegovinában, 25 km.-nyire Focsától a Tara és Piva egyesülésébl keletkezik,
amelyek Montenegró K.-i határán, 2 2600 m.

—

magas hegyeken erednek ÉÉNy.-nak folyik Erdig, azután KÉK.-nek Focsáig, fölveszi a Montenegróból jöv, közel 200 km. hosszú Limet, határul
;

szolgál Bosznia és Szerbia közt. Zvornik alatt

oi-vosság

Faramo, casca d'Auta, arbol de Agi. Mint népies
még most is igen nagy becsbon áll.

kisebb dereglyék járhatnak i-ajta Racsánál torJobboldali mellékvizei még a Csehotina
és Jadar, baloldaliak a Pi-acsa és Drinjacsa. Termékeny vidékeket szelvén át, Kállay Béni közös
pénzügyminiszter, mint a bosimiai kormány fha
tósága, nem kiméit som fáradságot sem költséget,
hogy ezt a pompás folyót hajózhatóvá tegye.
Drinápoiy (törökül Edirm, bolgáinü Odrin),
egykoron Törökoi-szágnak, jelenleg az ugyanily
nev török vilajetnek (38,i»00 km* körülbelül
1 millió lak.) fvárosa
a válinak, egy musztosárnak, egy migymoUahnak, egy görög keleti
érseknek, bolgár ortodox, bolgái-egyesült és
örmény püspöknek székhelye, a Marica, Tundzsa
és Ai^da összefolyásánál, termékeny völgyben,
vasút mellett; Jildirum külvárosával együtt
71,000 lak., köztük 23,000 moh. török, 30,000
ort. görög és bolgár, 6000 örmény, 4000 zsidó,
akik részben malomiparral (több gzmalom is van
a városban ós a város mellett), szattyán brt készít
brcserzéssel, illatos vizek desztillálásával, selyem-, gyapjú-, pamutkelmék és sznyegek szövésével, továbbá kereskedelemmel foglalkoznak, u
közelében term bor Törökország legjobbja. D. a
trák kereskedelem fhelye. A hajózás a szóles,
de sekély Maricán nagy üggyel-bajjal jár fontosabb a város kereskedelmére nézve a Dedeagacsba vezet vasút; gabonán kívül különösen
bort, selymet és állati termékeket exportál. A

Drin, folyó Albániában, a Balkán-félszigeten
a Fehér ós Fekete D. egyesülésébl keletkezik.

török-tatár jelleg viii'os, mely elsrangú vár, a
II. török hadtest székhelye. A város legjolentéke-

—

,

kérgével (Cortex Winteranus spurius) gyakran
hamisították. A Canella kérge világosabb, belül
fehéres és emelkedése nincs. A D. VViiiíeri kérgét Dél-Amerikában tapiruskíregnek is hívják,
mert a tapirus, ha b^'lgörcs bántja, e fának a kérgét rágja. Más nevei palo de Mambó, canela de
:

Rétui Sagy Lejeüionu. V. kt.

;

kollik.

;

;
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nyebb épülete a legmagasabb helyen fekv pompás II. Szelim szultán mecset, amelyet a törökök
egész birodalmukban a legszebb mecsetnek tartanak. A XVI. sz. közepén Szulojman szultán müépítöje, Szinán építette. A mecset eltt értékes
márvány és szienei gránit-monolitikus oszlopokból egy poi-tikusz van. A mecset oldalán négy
karcsú, 60 m. magas minaret emelkedik hármas

—

Drobisch

ráskritikával és világos eladásban. Fbb müvei
A szlávok letelepedése a Balkán-félszigeten
(Moszkva 1873) A bolgár egyház története kez;

detétl máig (Wien 1869).
Drinova, község, 1. Derenyö.
Driopszok, ókori görög néptöras, melynek se a
mitikus Dryops és régebben az Oeta és Pamassos
hegyek között volt a hazája. Késbb a dór vángalériákkal. A mecset tágas, dísztelen belseje fölött dorlás ket is kiszorította régi laklielyükrl és
négy kolosszáUs porflroszlopon nyugvó kupola Epiruszban (1. o.), részben Tessaliában és másutt
emelkedik, amelynek átmérje 31*2 m. (a konstan- is találtak otthont,
tinápolyi Aja Szoíláé 31*4, a pantheoné 42"3) és
Drissza, 1. 200 km hosszú mellékfolyója a
amely a levegben látszik függeni. Megtekintésre Dunának, Oroszország Ny.-i részében. Vitebszk
méltó még az Ücs Serifli Dzsami-mecsot (az osztr.- kormányzóságban.
Nevel járásban
ered és
niagyar konzulátus Icözelében) sajátszeni mina- Drissza alatt torkollik.
retekkel. Egyéb jelentékeny épület az Ali pasa
2. D., az ugyanily nev járás (3015 km*
bazár, egyike a kelet legérdekesebb bazárjainak, tor., 77,84:7 1.) székhelye Vitebszk orosz kormánygalériákkal és boltokkal ellátott nagy épület fehér zóságban, a D. és Duna összefolyása közelében,
és vörös téglákból, 2 f és 4 oldalbejárattal. En- erds, mocsaras vidéken, vasút mellett, (i9io) 4500
nek közelében van a város régi citadellája. A váro- lak., kendertermeléssel és kereskedéssel.
Driva, 110 km. hosszú folyó Norvégiában a
son kívül feküsznek a kaszárnyák és katonai kórház. A Maricán átvezet 5 híd közül a görög csá- DovreQelden ered, meredek falu völgyben folyik,
szái'ok korából ered Szt. Mihályhíd a legérdeke- alsófolyásában Opdalselv, majd Sundalself nevet
sebb. 1905-ben a város egy része leégett. D.-tól visel, Sundalsörennél ömlik a Sundalsfjordba.
Drive (ang., eátsd; dréjv) a. m. kocsizás, séta1 km.-nyiro van Karagacs falu, mintegy 4O00 lakossal, az angol és olasz konzul székhelye és a kocsizás. Vadászatban kergetós, hajtás, zés.
Drivenik, adók. Modi-us-Fiume vm. cirkvenicai
vasút tisztviselinek lakóhelye. D. legrégibb néven Uskudama, a trák besszieknek volt fvá- j.-ban, (1900) 1838 horvát lakossal, halászattal,
rosa bizánci írók Oresztiának is nevezik. A Had- posta- és táviróhivatallal. D. a rómaiak egyik parti
rianus császár által szebbé tett város róla kapta erdé volt késbb a D.-i hatalmas vár a Frannevét (Adrianopolis) és Haemi Montus tartomány gepánok tulajdona volt. 1544. Prangepán Istvái>
székhelyóvó lett, 323-ben itt gyzte le Konstantinus D. várát nvérének Katalinnak s férjének Zrínyi
császár Liciniust; 378. pedig a nyugati gótok Miklósnak adta át. Ma csak romjai vannak meg,
Valens császárt. 1205-benBalduin császárt Kalojan melyek egy 181 m. magas dombot tetznek be.
l>r. jur., 1. Doktor.
bolgár fejedelem legyzte, fogságba vetette és kéDrljaSa, adók. Zágráb vm. peti'injai j.-ban,
sbben kegyetlenül kivégezte. 1361-ben Murád
szultán elfoglalta, 1365. pedig Brusszából ide tette (1900) 870 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Sunja.
Drljanovac, adók. Belovár-Körös vm. belováii
át székhelyét. A szultánok székhelye mai'adt Konstantinápoly elestéig, l-i53-ig. A XIV. sz. végén j.-ban, (1900) 497 horvát-szerb lak. u. p. Raéa, u. t.
Schiltberger J. szerint 50 ezer háza volt (kb. 250 Grdjevac.
Dr. med., 1. Doktor.
ezer lak.). A szultánok ezután is, nyugati hadjáraDmek, adók. Zágráb vm. nagygoriczai j.-ban,
taikat megelzleg, rendesen D.-ban gyjtötték
össze hadaikat, melynek a XVI. sz.-ban még 150 (1900) horvát-szerb lak. u.p.Orle,u.t.Velika Qorica.
Drnig, szláv neve Demisnek (1. o.).
ezer lakosa volt. Ezután hanyatlott. D.-ban idzött
Dmje, nagyk. Belovár-Körös vm. kapronczai
a Törökországba emigrált Rákóczi Ferenc fejedelem 1717 okt. 28-tól 1718 aug. 16-ig; itt foly- j.-ban, (1900) 1306 horvát-szerb lak., vasútállomástak az alkudozások egy magyar-török-spanyol sal, posta- és táviróhivatallal. Lakói a Dráva folyószövetség tárgyában. Az orosz-török háborúban ban aranyat mosnak.
Drobeta, 1. l'urmi-Szeverin.
1829. Díbics-Zabalkanszki elfoglalta, amire a szulDrobisch, Moritz Wühdm, [német filozófus és
tán megkötötte a D.-i békét. 1854-ben Bosquet generális vezérlete alatt 15,000 francia szállotta matematikus, szül. Lipcsében 1802 aug. 16., megh.
meg. 1877-ben a törökök az oroszok feltartózta- u. 0. 1896 szép. 30. mint egyet, tanár. Herbart
tására a város körül nagy erdítményeket készí- rendszerének egyik oszlopos embere volt Némettettek, de még mieltt ezeket fölszerelhették volna, országban, e rendszer matematikai részeinek (a lékatasztrófa érte az oroszok ellenfeleit és ezért a lektanban) védje és fejlesztje. Miután mái- 1828.
törökök a nagyobb erdítmények lerombolása után kritikai folyóiratokban ismertette Herbart léleka várost elhagyták, azután Sztrukov vezérlete tanát és metafizikáját, néliány pedagog. munka
Beialatt orosz lovasok szállották meg, de 1879. ezek után föllépett els nagyobb flloz. müvével
tráge zur Orientirung über Herbarts System dor
is végleg elhagyták.
Philosophie (Leipzig 1834). Ezt követte még ma is
Dr. ing., 1. Doktor.
Drinov, Marin Sztepanovics, bolgár történész, becses és közkézen forgó logikája Neue Darstelszül. Panagjuristében 1838., megh. Charkovban lung dor Logik nach ihi-en einfachston Verhiiltnis1906 márc. 13. Tanulmányait Moszkvában vé- sen, nebst einem logisch-mathem, Anhang (1836.,
gezte és sokáig mint a szláv filológia tanára mkö- azóta több ízben átdolgozta, 5. kiad. 1887) QrundEmp.
dött Charkovban. Alapvet történeti mveiben a lehren der Religionsphilosophio (1850)
bolgár nemzet störténetét ismertette kitn for- Psychologie nach natm- wissenschaftlicher Methode
;

:

;

;

;

;

;

:

:
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;
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(1842) Erste Grtmdlehren der math. Psych. (1850)
Die moralische Statístik und dio menschl. Willensfreiheit (1867) Über die Fortbildung der Phil,
düTch Herbart (1876) Kant's Ding an sich und
sein Erfahmngsbegriff (1885). D. nem puszta kövotöje Herbartnak a metafizikában eltér tle s a
;

;

;

;

vaUásbölcsószetben a

filozófiát ki

akarja békíteni

Dröme

váron

vezette a székesegj'ház
városi dalárdát és számos
gyzelmet aratva az országos dalán'ersenyeken,
mindkettt a fejldés magas fokái-a emelte. Körösön a székesegyházat nagy költséggel ós múérteleramel restam"ál tattá. Egyházmegyéjének
magyarországi területén néhány új plébániát szervezett, de a hor\'átországi és a dalmáciai részeken az áldatlan politikai viszonyok miatt jelentöltött évei alatt

müénekkarát és a

a vallással; módot talál rá, hogy a személyes
istenség fogalmát fölvegye rendszerébe s etikájának sarkpontjává tegye. V. ö. Credaro, M. W. D. tsebb eredményekhez nem juthatott.
(Roma 1897) Heinze, M. W. D., Gedáchtnissrede
Drohobycz (ejtsd: -bics), az ugyanily nev kerü(1897); Neuheíi-Drohisch M. W. D., Ein Gelehr- leti kapitányság (1456 km* tei-ület, (1910)173, 221
tenleben (1902).
lak.), székhelye Galíciában, aDnyesztrbe torkoló
Drochtérsen, porosz falu Stade kerület keh- Tysmerica és vasút mellett, (i9io) 35,886 lak., 1900
dingeni járásában, vasút mellett, ov. templommal, óta népessége több mint SiVo-kal növekedett. Sótégla- és cserépégotéssel, (1910) 3679 lak.
fzkkel, olajpréseléssel és petroleumflnomítással;
Drócsa, a Hegyes-D. hegység (1. 0.) legma- jelentékeny marha-, gabona-, br-, petróleum- és
gasabb csúcsa (837 m.) Arad vármegyében, Szla- sókereskedéssol. Jelentékenyebb épületei a gót
tinától (ma Mikószalatna) É.-ra emelkedik. Köz- Ízlésben épült kat. templom és a Bazilrend bavetlenül mellette a maroskaproncza-honcztöi vár- rátok kolostora, a városháza és fgimnázium, az
megyei út szeli a hegységet.
Osztrák-Magyai- Bank fiókjának palotája stb.
Drog (drogue), növényi, illetve állati eredet,
Droit (franc., ejtsd: droá) a.m. jog, jogtudomány.
gyógyhatással biró, leginkább szárítás útján kon- D. coufumiei''a. m. szokásjog; ellentéte a D. écritr
zervált anyag. L. Gyógyszerek.
írott jog, mely alatt leginkább a római jogot érDrogden, az Amager és Saltholm dán szigetek tik. Droits civüs, a francia honost illet jogok, elközt elterül része az Öre-snndnak a hajók na- lentétben a droits des gens (jus gentium) minden
gy obbára itt mennek keresztül a Kattegatba. K.-i embert, mint ilyet, habár francia honossággal nem
felét HoUandordybetnek, a Ny.-it Kongedybetnek bir is
illet jogokkal. Z). d'aiibaine^i a régibb
hívják az utóbbinak bels része a kjöbenhaveni jog, mely szerint a Franciaországban elhalt idegeíkopenhágai) kiköt.
neknek hagyatéka a koronára háramlott. D. toDrogéria, a drogista üzlethelyisége.
vábbá annyi mint illetékvám, jelesül az áinik kiDrogheda (^tsd: droggede), város Leinster ir tar- es bevitele után íizetcnd vámok.
D. ne done
tományban, Louth ésMeath countykban, aBoyne plus qiie sóit demande, francia jogi példabeszéd a.
partján, vasút mellett, püspöki székhely, (1911) m. a bíróság nem ítél meg többet annál, a mennyit
12,425 lak., jelentékeny vászonszövökkel, pamut- a fél kért.
D. ne poit pas morier, angol jogi
iparral, sör- és brgyártással, szeszfinomítókkal példabeszéd a jog nem i^lhat meg.
és szappankészítéssel
különösen Liverpoolba
Droit des gens (franc.) a. m. nemzetközi
szarvasmarhát és lisztet szállít. Cromwoll a várost jog (1. 0.).
bevevén, a város védinek menedéket nyújtó Sz.
Droit de suite (franc.) a. m. az üldözés joga.
Péter templomát a benne levkkel együtt felé- L. Tengerzár.
gette. 1690. a várostól 2 km.-nyire a Boyne mellett
Droit de visite (franc.) a. m. a vizsgálat
ütköztek meg II. Jakab és III, Vilmos hadai. Az joga. A nzkjban azonban a hajóátkutatási jogot
ütközet helyét 46 m. magas obeliszk jelöli.
jelenti (1. o.).
Drogista, aki a drogkereskedelemmel üzletDroit-droit (franc.) v. jus duplicatum a. m.
szeren foglalkozik. A kis v. dótail-D.-k a közön- ketts jog. Az angol jogban a tulajdonjoggal páségnek közvetítik árúikat, a nagy D.-k üzletfelei rosult birtokjog.
a kis D.-k, a vegyészeti laboratóriumok és a
Droite (franc ejtsd droit), a. m. jobb (pl. kéz).
gyógyszertárak. Mlg régebben a D,-k csak a szoDroit international (franc.) a. m. nemzetrosan vett drogok közvetítésével foglalkoztak, közi jog (1. 0.).
ma a háztartásban és az ipar különböz ágaiban
Droitwich (ejted: dr^tics}, város Worcester anhasznált cikkek és vegyszerek forgalmának jó- gol eountyban, a Saiwarpe és több vasút mellett,
részét is
bonyolítják le.
(1911) 4146 lak., a városban lev sósforrással,
Drogista-szakiskola. A drogista-növondékek amelynek vízét fürdésre és sófzésre használják.
kiképzésére szolgál. Budapesten 1910. létesült;
Drdle (fr. ^tsd: drói) a. m. kópé, bohóc, tréfafóbb tárgyai vegytan-vogyszerismerct, növónj-tan- csináló drólerie a. m. tréfa, bohóság.
drogismerot, drogista- gyakorlat, drogista-iroda.
Drolshagen, porosz falu Arnsberg kerület olDrog:ue (ejtsd drog), 1. Drog.
pei jái-ásában, szép román ízlés egykor bencés
Drohobeczky Gyula, körösi gör. kat. püspök, templommal, brgyártással, vas- ós acólravekszül. Karácsonyfalván (Máramaros vmegye) 1853 kel, kbányával, (1910) 3363 lak.
nov. 5. Tanulmányait Ungváron végezte a gör.
Dromadidac (áUat), 1. Gémlile-félék.
kat. papnevel intézetben. 1876-ban püspöki levélDruiuaeidae (állat), 1. Enui.
táros, 1877— 80-ig az ungvári papnevel tanulDroiuaeuM (állat), l. Emu.
mányi felügyelje volt. 1883-ban a tanítóképz
Droiuas (állat), 1. Gémlile félék.
igazgatójává nevezték ki. 1888-ben a gör. kat.
Dröme (ejtsd: dróm), 1. rohamos folyású,110—12<^
papság érdekeit felkaroló Kelet c. lapot alapította km. hosszú mellékvize a Rhönenak Franciaországmeg. 1891-ben körösi püspökké nevezték ki. Ung- ban fon"ása, a Font-D., Haatos-AIpcsdópartement
;
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—

határa közelében, 1500 1800 m. magas hegyek
közt van. Elször ÉÉNy.-nak folyik, fölveszi a
Bezt, a Suzet, a Roannet, azután délnek és ismét
NyÉNy.-nak fordul, fölveszi a Druise nev vízesésérl (40 m.) ismeretes Gervannet és Valence

756

—

Drosera

Dromoterápia. Gyógyító eljárás, mely a futásnak a szervezetre gyakorolt hatásait használja.
Vannak gyógyító-tornagópek, melyek lehetvé
teszik az egyhelyben futást (Burlureaux).

Dronaz (ejtsd: drona), Pic V, Fointe de, 2949 m.
magas hegycsúcs a Pennini Alpokban, Combin és
között.
2. D., département Franciaország DK-i részé- Montblanc
Körülhatárolják a Nagy
ben 6522 km* területtel, (i9ii) 290,894! lak. Ny-i Szent-Bernát (2472 m.), Menouve (2759 m.). Col
része, a Rhone melléke, az egész dépai-tementnak de Ferret (2492 m.) és Col de Fenötre (2699 m.)
mintegy ^/g része sík többi részeit nagyobbára hágók. Megmászása fárasztó.
mészkbl álló és krétaképzdményü hegyek taDronero, város Cuneo olasz tartományban,
alatt torkollik

;

nem

hajózható.

;

karják, amelyek Isére és Hautes-Alpes között, a
Dévoluy nev hegytömegben érik el a legnagyobb
magasságukat (2405 m). Vizei a Rhone és mellékfolyói (Bancal, Galaure, Bouterno, Isére stb.). Éghajlata általában mérsékelt és egészséges. A mé:

lyebben fekv helyeken az olajfa, eperfa, némely
helyen a narancsfa, azután mandula-, dió- és egyéb
gyümölcsfák tenyésznek. Az állattenyésztés ágai
közül csak a sertés-, juh-, méh-, szárnyas- és selyemhernyótenyésztés virágzó. Az ipar a selyemfonással és szövéssel, a gyapotkelmék, durva kendk, festett vászon, keztyük, brök, agyagedények,
olaj, üveg, papiros készítésével és szeszflnomítással foglalkozik.

Dromedár

Fvárosa

(áUat),

Valence.
az egypúpu teve általánosan
:

ismert neve. L. Teve.

Dromia Fabr. (áUat), a tízlábú rákok (Decapoda) rendjébe, a rövidfarkú rákok (Brachyura)
csoportjába tartozó tengeri ráknem. Az eocénkortól napjainkig él. Kizárólag Magyarországból
ismeretesek eddig a következ kövestUt fajok D.
Corvint Bittn. a Kolozsvár környéki fels durvamészbl ós a D. claudipolitana Bittn. a kolozs:

Macra összefolyásánál, (laoi)
6978 lakossal, mezgazdasági gópgyái-tással, kbányákkal és selyemtermeléssel; régi kastély
a Roccabrima és

romjaival.

Dronfield (ejtsd: flW), város Derby angol countyban, vasút mellett, (i9ii) 3943 lak., szénbányával, vas- és acélárukészítéssel Cowleybeu kénes
;

forrással.

Drongen, helység Belgiumban, 1. Tronchieiines.

Drongó (áUat), 1. Dicruriis.
Dronne (ejtsd: dronn), folyó Franciaország

dny.-i

részében, Haute- Vienne départementban Chálustói
7 km.-nyire, 455 m. magasban, mocsárból ered.
Dordogne départementbanmély és kanyargós granitszorosban folyik és ott veszi föl a Collet. A
tiszta viz Nizonne fölvétele után határul szolgál
Dordogne és Charente, illetleg Chareute-Infórieure közt; a Chalaure fölvétele után Girondeba
jut ós Couírastól V/.^ km.-nyire 189 km. hosszú
folyás után az Isiébe, a Dordogne mellékfolyójába
torkollik.

Dronte

(áUat), a.

Drontheim,

m. Dodo

(1.

o.).

Iromlhjem.
Drop (ang. a. m. csöpp), Skóciában 1826-ig
vári alsó barton-emeletbl. Az él fajok kczül a
Földközi-tengerben és a Quarneroban is gyakori érvényben volt súlymérték, mely
Vie unciával
192372 mg. Helyenként kisebb-nagyobb eltéa gyapjas rák (Dromia vulgáris M. Edv.), melyrésekkel (1,'4-tl Ví-ig) használták.
nek testét vörös oUóhegyeinuk kivételével
Drop (ang.) a. m. esés, leesés. Az akadályszr fedi. L. még Gyapjas rák.
Dromó, Drunió, Duriim, 1. népmesékben és versenyeken olyan akadály neve, amelynél a lonépkönyvekben az ördög tulajdonnévül használt ugrási oldal mélyebben fekszik, mint az elugnlsi,
neve. Ilyenül fordul el boszorkányperek vallomá- tehát a ló lefelé ugrik. Ez az ú. n. mólyugrás a
saiban is.
2. Szegedi tájszó, amely a hajóvon- ló erejét nagyon igénybe veszi s gyakran jár butató kötélnek a vontató lovak hámja hozzáköté- kással. A D. elugrási és leugrási helye közt gyakorta széles vizes árok is van.
sére szolgáló csomóját jelenti.
Dropacizmus, szörtelenítés, ill. szrök kitépéso
Dromónesz (gör.) a.m. futó, a byzantinusok gyorsan futó evezs hadihajói a X. sz.-ig, melyek közép- azáltal, hogy a br megfelel területére tapaszt
helyet foglaltak el az ó- görög trierák és a kés ró- ragasztunk s azt húzzuk
Drops (ang.) a. m. gyümölcscukorkák, 1.
mai liburnák között. 100, két sorban egymás felett
elhelyezett evezik voltak. Az evez-padokon ül Boi)on.
Dropt, francia folyó, 1. Drót.
evezsökön kívül 60—100 katona is volt a hajón,
Droschke (aóm., oroszul droske), eredetileg
kik a tengeri ütközetben a hajó elején és közepén
kimagasló fedélzeten állottak ós onnan az ellen- alacsony, könny, födetlen orosz kocsi rendesen
ségre lándzsákat, vasdarabokat, köveket és egy kétüléses, de többször elfordul egy hosszában
az elöfedélzetcn elhelyezett vaspántokkal össze- fektetett harmadik ülés is, amelyen az utas oldalt
tartott csbl tüzet is dobtak. A D.-t az olasz vá- foglal helyet, vagy lovagló módra ül. Minthogy a
rosok gályái szorították ki elvétve még a XII. bérkocsiknak, midn Szent-Pétervárott és Varsóban divatba jöttek, ilyen formájuk volt, a bérsz.-ban is elfordultak.
Dromore, város ülster ir tartományban, Down kocsit késbb, ha más alaknak voltak is, di-oskecountyban, vasút mellett, anglikán püspök szék- nak nevezték. így került ez a név Németországba
is, ahol ma is D.-nak hívják a bérkocsit.
helye, (1901) 2307 lak., vászonszövéssel.
Drosera L. (növ.), harmatfv, a Droseraceae
Dromosz (gör.) a. m. futás. A hellén testedz
gyakorlatok legegyszerbb s legrégibb neme a család gónusza 8-4 fajjal (1. Droseraceae). Apró,
futás volt, melyet a stádiumban gyakoroltak. A ével, többnyire múigyszrös növények, levelük
D. alatt a stádium (185, mások szerint 192'27 m.) trózsává csoportosul, ebbl emelkedik a virágzati kocsán, számos virággal. Tzeges, mohás
egyszeri befutását értették.
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1.
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Droseraceae

lápokon hazánk hegyes vidékein legismeretesebb a D. rotundifolia L. (kereklevelú harmatfú).
Levele hosszúnyel, vaskos, kerek, tele van nyeles,

biborpiros mirigyszörrel,

melyeknek tetején

harmatként csillogó, ragadós, pepszintartalmú
nedv válik ki. A váladék a rászálló rovarokat fogva
tartja ilyenkor a szrök begörbülnek a levél közepe felé, a váladék a rovar lágy részeit feloldja
fahúsevört) s a növény mint táplálékot fólszívja.
A régiek édes aranyvize (1. o., aqua aura), mellyel
mindent gj'ógjítottak, leginkább D. -levelekbl készült. Olaszországban likrt készítettek bellük,
mely a «ros solis» (napharmat) után a rosoglio
nevet kapta. A tasmánlai D. pygmaea De. a
maga 2 mm. átmérj leveleivel és 1—2 cm. magaságot elér 1 virágú kocsánával a föld legparánjibb növényei közé tartozik. L. még Hús:

-

rn növények.

Droseraceae

Harmatffélék, a kétcsaládja a Sarraceniales
sorozatban. 87 faja igen nf^y területen képviseli
a családot Patagoniától és Auckland szigetétl
az é.-i félgömb é.-i erdhatáráig és pedig leginkább tzeges talajon van elterjedve. Ez az elterjedés különösen a Drosera génuszra (84 fajjal)
vonatkozik. Legnagyobb részt apró, ével füvek,
tömött trózsában álló levelekkel, melynek közepébl a virágzati kocsán emelkedik ki, mely kétivarú, sugaras, 5—4 tagú virágokat visel. Ezeknek külön csészéjük és külön sziromleveleik vannak, porzójuk
4, magházuk felsállá&ü, termésük 1, ritkán többrekeszü, többnyire sok maggal.
.Nevezetes sajátságuk e növényeknek, hogy leveleik érzékeny szrökkel és ú. n. «emészt^ miri(növ.).

szikek szabadszirmú
:

5—

gyekkel» vannak ellátva, melyeknek váladéka a
megfogott rovarok lágy részeit a növény számára
fölszívhatókká alakítja át. Innen «húsev» vagy
«rovarfogó» növényeknek nevezik ket. A rovar
megfogására több génusznál a levelek alkalmas
fogók<?szülékké alakulnak át, melyrl az egj'es
idetartozó génuszoknál külön van szó 1. Dionaea,
Aldrovancla, Drosophylhnn, Drosera és Húsev
;

növéiiyek.y ö. Darwin, Insektenfressende Pílanzen (németül, Stuttgart 1876).
.

Drosometer
Drosopliila
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(gör.),

(állat), 1.

1.

Harmatmérö.

Muszlica.
Drozofór.

Drosopbor (gör.),
Drosophyllum Link
1.

(n«v.), a Droseraceae
(Harmatffélék) család génusza. Egyetlen faja, a
D. lusitanicnm Link, a Pireneusi félsziget és Warokkó félcserjeszorü, mintegy félméter magas növénye. Trózsában álló levelei és elágazó virágzati kocsánja nyeles mirigyszörökkel vannak ellátva, hielyok ragadós váladékukkal rovarokat
fognak. L. még Húsev növények.
Drossen, város Frankfurt porosz kerületben, a
Lonzo partján, vasút mellett, (i9io) 5005 lakossal,
vas- és órcöntéssel, gépgyártással, bamaszénbá-

nyákkal, gyapjuíonással, posztószövéssel és két

gzmalommal.
Drosszinisz Gyövgy, újgörög költ, született
Athénben 1 859 dec. 21 Eddig öt Urai gj'üjteményt
adott ki: Pókhálók (1880); Cseppkövek '(1881)
.

Idillek (1885) ;Szalraavirágok (1890) és Amaranta
(1890). Prózai munkái: Falusi levelek (1882);

Három nap a Tinoson

(1883); Elbeszélések és

visszaemlékezések (1886) Mesék (1889). Iratait
kedves egyszerség és az érzelmek igazsága jellemzik. Szerkeszti a Hestia c. lapot.
Droste-Hülshoff, Annetfe Elisabeth, bárón,
német költn, szül. Hülshoff családi birtokon Mün;

ster mellett 1797 jan. 10., megh. 1848 május 24.
Meersburg várában, sógorának, Lassberg bárónak
(1. 0.) birtokán. Kitiin tudományos nevelésben részesült, korának számos kiváló férflával volt személyes ismeretségben s folytatott levélváltást, de
folyton küzdött gyenge testének bajaival s nem
is ment soha férjhez. Müvei: Gedichte (1838);
Das geistliche J^r (vallásos költemények, 1852)
és Letzte Gaben (1860). Összes munkáit kiadták
régi barátja Schücking Levin, (1878, 3 köt.) és
Kreiten Vilmos (1885, 4 köt.). D. a jelen századi
német költk közt elkel helyet foglal el, a nköltket mind messze túlhaladja; férfias szellem, mély

mvészet és alaki tökély jellemzi minden müvét. Legjelesebbek hangulatos
rajzai és költi elbeszélései, melyek közt több kiballada van. Egj^es balladái e miifaj remekei
közé tartoznak, így: Die Schlacht im Loener
Bruch, Der Geierpfi£f,Die Krahen.Sommemachtstraum, Die Schwcstem, Die Vergeltung stb. Novellái közül legsikerültebb Die Judenbuclie. Valláfölfogás, szerkezeti

tn

:

sos költeményeiben buzgó katolikus. Életérl s
költészetérl írtak Schücking Levin (2. kiadás
1871) Claassen (2. kiad. 1883) Hüffer (1886)
;

Landois

;

Jacohy (1890) Zotimann (1897)
Eschrnann, A. von D.-H., Ergánzungen u. Be(1890)

;

:

richtigungen ihrer Werke (Münstor 1910). Levelel
1877. jelentek meg. Münsterben 1896. emléket
állítottak neki.

Droste-Vischering, Klemens August, báró,
kölni érsek, szül. Münster városában Westfáliában

1773 jan. 31., megh. Münsterben 1845 okt 19. Pappá
szentelték 1798. Bátyja münsteri püspök volt, ki
1827.
is püspökké szentelte, 1835. pedig kölni
érsekké lett. D. válságos idben vette át az érsekséget. A kormány a vegyes házasságok és a hermesianismus ügyében követett magatartá.sáért
keményen megrótta, st egy ideig fogva is tartotta, de ezenfelül forradalmi üzelmekkel is vádolta. IV. Frigyes Vilmos király azonban fényes
elégtételt szolgáltatott neki, amennyibon ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy «sohasem osztotta a gondolatot, hogy az érsek fon-adalmi
tizelmekben részt vett volna». D. okkor az érsekségrl önként lemondott. 18t4-ben Rómába
zarándokolt, hol
Gergely nagy kitüntetéssel fogadta. Mvei
Ueber die Religionsfreiheit
der Kath. bei der von den Protest. zu begehond.
Jubelfoier (Münstor 1817) Ueber fórmliche Wahrheit und kirchliche Freiheit (Frankfurt 1818): Versuch zur Erleichtcrung d. inneren Gebotes (Mün.ster 1833); Frieden unter der Kirche und dem
Staate (Münster 1843); Predigten (u. o. 1843). V.
ö. Midh, KI. A. D. Brzb. v. Köln (Würzb. 1874)
Maurenhreclier, Die preus. Kirchenpol. u. der
Kölnw Kirchenstreit (Stuttgart 1881); Kipper,
C. Aug. D.-V. (Frankf. 1908).
Drót v. Drop' (esjtad: dro), 128 km. hosszú jobboldali mellékfolyója a Garonnenak, Dordogne départemontban, Capdrotnál, 239 m. magas dombon
ered; Girondeban, Caudrot közelében két ágban

t

XM.
:

;
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torkollik.

f

felállította. A német D. -gyártás
fészkei Iserlohn, Altena és Lüdenscheid voltak.
Franciaországban ezt az ipart Archal Rikárd honosította meg és
is tartják a D.-húzógépek
föltalálójának, ámbár Archal késbb mködött

64 km. hosszúságban zsilipek segélyé- D.-malmot

vel hajózható.

Drót vagy huzal alatt különféle, de kis keresztmetszet és nagy hosszúságú fémfonalakat értünk. Minden nyújtható fémbl készíthetünk dró-

t

azonban erre a célra leginkább a vasat, acélt, TratmUemél. Az angol D.-gyárak csak a XVll.
ólmot és a nemesfé- sz.-ban keletkeztek. Nálunk jelenleg csak egy
mek közül az aranyat, ezüstöt és platinát használ- nagyszabású vas és acél D.-gyár van, a Rimaják. Az anyag szerint a gyártmányt nevezik acél-, murány Salgótarjáni vasm r.-t. salgótarjáni
tot,

rezet, sárgarezet, alpakkát,

arany-, ezüst- stb. D.-nak. A legtöbb D.-t manapság
kavai-t vasból, kavart acélból, Bessemer-,Thomas-,
Martin-Siemens- és tógelyacélból készítik. A vas
mellé sorakozik a réz, melyet legiijabban igen nagy

telepén.

Manapság a D. -gyártás sokban eltér a középkorban használatos módoktól. Egészen 5 mm.-ig a
D.-ot 48— 50
vastag és 1250— 1400
hosz-

mm

mm

mennyiségben használnak elektromos vezetékek- szú (20—25 kg nehéz) vasrúdból hengerlik. Az
hez. A puha réz és vas a húzás következtében igen 1. és 2. ábra ily D.-hengersort láttat a a három
megkeményedik, st rideggé is lesz, amin izzítás- elhenger, b cd e a nyújtó hengerek, f a simító
sal segítenek. A rézötvények közül használják a és g a kikészít hengerpár. A D. a mvelet köz
sárgarezet 40, SS*/,, 30 és 200/0 cinktartalommal. A ben a pontozva eltüntetett utat futja meg. A
rézónötvényeket (a bronzokat) csekély mérték munkás megfogja a b hengerpár 7. pontjánál ki:

nyújthatóságuk miatt ritkán használják. A réznikol-cinkötvényt, az ú. n. alpakkát vagy újezüstöt szintén elektromos vezetékekhez használják.
A legnyújthatóbb és legpuhább a 6O0/0— OVo rezet, 20— 25»/o cinket és 20— 257o nikkelt tartalmazó alpakka. Ujabban az elektromos
vezetékekhez nagyon használják aWeillerféle sziliciumbronzdrótot és a foszforbronzdrótot. A nemes-fémek közül az ezüstöt
rézzel ós az aranyat ezüsttol vagy rézzel
ötvözik, fém-tisztán csak a platinát használják. A D. leghasználtabb keresztmetszete a köralak
az ettl eltér ovális,
négyzetes, lapos, trapéz, háromszög, csillag stb. alakú D.-ot alakos D.-nak (fa9on
dessindrót) nevezik.
Az ókorban a D.-ot lemezekbl vágott
vékony fonalakból kalapálták ki. A gyártásnak ezt a módját a középkorban a D.húzók váltották föl. A D. -húzáshoz ebben
az idben acélból készített és kúpalakú nyílással
ellátott húzóvas, továbbá fogó, kalapá<}s és reszel
kellett. A fogót a derékra kötött ers brövhöz
ersítették. A munkás a falhoz mozoghatóan megersített hintán ült. A vasat a kalapácscsal ós
reszelvel kihegyezték és végét a húzólyukon átdugták, ezt a munkás a fogójával megfogta és
lábát megfeszítvén hátradlt, ezután felállott és a
kihúzott D.-szál tövéhez ersítvén fogóját, megint
hátradlt. Minden ily mozgással mintegy 250
hosszú D.-szál keletkezett. Némileg hasonló eljárás divik Afrika népeinél ma is.
A leírt kezdeties dróthúzók mellett lassankint
elterjedtek a D.-húzópadok is. A D.-húzásra v.
fekv vagy álló hengert, vagy pedig dobot használtak. Az utóbbiak a finomabb D. gyártására
valók voltak. A XIV. sz.-ban már vízerövel mozgatott D.-húzókat is használtak. A vízi kerék
tengelyére forgatót ersítettek, melyet hajtórúddal
láttak el ennek végéhez kapcsolták a fogót, mely
a hajtórúdnak visszafelé mozgásakor a forgató
hosszának megfelel hosszúságú D.-ot húzott; így
D.-húzó,
tehát ez sem] volt még folytonosan

futó drótot és a c hengerpár 8. pontjánál bedugja.
Innen a drót újból a b hengerpárba (9 pont), ebbl pedig ismét a c hengerpárba (10 pont) jut.
A g hengerpár közül kifutó D. végét az ott álló
mmikás a motollához viszi s felrao tollal ja. Mivel

;

va^

mm

;

mköd

elz

1.

és

2.

ábra.

A

dróthengersor elül- éa felülnézete.

módon a hengerekhoz sok munkás kell, újabban a munkásokat vezet csatornákkal pótolják.
Míg ilyképen a D.-ot elkészítik, a vasnak 14 kaliberen kell átfutnia. A hengereket hajtó szijkorongot 30—50 m. kei-üloti sebességgel járalják.
A hengerek gyors forgása azért szükséges, hogy
az izzó anyag hengerlés közben ki ne hljön. Egy
izzító kemencével dolgozó D. hengersor havonkint 500—575 tonna, két kemencével 800—900
tonna D.-ot hengerelhet.
A D.-gyártáslwz használnak különleges szerkezet hengersorokat is. Ilyen a Roy-, Doden-,
Erkenzweig-, Minary-, Böcker-, Hardt-, Garret; Asbeck; Osthaus-, Eteken & Comp-, Bansen-,
Alpeter & Horst-, Schmidt stb. szerkezete.
Mivel a hengerek közül kikerült D.-ot oxidkéreg (reveréteg) vonja be, ezt elbb el kell távolítani, mieltt a tulajdonkópeni D.-húzást elkozdenk, mert a kemény reveréteg a húzó vasakat gyorsan elkoptatná. A reveréteg eltávolítására hígított kénsavat hasznáhiak (l'O- 1-2 rész
kénsav 100 rész vízre). Ebben a csávában a drót
3 óráig marad, ezután kiveszik és tiszta vízzel v.
ily

mveletekhez képest a h«iladás raésztejjel elegyített vízzel leöblítik és széntz
igen nagy volt. A D.-húzó malmokat az augsburgi felett gyorsan megszárítják. Szoktak a csávához
évkönyvek említik legelször.Tratmüller Chunrad rézgálicot is tenni, hogy a vas fólszine rézburkot
lett volna az, aki 1361. Augsburgban az els kapjon. A rézburku vas könnyebben húzható.

de mégis az

—
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ujabban a D.-ot mechanikailag is tisztogatják, kat úgy készítik, hogy az ezüstrúd felszínét re0-006
mert a sav a D. szilárdságára károsan hat. A szelvel felkarcolják és rákötnek
húzásra elkészített D. egjik végét összeill mm. vastag aranylemezeket. Az így burkolt ezüsthengerek között kihegyezik, ezután a D.-hnzó rudat faszéntüzön a kötelék elégéséig hevítik, ezután vörösvaskövei megdörzsölik s ha
lehlt, a huzópadon kihúzzák. Dy módon
az ezüstdrót
mm. vastag aranyburkot kap. A hamis v, leoni D. vékony
ezüst-, íll. aranyréteggel bevont rézrúd-

ODO—

ból készül.

A felsorolt D.-&jták közül az iparban
leginkább használják a vasdrótot. A kovácsvasdrótból készítik a telegráf- és
telefon-vezetékeket, a D. -köteleket, a
drótszegeket és a drótszöveteket. A fazekak drótozására a jól kilágjitott köt3.

drótot liasználják.
Ujabban szilárdsága miatt nagy tért
hódít az acéldrót is, melyet különösen
zongorahúrok, tk, kötelek és rugók ké-

ábn. Drötkúó.

pad motollájára dugják és kihegj'ezett szabad vé- szítésére használnak.
Az ú. n. kefedróiból készítik a gyapjú- és gyagét a húzó vason átértetve, a húzó dob fogójába
csíptetik. A 3. ábrában a motollát H, a húzó do- potkeféket és a galvanizáláshoz használt fémbot
és a húzó vasat A jelöli. A húzóvas rend- tisztító keféket. Ennek anyaga vas, acél és sárgaszerint acóUap, mely az áthúzandó D. kereszt- réz.
A virágdrót kékre v. feketére futtatott vasdrót,
metszeténél kisebb keresztmetszettel bír. A nyújtási koefficiens mintegy 09. Midn a D. végét ezt a múvirágkészítk, aranymvesek stb. hasza fogóba becsiptetik, a tengelyen lazán ül dob nálják. A pápaszemdrót rovattal ellátott félgömcsapját az a ö kúpkerekekkel forgatott tálca nyí- bölyacél-, réz; ezüst- v. aranydrót. A vasdrótot az
lásába dugják, ekkor a dob fordul, a D. megfe- idjárás behatása ellen réz-, ón- v. cinkburokkal
szül Ó6 az érintkez felszínek között keletkez védik. V. ö. Fehland, Die Fabrication des Eisendörzsöld a lenyomott csapot állásában megtartja, und Stahldrahtes (1886); Javing E., Draht und
úgy hogy ezzel egj'ütt a dob is tovább forog. Ha Drahtwaren (18&4) Buckwall Smith, Wire its
a D. elszakad, v. a húzó vason manufacture and uses (New York 1891).
teljesen átment, a feszültség
Drótbehúzó. Villamos vezetékül használt drómegsznik, mire a csapot ru- tok sok esetben (szigetelés céljából) fonalakkal
gója felszorítja és a dob meg- fonandók be. E célra a paszománípamál hasznááll. Mivel az áthúzás következlatos (1. Paszomán) befonó gép szolgál.
tében a D. megkeményedik, a
Drótféreg (áiut), népies, de egyúttal nemzethúzólyukakon néhányszor át- közi neve a pattanó bogarak (1. o.) lárváinak.
húzott drótot kilágyítják. E
Drótfeszit. A kerítés-drót kifeszítésére a melcélra a D.-ot vas- vagy acél- lékelt ábra módjára szerkesztett kis készüléket
üstbe teszik és az üst fedelét használják, ezt a készüléket hosszúkás tok alkotja.
betapasztják, hogy friss leveg
ne jusson bele. Az üstöt 3—4
órai izzítás után lassan lehtik és a kiszedett D.-ot a keletkezett vékony reverétegtl
pácolással v. mechanikai úton
Kerítéadrót-feszit.
tisztítják meg. A megtisztí-

í

í

;

tott lágj-

D.-ot ismét a húzó-

padba fogják és a kívánt vas4.ábr*.oiomdr6t-s«jtó. tagságig tovább nyújtják.
Az ólom- és óndrót készítésére a 4. ábrabdi sajtót hasznának. A vízi ervel
nyomott dugattyú c odoija az a edénybe b tölcséren át öntött fémet d rúd alakjában nyomja ki.
A tombak, alpakka, nikkel,foszforbronz és sárgarézdrótot ép úgy húzzák, mint a vasdrótot. A

melynek középen áthaladó tengelye egyik végén
kapocskerék, másik végén pedig forgató-kar van

cinkdrótot lemezbl vágott szalagokból húzzák,
még pedig gyengén csökken nyílásokon át. Az
arany-, platina- és ezflstdrótot öntött vagy kovácsolt rudakból húzzák mivel az arany drága, a
legtöbb aranydrótníik ezüst belet adnak. A vörös
izzó ezüstrudat körülöntik arannyal és ezt a
rudat húzzák át a huzóvasakon. Az aranvfonala-

Drótfonat alatt egymásba hurkolt vagy hullámos drótokból összekötött nagjszemü drótszö-

;

az utóbbinak forgatásakor a tengelyre ersített
drót felcsavarodik és megfeszül. A tengelyt állásában a kapocskerékbe akaszkodó kapocs rögzíti

meg.
Drótfogó, a vékony drótok hajlítására és

le-

csípésére való szerszám.

vetoket értünk. A sokféle mintából egyet a 760oldalon lev ábra tüntet fel. A D-kat leginkább
kerítéshez használják.
Drótfonógép, többféle van, az egyik a drótkábeleket, a másik pedig a dróthálót fonja, ill. ez

—
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utóbbit drótszövögépnek is iievozik, ós a drótkerítések szövésére használt szerszám. L. Drótkötél.

Drótf

(növ.), 1.

Garex.

Drótgyürü, 1. Alakzó.
Dróthúr, 1. Húr.
Drótkefe, 1. Kefe.
Drótkerék. A messzefekvö transzmisszió-tengelyeket drótkötéllel szokás hajtani és ilyen esetben a tengelyekre a drót keresztmetszetének megfelelen bevágott koszoruju kereket ékelnek. Az
ilyen D. lehet egy vagy kétvágányú. A 120 méternyi távolra fektengelyeket

v

egy

kötéllel for-

gathatjuk, ennél
távolabb fekvk
hajtására azonban két V. több
kötelet használunk és ilyenkor

—

Drótkötél

lyeket kenderbél köiiil csavarnak (1. ábra). Készítik a D.-eket lapos, körszelet v. más profil szerint alakított drótszálakból is. A 2. ábrában elötüntetett szerkezet felszínét olyan keresztmetszete
drótok alkotják, melyeknek oldala egymásba kapaszkodik, hogj' a drótszálak ki no ugorha.^sanak
és a kötél felszíne sima legyen. Több ily D.-et
egyesítve (Sábra) aD-hidakhoz használnak. AD.-t
mindenütt használják, ahol a kenderkötél hamar
elkorhadna, vagy azt a szükséges szilárdság elérése céljából igen vastagra kellene készíteni. A
D.-t különösen a bányaszállító gépekhez, kötélpályákhoz, függ hidakhoz, vontató hajózáshoz, kompokhoz, gépészeti be-

rendezések munkaátviteléhez, elektro-

mos kábelekhez stb.
használják.

A

drót-

minden 100 mé- kötél els alkalmaterre építenek
egy állványt,
melyre egy kétvágányú D.-t
Drótfonat.

helyeznek.

Az

egyik vágányban fekszik az els kötél, mely az ert idáig hozta
a másik vágányban pedig az er továbbszállítására való második kötél. A D. rendesen vagy egészen öntött vas vagy pedig öntött rézkoszorú és
így kovácsolt küllkkel van egybekapcsolva. A
kerék koszorújának vágányát tisztára kiesztergályozzák s gyakran brrel vagy fával bélelik (1. Bélelt drótkerék). A transzmisszióhoz használt drótkötél átmérje rendesen az
nagysága szerint
8—20 cm. között váltakozik. D. átmérje a kö-

er
A

átmérjének 180-szorosára vehet.
Drótkihajlás. A hosszú drótkötél-transzmisz
sziónál a drótkötelet saját súlya mindig ersen kihajlítja és a kötél ily módon szenvedett kihajlása
az alátámasztó pontok távolságával s a kötél feszülésével növekszik. A kötél húzó része rendesen kevésbbé hajlik ki, mint a laza ág, ezért különösen ha a kötél valamely utón megy keresztül,
olyan elhelyezést adnak a drótkötélnek, hogy a
tél

nagyobb kihajlítású ág

fölül fasson.

Drótkötél, vas, acél vagy

más fém

drótszálai-

gömböly vagy

lapos fonadék. A D.
többnyire 6 vékonyabb kötélbl van összefonva,
ból készített

zása Albert bányatanácsos érdeme, ki
azt 1827. a clausthali (Harz) Ferenc

3.

ábra. Híkötél.

Ágoston aknában

Az

használta.

illet, 1834. feltalált eljárása sze-

4 drb 20—45

m

hosszú drótszálat vesz,
ezeket kiegyenesíti és egymás mellé fekteti, kihegyezvén a drótszálak végét, azokra 30—40
drb egyenletesen szétosztott 4 Ijnikú négyszögletes
deszkát G(4- ábra) húz, azután a drótszálak kiheforgatókulcs áthúzása után sagyezett végét az
tuba fogja. Ennek megtörténte után egyik munkás
elkezdi a kulcsot csavarni és maga felé húzni, miközben 160 mm-rel a kulcsot visszahúzza. A csavaráskor a négyszegletes Otáblák sogítsóvel az ott
álló fiuk is csavarják a drótszálakat s amennyire az
A-kulcsot forgató munkás hátrafelé megy, anynyira húzzák vissza a deszkát, úgy hogy azokat a
munka elrehaladása szerint rendre lehúzzák a
drótszálak szabad végérl. A drótszálak szabad
végének összebogozód ásat külön munkás akadályozza meg. Ha
rint

A

munka közben
egyik drótszál
fogyni kezd, ekkor a C-tábla

megfelel

nyílá-

sába bedugják
az új drótot any-

nyira,hogyakét
drótszál egy-

mást 1000

mm

hosszúságban
érintse.

munkás
kulccsal
1

.

ábra.

Kenderrel

bélelt drótkötél.

2.

ábr.u Zárt bnrkolatö drótkötél.

drótszál van s így
az ilyen kötél 36 drótszálból készül. A drótszálat
a legjobb minség vasból és acélból készítik,
mert különösen a kisebb átmérj kerekeken sokat
szenved a kötél hajtása közben. A vastagabb köteleket rendszerint 6 zsinegbl állítják össze, me-

melyek mindegyikében ismét 6

Midn

a
az Aaz új

dróthoz ér, ezt 4. ábra. Albert drótkötélfonó készüléke.
annak középnyilásába dugja és a munkáját 0'5 m. hosszúságban
tovább folytatja, ekkor a kulcs megfelel srófszegét kisrófolja és a régi drótszálat a közópnyílásba, az új drótszálat pedig a szabad oldalnyílásba dugván, a zárósróf visszahelyezése után
munkáját a megkezdett módon folytatja. Az el-

DRÓTKÖTÉLPÁLYA.
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kerék körül forog és az összes forgatható géprészeket a nyíl irányában forgatni kezdi. E forgatás
kötéllé csavarják. A D. két végét vékony köt következtében a T dobra ersített drótszálakat a
dróttal kötik össze, v. pedig a szálakat egymásra K, kerékkel hajtott TF, korong és a TF szíjdobb:il hajtott T dob elre húzza, az (SjSj tárcsa
csavarják és ónforrasszal elforrasztják.
A D. -gyártás leírtuk egyszer módja a fokozódó pedig összecsavarja. Hogy az g>'1irün áthaladó
kereslet miatt lassanként kiszorult a használatból s kész kötél a T dobon egyenletesen tekeredjék
koronghelyét a drótfonó-gépek foglalják el. Az els ilyen fel, az 0-gyr tartására való 2 rudat
gépet szerkesztette Wtirm bécsi mechanikus, üjab- rovatába ill s« kar fel és le mozgatja. E géppel
12 mm. v'asteg kötél fonható. A vastagabb
kötelek fonására más gépet hasznábiak ez.
két frészbl áll. Az egyiken elkészítik a fonalat, a másikon a kész fonalat kötéllé egyesítik. A lapos D.-ket párvonalosan egj-más^
mellé fektetett és dróttal, srófokkal vagy^
szegecsekkel összeersített D.-ekbl készítik,
A dróttal való úgynevezett összevarráshoz
külön gépet használnak. V. ö. Japing E.,
Draht und Drahtwaaren (1884) Karmarsch
und Heeren, Technisches Wörterbuch (3.
kiad. 1877, 2. köt.). Némi tekintetben a drótkötelekhez tartozik az ú. n. tüskés drót, mely
ábra. Bedson drótkötélfonó gépe.

készített fonalakat háromszorosan fogják be a
jD-deszkák és a 5-kulC3 közé és a leírt módon

N

;

;

rendszerint két összefont drótszálból

áll,

me-

ban a Bedson i?.-féle gépet használj ák, melynek ve- lyek közé drótból v. lemezbl készített tüskéket
leje a Wurm-féle gép szerkezetére vezethet vissz a. dugnak. A tüskés drótot kerítésekhoz használják,
Bedson gépét az 5. ábra tünteti elö. A szerkezet Európában ezeket a drótkerítéseket Feltén és
frésze az Sés S, tárcsa, melyek közül S az ^-csapon Guüleaume carlswerdi (Rajna mellett Mülheim)
forog S, pedig az r csigán gördül. A kéttárcsát aésb cég honosította meg. A 6. áhacsapíni A—T^
rudak foglalják össze. Az utóbbiak tartják /, csap- ábrája a használatos alakokat tünteti elö.
Drótkötél-híd v. kábel-híd, a függöhidaknak
ágy segítségével az 1 korongot és a T-dobot, L
csapágy segítségével a /2-vel jelzett di-ótvezeté- az a fajtája, meljmek hídpályája kifeszített drótköket és Ij csapágy segítségével a 3-mal jelzett ge- telekéin (kábeleken) függ. L. Fügq'Md
Drótkötélpálya (1. a képmllékletei), heljielenül olyan vasutat is neveznek így, melynél
a síneken futó járómúveket drótkötéllel von;

tatják

(1.

Drótkötélvontatá'i,

Kábdvasút

és-

Helyesen a D. olyan szállító- v. közleked eszköz, melynél a pályát 25 40 m. távolságban lev jármokra feszített drótkötél alkotja, melyre a járómvek kerekeikkel fel
vannak függesztve. Kisebb pályahossz esetén a teherhordó kötelet egj-úttal vontatásra
is használják, egyébként külön vonókötelet,,
vagjis drótkötélvontatást (1. o.) alkalmaznak.
Megfelel feszítm beiktatásával gondoskodni
kell arról, hogj' a teherhordó kötél állandóan
jól ki legyen feszítve. A D.-t többnyire teherszállításra és olyan helyen, különösen bányavidéken használják, ahol a nagyobb magassági
különbséget és a terep egyéb nehézségeit vasúttal költséges volna legyzni. A D. kisajátítást alig igényel, a többi közleked eszközt
nem zavarja és az idjárás viszontagságainak
C. Abracsoport.
jól ellentáll. Jellemz hazai példák a Likér
és Vas-hegy közötti, valamint a Vajdahunyad
rendelyt. Ezen a gerendelyen van az ide-oda közelében lev D. Az elbbi 1.3, az utóbbi 32 km.
mozgó rovátos A^-henger, a K^ kúpkerék és a TF hosszú. A legnagyobb emelkedés 33'^/'oszíjdob. Az & tárcsán van a megosztott 5 tengely,
Drótkötélvontatás, nagy emelkedés vasmoly a K, a^ K^ kúpkorekeket és az r, bolygó utaknál (1. Sikló) és drótkötélpályáknál (1. o.>
kereket tartja, ugjancsak ezen van a 4 tengely, használják. A D.-sal felszerelt közúti vasutat
melyre a jK^kúpkoreket és a TF, vezet csigát kábelvasútnak (1. o.) nevezik. A D. célszeren
ékelik. Az JP, állványon van a szilárd J2-kerék csak kétvágányú pályán alkalmazható, mert csak
ós a lyukas p lap. Midn a hajtó szíjat a laza L így hasznosul az esésben haladó járómúvok eleszíjdobról a felékéit F-szíj dobra tolják, elkezd az ven ereje. Célszer továbbá a pálya mindkét
6'6\ tárcsa forogni s mivel az utóbbival r, fogas- végén hurokvágányt (1. o.) és végnélküli kötekerék szorosan összefügg, az utxibbi a szilárd R- let alkalmazni, mert ekkor a mozgás folytonos
Sikló).

—

—
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egyirányú. Ez esetben a járómvek oldható
szerkezettel kapaszkodnak a kötélbe. Egyébként, ha a pálya rövid és csak két kocsi van,
azokat szilárdan ersítik a kötél két végére.
A hajtóer legegyszerbben akkor alakul, ha hegy•és

nek mindég csak üres járómüveket vontatnak,
ami pl. kbányákban elfordulhat. Lehet azonban
víztíilsúlyt is alkalmazni, mikor is a járómüvek
anegfelelö tartányát a hegyen vízzel megtöltik,

E hajtóerk hiányában
emelkedés, a drótkötelet
gz- vagy elektromotorral tartják mozgásban.
Drótlöveg, 1. Löveg.
Drótméro. Régebben a drót vastagságának meg-

a völgybon pedig

Idüi'ítik.

T. ha a pálya váltakozó

jelölésére a legkülönfélébb skálát használták. Majda>em minden gyár más-más számozást követett.
1872— 73-ban a német és osztrák gyárosok az ú.
fl. Kraít-féle egységes jelölésben állapodtak meg.
Sz a jelölés a métermértéket vett« alapul. A
Kraft-féle jelölés szerint a drót számának egy
tizede a di'ót vastagságát is jelenti. Az alábbi táblázat ezt a skálát tünteti el

Szám

—
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—
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tehát tetszés szerinti hullámokat txidnnk elállítani, legaJább elméletileg, jóllehet a gyakorlat-

—

Drótnélküli távíró

eset alkalmazza. Ezzel az elrendezéssel

pacitásból és

ban a hullámhossz változásának még meglehets
korlátai vannak.
Hogy a hnllámok hosszabb távolságokra a térbe
jobban kisugá-

a

C

ka-

L indukcióból alkotott úgynevezett

Braim-körben nagy energiát halmozhatunk fel,
ez az energia azután az
második indukciós
tekercsre transzformálódván, az antenna huzalokba is kiáramlik. Itt azonban már két különrozódhassaálló körnek rezgésével van dolgunk. A rezgések
nak, az oszcil- az antennában csak akkor fejldnek ki ersen,
látoregyikvé- hogyha a Braun-kör önrezgési száma és az
gén a 2. ábra antenna kör önrezgési száma egyenl. Ezt úgy

M

szerint a szttk-

séghez képest
hosszabb vagy

J

rövidebb, a leelhelyezett drótokat, Úgynevezett antennát használunk, az
oszcillátorlemez helyett pedig a földet alkalmazzuk.
Az antenna maga is az oszcillátor egy részét kélemezpezi és így benne ép úgy, mint elbb a
ben, elektromagnetikus hullámok jelentkeznek. Az
antenna hatásfoka meglehetsen függ az antenna
magasságától és természeAnlennat teden még egyéb viszonyait.

ábra. Elektromos oszcillátor.

vegben

A

i.

B

ab

J

ha vezet testre találnalc,
visszaverdnek és a vezet

Frild
ábra. Elektromos oszcillátor

antennával.

testben

magában

is elek-

tromosságot gerjesztenek.
Egyébként pedig energiá-

jukból folyton és folyton veszítenek.

Ha az

anten-

nákhoz párhuzamosan egy másik antenna drótot
állítunk fel, akár pár száz, akár pár ezer km. távolságban is, a hnllámok ezt a di-ótot is megérintik és ha energiájuk még elegend nagy, akkor
ebben az úgynevezett vev állomás antennában
is áram jelentkezik, amely hatni
'f Antenna
képes valamely hullámjelzö ké-

K

Az adó állomás Braan-féle kapcsolása.

fejezzük ki, hogy a két kör rezonanciában van
egjrmással. Erre a rezonanciára folyton ügyelnünk kell és legegyszerbben úgy ellenrizhetjük, hogy az antennadrótba árammér mszert,
tól is. (Az antenna drótok ampérmétert kapcsolunk és a Braun-kört eg>ellenállása, kapacitása, fe- részt az önindukció, másrészt azonban inkább
lületnagysága stb.) Az
a kapacitás változtatásával úgy állítjuk be, azaz
antennából kisugározó hul- önrezgésszámát úgy változtatjuk, hogy az antenlámok áthaladnak a téren, nába kimen áram a lehet legnagyobb legyen.

=oc=

2.

ábra.

szülékre, így

A

Braun-kört alkalmazhatjuk a vevállomásnál
A Braun-kör és antenna-kör folsrton hatnak
egymásra, beállításuk nehézkes és így a régebben alkalmazott szikrasort megváltoztatták és
Wien tanár kísérletei alapján áttértek az úgynevezett zenél szikrára. A zenél szikrának az
a tulajdonsága, hogy a szikrasor ellenállása már
az els egynéhány rezgés lezajlása után annyira
megnövekszik, hogy a hozzácsatolt Braun-kör
ellenállása igen nagy lesz és így az ezen körbl
az antennába helyezett energia már nem hathat
vissza a Braun-körre, hanem kénytelen a levegbe
kisngározódni és így ennél
is.

pl. a (S. átn-ában)
kohererre (1. Kohe- a zenél szikránál a készürer). A koherer a hullámhatások lékek hatásfoka sokkal nafolytán vezet lesz, a hozzácsa- gyobb lesz. Az ú. n. zenél
tolt
telep árama folyni tud, az szikrák rendkívül sok váliV/r jelfogó kivált és így jeleket tozatban alkalmaztatnak.
kapunk annalc megfolelen,hogy A legnagyobb gyakorlati
3z adóállomáson mennyi ideig sikerekot a berlini TolefunMrQ r
hagytuk a i\ullámokat_ kisugá- ken társaság érte el.
^"
i
rozni. Hosszabb ideig "való kiA D.-t a gyakorlat célsugárzás a .Morse abc vonásai- jaira elsizben Marconi alnak, a rövidebb ideig való hatás kalmazta. Ó a vevkészüa pontoknak felel meg, és így lékeknél kezdetben csak a
Föld
^ vonásokból és pontokból a koherereket használta, ké• v
^7
A» »
ábra. A Marconi-féle
-^lorse abc-t ö.sszeállíthatjuk és sbb áttért az 5. ábrában 5.
koSe°i
liÍ8iteréBÍ8-hDlláni]el2^.
ily módon táviratokat adhatunk. f el tün tetott míiszerro, ameAz 1. áhrákm feltüntetett oszcillátoroknak az lyet ó hysteresis-detektomak nevez. Az.B vasdarab
a hibája, hogy kevés energiát helyezhetünk el az forgó mágnesezésnekvan alávetve olyképen, hog>'
Aés fémlapokban. A dolgon Braun strassburgi J/mágnest az S tárcsa állandóan forgásban tartja.
tanár segített, aki ezen a réven a Nobel nagy A mágnesezés pillanatnyi értéke a forgás követdijat is elnyerte Marconival együtt. 6 a (4. rt&rá- keztében a mágneses mez tulajdonképeni értéke
6an> közölt kapcsolást alkalmazza; a szikrasor- mögött elmarad, ha azonban a vasat elektromos
hoz a G, C kondenzátorokat kapcsolja be és a hullára folyja át, ez az elmaradás megsznik,
kondenzátorokkal sorosan az L indukciós teker- amit a vasmagra kapcsolt tekercs árarakör-

feltílntetett

B

Q

B

—
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ben elhelyezett T telefon koppantó hanggal hoz
tadomásunkra. Ezt a készüléket a Marconi-társaság még legújabban Is alkalmazza. A megérkez áramok jelzésére a kohereren és Marconiféle mágneses detektoron kívül rendkívül sok készülék van forgalomban. így Fessenden a barrettQrt kezdte használni. A barretter rendkívül flnom
fémszál, átmérje csak 0'001-rész milliméter. Az
ilyen fémszálat úgy állítják el, hogy vastagabb
platinadrótot ezOstrétoggel vesznek körül és
annyira kinyújtják, hogy a küls ezüstréteg néhány század mm, a bels mag ellenben csak
1
2 ezredrész
vastag. Az ezüst salétromsavval lemarható és így a szabad szemmel láthatatlan platinamag megmarad. Ez rendkívül kis

—

mm

tömegénél fogva nagyon érzékeny a hváltozások
iránt, és így, ha elektromos áram járja át, hamar
felmelegszik ós amint tudjuk, a felmelegedett
fémhuzalok ellenállása növekszik és ezt az ellenállásnövekedést akár hallgatóval (hogyha az hirtelen történik), akár más egyenáramú mszerrel
leolvashatjuk. Fessenden kezdetben vákuumban
alkalmazta ezt a vékony barretterszálat a szál
azonban erösebb hullám hatására hamar elégett
;

és így jelenleg salétromsav-folyadéktükör felett
folyadék felszínére merlegesen van alkalmazva
a szál, úgy hogy a salétromsaTval még érintkezik. A salétromsav az ezüstöt lemarja és ígj^ az
ezüsttel bevont huzal és salétromsav között csak
a vékony platinahuzal marad. Az áthaladó eloktromagnetikus hullám felhevíti a szálat és a hirtelen ollenállásváltozást a szálhoz kapcsolt elemhez kötött telefon jelzi. Ha a hullám állandóan
hat, az ellenállásváltozás is állandó marad és
ezt az ellenállásváltozást egyenáramú mszerrel
megmérhetjük. Ezt az elvet használta fel Gáti
Béla hazánkfia, hogy az ily nagy frekvenciájú

a.

áramokat közönséges egyenáramú mszerrel megmérhesse. Ujabban legelterjedtebb vevkészülék
a karborundum, perikon és más kristályok. A
kristályokkal való hullámjelzés alapja az, hogy
a kristálytestek közt lev kontaktust közönséges
egyenáram nem tudja áttörni, elektromagnetikus
hullám azonban áthatol rajta, és így a kristály
vezet képessége megváltozik. Ezek a vevkészülékek rendkívül egyszerek és ennek tulajdonítjuk, hogy az északamerikai Egyesült-Államokban
az iskolás fiúk több ezer vev, st néhány adó.
drótnélküli készüléket is szereltek fel játékból
saját mulatságukra.
szikra helyett elektromos ívet is alkalmaz-

A

laatunk, amelyet valamely

dinamó árama

Az

táplál.

elrendezés hasonlít a Braun-körhöz különösen a Poulsen-féle ívlámpa tett szert hírnévre. A
gyakorlatban azonban nem bizonyult oly megbízhatónak, mint a szikrás módszer. Fessenden
Amerikában a 100,000 frekvenciás rezgésszámú
hullámokat turbina által hajtott induktor tipusú
géppel állítja el, vagyis a kényes kezelés szikra
és megbízhatatlan ív teljesen kikerülnek a készülékbl és az elektromos hullámot közvetlen a
;

—
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és csak a legmagasabb, mintegy 50,000 frekvenciájuakat használja fel és ezeket az áramokat
már közvetlenül alkalmazhatjuk az antennadrótokban.
A D. ma már rendkívül elterjedt. Több ezer állomás állandóan mködik. Az Atlanti-óceán hajóin
drótnélküli híradások alapján újságok jelennek
meg. A hadi tengerószotnek majdnem összes hajói be vannak rendezve, mindazonáltal a rendszer tökéletesnek nem mondható, mivel jól berendezett vevkészülékkel beállhatunk úgy, hogy
tetszés szerinti adóállomás jeleit felfoghatjuk. Ez
a köriihnény, amely különben hátrány, éppen a
tengeri hajók baleseteinél rendkívtil elnyössé
válik. Ugyanis a veszélyben lév hajó jeleit a
környezetben tartózkodó bármely más hajó felveheti és így a stilyedö hajó segítségére mehet.
A 6. ábra a Telefunken-társaság modernebb
síti

berendezés adó- és vevállomásait tünteti fel. A
zenél szikrát elállító dinamó 500 frekvenciás
áramot ad az egj-es készülékek megnevezése a
;

jelmagyarázatban található.

Azon másfél évtized alatt, hogy Marconi 1896>
az elektoromos hullámokat elször használta fel
dróttalan távirásra, nemcsak az eljárás technikája fejldött, hanem a dróttalan távírás gyakorkihasználása is nagy eredményeket ért el.
Nemcsak a tengeri hajók s különösen a hadi-

lati

hajók ogymásközt és a parti rádiótelegráfállomások közt fejldött ki rendszeres táviratforgalom,
amely különösen haj ószerencsétlenségekn ól megbecsülhetetlen szolgálatokat tett, hanem a parti
állomások egymás között ós a vezetékes távíróállomásokkal is számottev, st bizonyos viszonylatokban i gen j elentékeny távi ratforgalomra tettek
szert.

Emellett kifejldött a D.-nak olyan tereken és
olyan célokra való kihasználása vagy legalább
tervezése és kipróbálása, amelyekrl azeltt ál-

modni sem

lehetett, pl. táviratváltás robogó vohordozható tábori állomások, órák állítása
és ellenrzése a távolban, betszedés a távolban,
torpedók irányítása, ágyúk elsütése távolhatás-

nattal,

sal stb.

A gyakorlati D.mai rekordja az Atlanti-óceánon
járó hajók állandó összeköttetése a szárazfölddel
és a Marconl-társaság irlandi (Poldhu) ós cauadai
(Glace Bay) parti állomásának közvetlen és rendszeres táviratforgalma (szavanként 10 cent díjért).
A jelenleg már mködésben lev több mint
2000 dróttalan távíró-állomás (parti és fedélzeti)
közül a fele Telefunken rendszer, mintegy 25"/^
Marconi rendszer (Wireless Telegraph Company)..
mintegy lOVo De Forest amerikai rendszer és a
többi eloszlik számos kisebb jelentség rendszerre (Fessenden,
Lodge-Muirhoad, Poulsen,

Teishinsho stb.).
A különféle rendszerek ers versengése és különösen az angoloktól portált Marconi-társaság
világuralomra való törekvése, nemkülönben a
nagy parti állomások hatalmas elektromos hullámszórásának sokfelé érzett zavaró hatása más villagép állítja el.
A folyó évben Németországban Goldschmied a mos üzemekre szükségessé tette a dróttalan távminden dinamóban jeienlóv ú. n. magasabb har- írásnak törvényes, illetve nemzetközi rendezését.
monikus áramokat használja fel alkalmas kapE feladatot közmegelégedésre elvégezte az
csolásokkal a gép eredeti alapáramát megsemmi- 1906. évi berlini nemzetközi konferencia, arae;
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lyen nemzetközi radiotelegráf-egyezmónyt és
végrehajtó szabályzatot fogadtak el a következ
lényeges tartalommal.
A Marconi-féle monopolisztikus törekvésekkel
szemben kimondta a 3. § az összes állomások kö-

-

Drótuves

kony

di'ót segélyével egésszé illeszti az eltört
fazekakat és edényeket, egy-két nap alatt megtanulja, s e mesterséget gyakorolva községrl
községre vándorol, st kiüfóldi'e is elkeinil. Egyes
vidékeken a tót tipikus alakjait kizárólag ez a
telezettségét bármely rendszer radiotelegramm szorgalmas vándorló iparos képviseli, aki jeUemzó
elfogadására és akadálytalan továbbadásái-a. Az külsejénél, módnélküli igénytelenségénél fogva
állomások üzemét úgy kell berendezni, hogy más messze földön ismeretes.
Drótpulzus, rendkívül feszes érverés, leginilynem üzemekben zavart ne okozzon. Az állomások kötelesek a tengeri hajók vészhlvásait kább a krónikus vesebajok kési stádiumaiban
elsbbséggel elfogadni és azokra választ adni. Az tapasztalható.
egyezmény és végrehajtási utasítás megállapítja
Drótrács, 1. Rács.
ezenfelül a díjazás elveit (parti-díj, hajó-díj, renDrótrugó, 1. Rugó.
Drótszál, I. Drótkötél.
des távirási díj), a díjak elszámolását, az állomáDrótszeg, 1. Szeg.
sok berendezését, a nemzetközi iroda teendit, a
Drótszövet, szitaszerü készítmény-, mely vas-,
további konferenciák tartását stb. (Legközelebbi
sárgaréz- vagy más fémdrótból a növényi és állati
radiotelegráf-konferencia Londonban 1912.)
Ezt az egyezményt, mely nálunk az 1909. évi
XX. t.-cikkollyel van törvénybe iktatva, kivültink a következ államok fogadták el északamerikai Egyesült-Államok, Németország, Argen:::::::::
::::::t:;:!:::::::::::::::::::::»
tína, Ausztria, Belgixmi, Brazília, Bulgária, Chile,
Dánia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Görögország, Olaszország, Japán, Me:::::::::u::::::uu9;:»:::k:::::
S»>ta5Ly«»»
xikó, Monaco, Norvégia, Németalföld, Perzsia,
Portugália, Románia, Oroszország, Svédország,
1. ábra. Drótszövet.
Törökország és Uiniguay.
A radiotelegráflával, magyar rendszer kap- szövetekhez hasonló módon készül. Az itt látható
csolás szerint (Hollós), beható kísérletek folytak 2 ábra a leghasználatosabb alakokat muta^a.
Fiume és egy a tengerre küldött, megfelelen felDróttalan táviró és dróttalan telefon, 1. Drótszerelt hajó közt, amelyeknek sikere reményt nélküli táviró és Drótnélküli telefon.
Dróttkvaett, az ó-ószaki költészet egyik igen
nyújt arra, hogy Magyarország ós Olaszország
a király
közt ily úton közvetlen távirdai összeköttetés lesz gyakran használt versformája. (Drótt
:

iiiiiliiiliiiii

=

létesíthet.
dróttalan távirásnak jöv fejldésére ós további térfoglalására dönt hatással lesz az, hogy
a szikrahiülámok irányíthatása és az idegen táviratok felfogásának korlátozására irányuló kísérletek és törekvések
gyakorlati eredményre fognak vezetni, mert ettl függ majd a
radiotelegrammok távirattitkának eddigelé nem

A

min

kielégít megóvása.

2.

Drótnélküli telefon. Hogyha akár a zenél
sziki'ás, akár a Poulsen-íves drót nélküli távirónál
a jeleket adó billent helyébe mikrofont kapcsolunk, s az áram megszakítása helyett az áramorsségváltozásokat a mikrofon ellenállásának
változtatásával azáltal idézzük el, hogy a mikrofonba belebeszélünk, akkor a megérkez állomáson alkalmazott kristály hullámjelzk ellen-

kísérete,

kveda

=

ábra. Drótszövet.

a.

m. ónekehii.) Elmaradhatlan

kelléke volt az alliteráció. Minden nyolc versben
három emelkedés minden els, harmadik, ötödik
és hetedik sorban fólrím, a többiekben egész szótagrím volt, A drápák (1. Drápa) rendes vei-salakja.
Drottningholm, svédkh-ályi kastély Stockholm
közelében, a Malar-tó Lofó ne\" szigetén. Jagelló
Katalin, III. János király felesége emelte a XVI.
sz. vége felé. 1661-ben leégett, aztán X. Károly
özvegye, Hedvig Eleonóra építette helyébe a mai
pompás palotát. Nagy kiterjedés francia ízlés
park veszi köi-ül, termeiben a régibb svéd festk
mveinek szép gj'üjtemónye van elhelyezve nevezetes az I. Oszkár kortársainak képeit tartal;

áramersséghez képest változik és
így a beszédet hallani fogjuk. A D. nagy elnye,
hogy azok a sisterg zugások, zörrenések, csörrentések, amelyek a huzalos telefonnál elfordulnak, itt hiányzanak. A technikának a D.-a vonatkozó ága még meglehets kezdetleges állapotban
van. A kísérletek rekordja 600 km
üzemi állomás D.-ra még nincs berendezve, ámbár már a mazó sorozat.
New York— Boston D.-összeköttetés berendezése
Drótúveg. Üvegtáblák, melyekbe drótháló van
építés alatt van.
bepréselve. Az üvegbe bepréselt drótháló a tábDrótnélküli telegrafálás, l. Drótnélküli táviró. lákat különösen ütés és nyomás ellen ellenDrótostót, a magyar vándoriparosok egyik leg- állóvá teszi és összetartja azokat még akkor is,
tipikusabb és legrégibb alakja. Majdnem kivétel ha netalán elrepednek, miért is a D. a tzveszély
nélkül a felsmagyarországi
nagyobbára tren- terjedését is megakadályozza. A D.-et különösen
Bcéuvármegyei
tót vidékekrl származik s kez- raktárablakok és pincetorkolatok beüvegezésóre
detleges mesterségét, mely abból áll, hogy vé- használják. Készítése akképen történik, hogy a
állása is az

;

;

—

—

—

Drouais

kihengerelt vastag üvegtáblára az elómelegitett
dróthálót ráteszik és azt egy megfelel bordás hengerrel a még puha üvegbe nyomják egy ezután
járó sima henger pedig végre összepréseli a barázdákat. Ujabban lámpaüvegeket, \'ízmutató csövekhez való védóhengereket stb. is D.-ból ké;

Droysert
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Drouot-iéle tapasz, tafotára kent bórvörösítör

gyengébb brön hólyagot is húzó tapasz, mely
gyantákon kívül (sandaraka, elemi, kolofonium?
kórisbogarak és fai'kasboroszlán (daphne mezereum) kérgének kivonatát is tartalmazza. Alig
használják.

Drouyn de THays (^tsd: druen dö lai), Edouardr
Francois Huberí, fi^ncia francia államférfi, szül. Pái-isban 18(fó nov. 19.,
fest, szül. Parisban 1727., megh. 1775. Atyjá- megh. 1881 márc. 1. Eleinte a diplomáciai pályán
nak, D. 2.-nek volt tanítványa, 1738. a mvészeti mködött, 1842 óta a képviselház tagja volt s a
akadémia tagja lett és korának legkedveltebb Guizot-kormány ellenzékéhez tartozott és élénk
arcképfestói közé tartozott. Legismertebb müve részt vett a areform-i-mozgalmakban, amelyek az
Chai'les Philippe (utóbb X. Károly) és Clotilde ki- 1848 februári forradalomra vezettek. Az 1848—
rályi gj'ermekek képmása a párisi Louvreban, 1849-iki alkotmányozó és törvényhozó gylésekahol Bouchardon és Coustou szobrászok arcképei- ben a jobboldal egyik vezére volt és Napóleon
elnöknek bizalmas híve. 1848— 55-ig némi megvel is képviselve van.
2. D., Hubert, fest, az elbbinek atyja, szüL szakításokkal külügjTniniszter volt s részt vett az
La Roqueban 1699., megh. 1767. De Troynak volt 1851 dec. 2-iki államcsinj" elkészítésében. A
tanítványa. Arcképeivel fleg korának híres szí- krimi háború alatt 1855 ápr. meg kellett válnia
hivatalátél
szabad idejét felhasználva, Histoire
nészeit és színésznit örökítette meg.
3. D., Jean Germain, fest, D. 1. fia, szül. Paris- diplomatique de la crise orientale c. munk^áb-MJ
ban 1763., megh. 1788. Atjjának és Dávidnak igyekezett külögji politikájának helyességét igavolt tanítványa és az utóbbinak hatása alatt nagy, zolni. 1862-ben IlL Napóleon kéi^éséro újból elakadémikus jelleg képeket festett. A Krisztust vállalta a külügyminisztei'i tárcát. 1866-bían Poés a kánaáni asszonyt ábrázoló képe, mellyel 1784^. roszországgal szemben több követelést támasza Prix de Rome-ot nyerte el, a párisi Lou\Teban tott, de amikor Bismarck visszautasította mindeü
területkárpótlásra vonatkozó javaslatát, III. Napóvan.
Drouet (ytsd: dmé), Jean Baptiste, francia poli- leon szégyenében m^hazudtolta saját minisztetikus, szül. 1763., megh. 1824 ápr. 11. A forra- rét, mire D. 1866 szept. lemondott. V. ö. dHardalom idejében postamester volt St. Menehould- cou)i, Les quatre ministeres de M. D. (Paris 1882).
Droylsden (^tsd: drajiszdn), város Lancaster anban s azáltal tett szert országos hírre, hogy felismeiie a községen keresztül menekül XVI. La- gol count>'ban, 3 km.-nj'ire Ashton underLynetU
jos királyt és Varennesbe elre lovagolva, az a Rochdale-csatoma partján, több vasút mellett,
ottani hat<teágokkal együtt feltart<iztatta
útjá- (1911) 13,259 lak., pamutipanal és kelmepréseban (1791 jún. 21.) ezért nemzeti jutalomban is léssel.
Droysen, 1. Gustav, német történetíró, D. á.tía,
részesült. 1792-ben mint buzgó jakobinus a konventbe került s a király halálára szavazott. Késbb szül.Berlinben 1838 ápr. 10., megh. 1908 nov. 10.
mint konventbiztos az északi hadseregnél mkö- Halléban. 1864. HaUeban docens, 1869. Qöttiüdött, de 1793. az osztrákok Maubeugenól elfogtók. genben rendkívüli tanár, 1872 óta pedig az újabb
Két évig volt Spielbergben elzái-va, 1795. aztán történelem rendes tanára volt Halléban. Fmvei
kicserélték Angouléme hercegnért s D. az öt- Gustav Adolf (Leipzig 1869—70, 2 köt.) Herzog
százak tanácsának tagja lett. A Bourbonok máso- Bemhai-d vonWeimar (1885,2. köt.) Schriftstüoke
dik visszatérése után mint királygyUkost szám- von Gustav Adolf, zumeist an evangel. Fürsten
zték, de késbb visszalopódzott Fi-anciaországba Deutschlands (Stockholm 1877; Das Zoitalter des
s Merger néven Ma^onban húzódott meg. V. ö. 30 jáhi-. Krieges (Oncken vállalatában, 1893);
Lenotre, Das Dráma von Varennes, ném. Baderle Allgemeiner historischer Handatlas^ (1883). Megírta továbbá atyjiinak életrajzát (I. 1910).
(Wien 1908).
2. D., Hannc, töiténetíró, szül. Kiéiben 1851
Drouet d'Erlon. Jean Baptiste, gróf, francia
tábornagy, szül. Rheimsben 1765 júL 29., megh. ápr. 4., az ókori történet magántanára a berlini
18é4 jan. 25. 1792-ben belépett a forradalmi had- egjetemen. Mvel: üntersuchuugon über das
seregbe. Csakhamar tábornok lett és végighar- Heerwesen Alexanders d. Grossen (1885). Átdolcolta az összes hadjáratokat 1814-ig. 1815-ben, gozta a Herrmann-féle Lohrbuch dor gríech.
mikor még Napóleon útban volt Paris felé, Lüle Antiqnitaten új kiadása számára a Ueerwcsrai u.
várá^ hatalmába kerítette s azt a császárnak át- Kriegsíühmng der Griochen c. részt (1887—88,
szítenek.

Drouais

{ejtsá:

dmé), 1.

;

t

;

;

;

;

A

Waterlooi csatában az els hadtest pa- 2. rfez), 1891. pedig Arlstoteleíuek napfónyi-o
intézte a fótámadást az ango- került Atheuaion politeia mvérl értekezett. Kilok balszámya ellen Haye-Sainte mellett. Paris adványa Kóserral együtt Briefwechsel Friedrich
kapitulációja után számzetésbe kellett mennie s d. Grossen mit Voltaire (3 köt. 1908—11); Friedcsak 1825. térhetett haza. 1834— 35-ig Algéria richs des Grossen llterarischer Nachlass (Berlin
fkormányzója volt, 1843. pedig elérte a tábor- 1911).
nagj'i rangot. Rövid önéletrajza Vie militaire
3. D., Johann Gustav, német történetíró, szUl.
címen halála után jelent meg (1844).
Treptowban 1808 júl. 6., megh. Berlinben 1884
Drouot, Hotel (ejtsd oiei dmó, tkp. Hotel des jún. 19. 1829-ben gimnáziumi tenár lett Berlinventes mobiliéres), árverési csai'nok Parisban
ben, 1833. egyet, magántanár, 1835. pedig rendkülönösen mvészeti árveréeeiról világszerte is- kívüli tanár. 1840-ben kinevezték a történelem
meretes.
rendes tanárának Kiéibe, ahol Schleswig-HolstNn
adta.

rancsnoka volt s

:

:

:
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'Oroz

tettel mködött Dánia ellen.
und Erbrecht des Herzogtums Schleswig,
Klel 1846 ós Aktenmassige Politik d. danischen
Politlk., 2. kiadás Hamburg 1850.) Az ideiglenes
-schlesAvig-holsteini kormány ezután a frankfurti

erdekében szóval ós
•<Staats-

—

Drude

az összes angol rézpénzek verését ellátta, majd
visszatérve Franciaországba, olyan pénzver gépet talált íöl, mellyel egyszerre lehet az egész
érmet kiverni. Chaudet szobra nyomán egy szép
Napóleon -érmet készített, valamint sok más, a

Bimdosratba küldötte, kósbb pedig Schleswigben kor eseményeire vonatkozó emlékérmet is.
4. jD., Numa, svájci államférfi, szül. La Chauxképviselnek választották a német nemzetgylésbe. 1851-ben Jenában fogadott el tanári állást de-Pondsban (Neuchátel) 1844 jan. 27., megh.
az egyetemen, 1859. Berlinbe hívták a történelem Bernben 1899 dec. 15. Korán árvaságra jutván,
egy órásmúhelyben inaskodott, de tanulási vágyá"tanárának, hol haláláig mködött. Fbb mvei
Aischylos fordítása (Berlin 1832, 2. köt., 4. kiad.
1884) Aristophanes fordítása (1836—38, 3. köt.,
3. kiad. 1881, 2. köt.); Gesch. Alexander des
Orossen (5. kiad. 1898), melybl rövid, a kútfi
apparátus elhagyásával készült kiadás is megjelent. Ennek folytatása a Goschichte des Hellejiismus e. úttör munka (Hamburg 1836—43. 2
köt., 2. kiad. Qotlia 1877—78) Vorlcsungen über
dio Geschichte der Freiheitskriege (2 köt,, Kiél
1846, 2. kiad. 1886) Lében des Peldmarschalls
Orafen York von Wartenburg (1. kiad. 1851, 10.
kiad. 1890). Fömunkája a befejezetlen Geschichte
4er preussischen Politik, mely Nagy Frigyes
idejéig (1756) ér (Berlin 1855-86, 5 köt., 14
részben). Nagyrészt oklevéltári alapon nyugvó
munka, melyben D., áthatva a porosz királyság
iránti lelkesedéstl, a HohenzoUem -család gondviselésszer misszióját hirdeti. Kisebb dolgozatai
összegyjtve jelentek meg: Abhandlungen zur
neueren Gesch. (Leipzig 1876). Említend még
a Grundzüge der Historik (u. o. 1868, 3. kiad.
1883, rövid vezérfonal. Franciára is lefordították).
1893— 94-ben jelent meg Kleine Schriften zur
altén Gesch. (2. kötet). V. ö. Duncker Max, J. G.
D. (Berlin 1885) Droysen G., J. G. D. I. köt.
(Leipzig 1910).
;

;

;

:

;

Droz

Frangois

Xavier

Jo-

seph, francia erkölcsfilozófiai és

történeti

író,

(ejtsd,:

dro),

1.

1773 október 31., megh.
1850 nov. 5. A francia akadémiának 1824 óta
tagja, az erkölcsi és politikai tudományok akadémiájának pedig 1838 óta elnöke volt. Eleinte a
szenzualista irány képviselje volt, de kósbb haszül.

Besan9onban,

hajtva üres idejében annyit tanult, hogy 18
éves korában tanítói oklevelet szerzett, két év
múlva pedig lapszerkeszt lett. Mint ilyen oly
nagy tekmtélyre tett szert, hogy 1869. bejutott
Neuchátel kanton nagy tanácsába és 1875-ig vezére volt itt a radikális pártnak. 1875- ben a svájci
szövetségtanács tagja lett s ettl kezdve 17 éven
át
irányította hazájának bels és küls politikákét ízben (1881. és 1887.) elnöke is volt a
ját
köztársaságnak. Bels politikájában ellensége volt
annak az iránynak, amely a szociális reformokat
állami beavatkozással akarja megvalósítani (étatisme) s irodalmi téren is küzdött ez irány ellen.
közül nevezetesebbek Instmctioa
Számos
civique (Lausanne 1884) Études et portraits politiques (Geneve 1895) Essais éconorniques (u. o.
1895) La démocratie f édérative et le socialisme
d'Btat (u. 0. 1896) Histoire politique de la Suisse

tól

;

mve

:

;

;

;

;

au XIXe siécle (Seippel nagy gyjteményes munkájában Die Schweiz im 19. Jahrh. (Bern 1899).
Drozoíór (drosoplwr, gör.) a. m. permetez, így
neveznek egy eszközt, mellyel folyadékokat, leg:

inkább illatszereket porlasztanak

el.

Drozométer, 1. Harmatmérö.
Dröbak, város Kristiania norvég kerületben
a Kristianiafjord K.-i partján, amelyet 3
(egy a Koholmen-szigeten) védelmez, (looo)
2334 lak., fa- és jégkivitellel. Festi szép tengerpartját nyaranta nagyon sok fürdvendég keresi
fel. A Kristianafjordon 1894. állították fel az
egyetemi biológiai állomást és intézetet.
Drömling, erds, hajdan mocsaras vidék Magdeburg porosz kerületben, Braunschweig és Hannover határán. Újabb idben a mocsarat lecsapolták és termvé tették.
(Stift),

erd

tározottan keresztény alapra helyezkedett. FEssai sur l'art d'tre heureux (1806, 6.
Dr. pMl. és dr. theol., 1. Doktor.
kiad. 1857) Économie politique (1829, 3. kiad.
Drude, 1. OsAar, német botanikus, szül. Braun1854) ; Histoire du régne de Louis XVI. (1838—
1842, 3 köt, 2. kiad. 1858) Pensées sur le chris- schweigban 1852. jún. 5. 1879 óta a drezdai
tianisme (1844, 9. kiad. 1860) Aveux d'un phi- egyetemen tanár és az ottani botanikus kert igazgatója, titkos udvari tanácsos. Nevezetesebb munlosophe chrétien (1848) stb.
^2. D., Qmtave, francia író, szül. Parisban 1832 kái Palmae BrasiUenses (Leipzig 1881) ; Die Flojún. 6., megh. u. o. 1895 okt. 22. Eredetileg fest- renreiche der Brde (Gotha 1884) Atlas der Pflannek készült s csak 30 éves korában pártolt át az zenverbreitung (u. o. 1886—87); Handbuch der
irodalomhoz. Népszerségét Monsieur, Madame Pflanzengeographie (Stuttgart 1890); Deutschlands Pflanzengeographie (u. o. 1890) Englerrel
<3t Bébe (1866) c. kötetével alapította meg, melyben a családi élet apró jeleneteit örökíti meg igen együtt adja ki a Die Vegetation der Erde c. váleleven képekben, de kissé léha felfogással. Ter- lalatot, melynek 6. kötetét, Das Hercynische Fiomékeny író volt, akinek késbbi mvei közül leg- reugebiet, D. írta. Munkatársa az Engler-Frantltöbb ügyeimet a Tristesses et sourires (1883) c. féle Natürl. Pflanzenfamilien vállalatnak, melykötet érdemel. Magyarul megjelent Az úr, az ben a PálmáK, Erika-félék és emyösök ismerteasszony ós a baba. Ford. Déry Gyula (Budapest tését dolgozta ki.
2. D., Paul, német fizikus, szül. 1863 júl. 12.
1898, nem teljes ford.).
3. D., Jean Pierre, fi-ancia médailleur, szül. Braunschweigben, megh. 1906 júl. 5. Berlinbon.
La Chaux de Fondsban 1746., megh. 1823 Asszisztens, majd magántanár (1890) Göttingenmárc. 2. A pénzverés technikájában tett találmá- ben; 1894. Lipcsében rendkívüli, 1900. Giessenbeii
nyairól ismeretes. 1783 körül Boultonnal együtt rendes tanár lett, 1905. a berlini egyetem tanárának

müvei

:

;

m-

;

;

:

;

;

:

:

—
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s a fizikai intézet igazgat<3jának hívták meg.Fénytani vizsgálatai közül említendk a fémek és abszorbeáló kristályok optikai tulajdonságaira, a
magnetoelektromos jelenségekre stb. vonatkozók késbb inkább az elektromosság tanával foglalkozott s e téren az elektromos állóhullámok,
némely folyadék anomális elektromos diszperziójának kisérleti vizsgálatával, az elektromos rezgések és rezgkörök (drótnélküli telegrafálás,
Tesla-transztórmátor) elméleti vizsgálatával s a
fémek elektronelméletével ért el nevezetes eredményeket. Phvsik des Athers (Stuttgart 1894) és
Lehí'-buch d. Optik (u. o. 1900. 2. kiad. 1906) c. ki;

—

Drugeth

kajában, késbb magyar eredetiben a Tudománytárban jelent meg.
2. D. Fülöp. I. Károly
királyunkkal együtt 1301. jött Magyarországba, s
ettl kezdve I. Károlynak jobbkeze volt trónjának
megszilárdításában. Sáros vára alatt két sebet ka-

—

Mint Szepes és Újvár (a mai Heves, Abauj
és Sáros) vTnegyék fispánja, Csák Máté hadaival
e részek megtartása végett több ízben harcolt;
pott.

egy alkalommal csak Éles János nev nemesnek
ügyessége mentette meg életét. 1317 1327-ig
szepesi és újvári fispán. 1322
23. a királjmó tárnokmestere, 1323—1327. nádor volt. Megh. 1327
szeptember 9. eltt, ó kapta I. Károlytól Lubló
munkái közkeletek; 1900-tól szerkesztette és Palocsa várakat, de fia nem lévén, ezek unokaöccsére, Vilmosra szállottak. V. ö. Anjoukori okaz Annalen d. Physik folyóiratot.
Drúdok v. trúdak, a régi német néphitben kí- mánytár. I. 446. stb. 11. kötet Fejér. Cod. Dip.
sérteties lények, a kik éjnek idején kínozzák az VIIl/2. 453. Zichy cs. okm. 1. 257. Századok 1881.
3. D. Gh/örgy, zempléni fispán, már fiatal
embereket és áÚatokat. A boszorkányokéival ro- 211.
kon tulajdonságaik vannak. Lábuk a lúd v. hattyú korában Bocskay híve, s mint protestáns a vallásszabadság buzgó és lelkes harcosa. 1610. Pázmány
lábához hasonló. Drudenfuss, 1. Pentagramma.
Dmdzs, zendl hazugság, a drudzs, druzs, ha- Péter által a kat. hitre téríttetvén, a bécsi béke
zudni, csalni igébl, mely a német driogan, trügen felbontása miatt 1611. Forgách Zsigmond nádorés az örmény drzsel szókkal rokon. Arimán egy ral Erdélybe tört, de Bethlen megverte. Nemsokára ezután Rákóczi Györgyöt támadta meg lenalsóbb rangú démona, a hazugság szelleme.
Druey (^tsd: draé), Charles, svájci államférfiú, gyel bérencekkel, de Bethlen Rákóczinak segítszül. Waadt kantonban 1799 ápr. 12., megh. 1855 ségére sietvén, D. Lengyelországba volt kénytelen
4. D. János.
márc. 29. Jogi tanulmányait svájci és német egye- menekülni, ahol 1620. meghalt.
temeken végezte. Szülíoldjén kezdette pályáját Fülöp testvére, 1292—1312. még Szicíliában (anámint ügyész s 1831. államtanácsos lett. Eredetileg polyi királyságban) tartózkodott. Magyarorezágba
konzervatív nézeteket vaUott, de késbb úgy po- jvén, gyorsan megtudta nyerni 1. Károly király
litikai, mint egyházi tekintetben a radikálisokhoz kegyét, úgy hogy testvére halála után 1328. ö lett
fordult. Az 1845-iki válság kitörése után leköszönt a nádor saz volt haláláig, amely 1335 jún. 22. és
.ugyan állásáról, de nyomban azután maga állott nov. 2. közt következett be. ó a Gerényi és Hoaz ideiglenes kormány élére. Mint kantonjának monnai Druget-család se. V. ö. Századok. 1881.
bizalmi férfia, nagy erélyt fejtett ki a szövetségi 133—145, 210—14 Anjoukori okm. II. és III, k.
gylésben a jezsuiták kiutasítása, a «Sonderbund» — 5. D. Miklós, 1. János fia, a Gerényi Drugetek
feloszlása és a svájci szövetség alkotmányának se. 1330. Zách Folicián merényleténél a kis kireformja énlekében. 1850. szövetségi elnöknek rályfiak életének megmentje és késbb Nagy Laválasztották.
josnak a hadi dolgokban tanítója. 1336. kisérte a
Dnfel, August von, német történetíró, szül. királyfit az osztrákok ellen indított hadjáratban.
Koblenzben 1841 aug. 21., megh. Münchenben 1891 1345— 51-ig ungi fispán volt. 1350. részt vett a
okt. 23. 18(>6-ban a Majnái hadseregben harcolt nápolyi hadjáratban és ezután Nagy Lajos kirámint tart. tiszt, 1870/71. pedig a német-francia lyunk t Salerno kapitányává tette. Ez adott alkalháborút küzdötte végig. Ennek lezajlása után ma- mat Boccaceionak, hogy t és családját
hibásan
gántanár lett a müncheni egyetemen, 1875. rend- — Salernoból származtassa. 01a.szországb<M visszakiv., 1885. pedig rendes tanár. Munkái: Beitrágo jövet, a király országbíróvá ós turóczvmegj'ei fisznr Reichsgesch., 15-Í7— 52. (München 1873—80 pánná tette, de ezeket nem sokáig birta, mert nem
3 köt. és 1 pótk.) Des Viglius von Z wichem Tage- sokkal 1355 jún. 19. eltt már meghalt. V. ö. Hist.
buch des Schmalkald. Donaukriegs (u. o. 1877)
Hung. Fontes Dom. III. k. 121. Pór, Nagy Lajos.
Monumonta Tridentbia, oklevelek (1883, folyt. 12. 2;^. Sztáray oklevéltár. Anjoukori okm. VI. 325.
Brandi) ; Kaiser Kari V. u. dio Curie 1544 46 stb. 11. —6. D. ifiTctóí, II. János fia, I. János unokája.
(1877—90, 4 rész) Der Augustiner-Mönch Johan- 1372. ungi fispán és a királynak követe volt a
nes Hoflineister (1878) Ignatius v. Loyola u. die római pápához. Tévedés t a Gerényi ághoz soröm. Cúrie (1879).
rozni. V. ö. Pór, Nagy Lajos. 398. Sztáray oki.
Dmgeth (HomonnayJ család. Francia eredet
7. D. Vilmos. Nagybátyjának halála után szenápolyi család, mely Magyarországba az An- pesi és újvári fispán lett (1327 35), atyja halála
joukkal együtt bevándorolván, mint fórendú csa- után pedig annak helyébe nádor. Az 13.35-iki, viselád, igen nevezetes szerepet vitt
Kiválóbb tag- grádi fejod(ílmi találkozáson már mint nádor szerejai
1. D. Bálint, Zemplén fispánja, született
pel. Megh. 13-t2., nemsokára Nagy Lajos megkoro1677.. Bocskay egyik fvezére, kinek halála názása után. Neje volt Follia .Mária nápolyi úrn,
után Erdély fejedelmévé akarta magát megvá- de gyermeke nem maradt. Gazdagsáfiraról fogallasztatni; 1608-ban országbíró, 1609-ben ná- mat nyújt az, hogy 1330. nyolc váravolt Lubló,
dornak volt jelölve, de közbejött hii-tolen halála. Dunajocz (Szepos vm.), Paloc.><a, Sza^^olya (Sáros
Érdekes, magyar nyelven írt történelmi naplót vra.), Szaláncz (Abauj vm.). Barkó, Terebes (régen
hagyott hátra, melynek egy része latin fordítás- Paris) és Jeszen (Zemplén vm.). V. ö. Századok.
ban Bél Mátyás Notitia nova Hung. cím mun- 1881. 210. Anjoukori okm. Pór, Nagy Lajos. 262.

—

—
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;

;
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Rétal Nagy LucStona, V. kt.
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Drugretháza

Fejér. Cod. Dip. VIII/3. 507. Wertner Mór, A D.
genealógiájához (Tunil 1891, Hampel régibb értekezése ollón Irt cikk). Lehoczhj T., A D. -család
8. D.
és az Althan-család címere (Turul 1884).
Zsigmond, 1676. a pápánál járt, kitl egy vértanú
tetemét nyerte ajándékul. Elbb Thököly, késbb
a király hívó. Megh. 1684 ápr. 19. Irt: Nucleus
'rerum Hungaricarum, studio non modico excerpmunkát, s azt
tus et Bonfini história (1581)
I. Lipótnak ajánlotta. Bátyja, D. Bálint, korbáviai vál. püspök és szentjobbi apát túlélte, mint
a családnak utolsó sarja halála éve bizonytalan,
végrendelete 16ítl.kelt. V. ö. Réz L., A D.-ek és
Homonna roíormációja (Sátoraljaújhely 1899).
Drugetháza (azeltt Zaricsó), kisk. üng vm.

—

—
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Druidarend

nagyon valószín, hogy ennek az intézménynek
volt a csirája. Támogatja e feltevést, hogy a

itt

D.-nak Gallián és Britannián kívül a kelta népek
között nincs világos nyoma. A rómaiakkal a D.-at
elször Caesar ismertette meg, ki politikai módszere szerint köztük és a kelta nemesség között
ellentétet idézett el és ezt a maga céljára ügyesen ki is használta. Augustus eltörölte az ember-

cim

áldozatokat, Claudius pedig az összes druida szertartásokat eltiltotta. De már elbb is eltünedeztek a D. Gallia romanizálása következtében s az
állam nem ismerte el rendi kiváltságaikat. Varázslataik és jósló mesterségeik azonban tovább
is híveket szereztek nekik a nép között, st Rómába is behatoltak babonáik. Iskoláik keresztény
perecsenyi j.-ban, (i9io) 1984 rutén lak. vasúti kollégiumokká váltak, de a nép közt tovább is
megálló u. p. és u. t. Borcsónyifalva.
fönnmaradtak a hitnek egynémely maradványai.
Dniidabarlangok, I. Druidakövek.
Britanniában fleg a bárdok élték túl a római
Drviidák, az ókori Britannia és Gallia kelta kort, különösen Walesben ós Man szigetén, V. ö.
lakosságának papjai és jósai voltak zárt rendet TJiéron, Druides et Druidisme (Paris 1886) Rhys,
alkottak, bár rangjuk nem szállt apáról íiúra. A Lecturos on the religion in celtic heathendora
katonáskodás és más egyéb teher alól fel voltak (London 1888) Beriran, La religion des Gaulois
mentve s mint a vallás és szoUorai mveltség (Paris 1897).
gondozóit a legnagyobb tisztelet környezte. NeDruidakövek, A megalitikus emlékeket összevük eredete bizonytalan. A néptl nem zárkóztak köttetésbe akarták hozni némelyek a klasszikus
ol, házasságban éltek és három osztályra oszlot- íróknál felemlített sgallus druida-kultusszal s
tak: papokra, bárdokra (énekesek) és jósokra, ezek közül az emlékek közül azokat, melyek csak
élükön egy fpappal. A legelkelbb családok egyetlen fidbe állított sziklaszálból állanak, men-,
gyermekei iparkodtak a D. rendjébe jutni s a fel- hír, csészés kövek (1. o.), D.-nek, druidaJwgyekvetteket olykor 20 évi tanításban részesítették, nek vagy druidaoltároJoiak is nevezik abban
melynek tárgyai a vallás, jog, orvoslás, matema- a hiszemben, hogy e kövek arra szolgáltak, hogy
tika, asztronómia és természettudomány voltak. elttük, V. ha csésze formájú mélyedéseik vannak,
Tudományukat nem volt szabad leírni és közölni rajtuk, állati, st emberi áldozatokat mutassanak
betik különben sajátos jelekbl állottak, melye- be s a csészés mélyedésekben az áldozatok vérét
ket a rómaiak görögöknek tartottak. Idszámítá- fogják fel. Azokat a megalitikus emlékeket podig,
suk nagyon fejlett volt, mert az égi testeket a melyek több koszaiból v. lapból állanak, különöhagyomány szerint nagyítóüvegen át (kristályból sen azokat, melyek nagyobb épület romjainak bevagy üvegbl metszett druidafökön át) vizsgál- nyomását teszik a szemlélre, kiváltkép a cromgatták. Gyógyításuk misztikus- vallási alapon nyu- lech-ek (1. o.), druidatemplomoknak nevezik.Végül
godott. Vallási tanaikat is mély homály fedi. Csak az skori barlangok egy részét is összeköttetésbe
annyit tudunk, hogy a nép istenein kívül a gond- hozták a druidákkal s ezen a réven neveznek
viselésbon is hittek, szintúgy a lélekvándorlásban. sokat közülök druidábarlangnak. Hogy mindez
Szertartásaikat részint hegyeken, részint söríí töl- emlékek összefüggésben állanak ama britanniai,
gyesekben tartották. Franciaországban még ma is vagy galliai svallással, melynek papjai v. letétöbb magaslatot neveznek druidahegynek, A.ngolor- teményesei a druidák voltak, nem egyéb önkészágban pedig a pogány ókor magas kkerítéseit nyes feltevésnél. A druidákról csak Britanniából
druida-templomoknak tartják. Gyakran találnak és Galliából van tudomásunk, emez emlékek pedig
ú. n. dolmeneket (I. o.), vagyis nagy táblaköveket, máshol is elfordulnak, nemcsak e két ország temelyekben druida-oltárokat sejtenek. Emberáldo- rületén és pedig nemcsak Európában, hanem Afzatok a római császárok koráig nem voltak rit- rikában és Ázsiában is. L. Dolmen és Megalit emkák, de talán legtöbbször gonosztevk ünnepélye- lékek.
Druidarend, titkos társaság, mely a régi kelta
sebb kivégzésével voltak kapcsolatosak. Az áldozatokat rendszerint nagy rzsecsomóba dugták és papok nevét vette föl. Alapeszméi szabadelvek
elégették. Az oltár eltt állott a fehérbe öltözött és türelmesek. Összejöveteleiket, miként a szadniida tölgyfakoszorúval a fején, a nap járása badkmvesek, bizonyos formaságok korlátai köszerint intézve mozdulatait. Ffoglalkozásuk a zött tartják, Ffeladatuk a jótékonyság gyakorjövend kifürkészése volt az áldozatok vonaglá- lása. A rend 1781. alakult s 1833. Amerikában és
sából vagy beleibl, a madarak repülésébl, csil- késbb Ausztráliában nagyon elterjedt. 1872-ben
lagok járásából, égi jelenségekbl, álmokból stb. Németországban is meghonosodott. Páholyaikat
Befolyásuk a népre más tekintetben is nagy volt. «berek))-nek nevezik, mivel a druidák berkekben
A caniutusok földjén, a mai Dreux (druida város) gyülekeztek. Egy-egy ország összes berkei együttterületén évenként egj'szer törvényt láttak az véve nagyberket képeznek. A rend fövezetése az
összes törzsek fölött. Voltak férfi-D.-on kívül ni 1849. Amerikában alapított «nagyberek)) kezében
D. is, különösen a 9 szent szz Sena szigetén ré- van. Az egész rend formáiban, fokozataiban, beszesült jóslótehetsége miatt nagy tiszteletben. osztásában és részben céljaiban is a szabadkmCaesar a D. eredeti hazájának Britanniát tartja vességnek utánzata.
;

:

;

;

;

;

;
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Druidatemplomok,

1. Druidakövek.
Druja, város Vilna orosz kormányzóságban a
Duna balpartján, 4787 lak.
Drujez (Drúz, Druf), folyó Mohilev orosz kormányzóságban Vitebszk kormányzóság határán
ered, Rugacsevnél a Dnyeprbe öralik.Kisebb hajók
és tutajok járhatnak rajta. 270 km. hosszú. Sok
a tok és harcsa benne.
;

—

Drumont

s ez utazásairól több könyvet írt. Teol.
közül, melyek óriási elterjedésnek örvendenek ma is s több európai nyelvre lefordíttattak,
legnevezetesebb : Natural law in the spirituaí
World (1883., több kiadásban), magyarul Természeti törvény a szellemi világban. Ford. Csizmadia

részünkön

mvei

:

Lajos és Szabó Aladár

(2.

kiadás Budapest 1904.

társaság). Egy másik
magyarul A kereszténység programmja.
Dannstedtben 1786 jún. 11., megh. Königsbergben Ford, Kovács József (Budapest 1893). Halála után
1861 júl. 29. Ahalleipedagogiuraon és (1812—17) jelent meg: The ideál life etc. mve (1897).
egyetemen mködött, 1817— 56-ig pedig a königs- Életrajzát G. A. Smith írta meg (6. Mad. London
bergi egyetemen. Müvei: Geschichte Roms in 1902).
Drummond-féle fény. Az oxigénnel szított hidseinem üebergang von der republikanischen zur
monarchischen Verfassung (Königsberg 1834 -44, rogén lángja oly magas hmérsékíí, hogy a beléje
6 köt., 2. kiad. Gröbe-tl, 1900 sköv.), mely nagy tartott meg nem olvadó és el nem illanó testek fehér
feltnést keltett, bár nemzetségek szerint csopor- izzásig felhevülve vakító fényt terjesztenek. Drumtosított anyaghalmaza nagyon megnehezíti az át- mond ez alapon gyakorlati célokra szolgáló készülétekintést Grmidriss der Knltiu-geschichte (u. o. ket szerkesztett, mely lényegében következ berendezés: két gáztartót, melyek egyike oxigén-,
1847) Geschichte Bonifacius VIII. (1852, 2 köt.)
Die Arbeiter und Kommunlsten in Grieeheuland másika hidrogéngázzal van megtöltve, fuvólámund Rom (1860).
pával kötnek össze. A fuvólámpa berendezése a
Drumár János, zenei író, szül. Aradon 1866 következ egy bvebb cs tengelyébe szkebb cs
aug. 4. Többféle hangszeren szép képzettséget van illesztve a küls bvebb cs a hidrogén-tarnyert a budapesti Nemzeti Zenedében 1872 84., tóval, a bels szkebb az oxigén-tartóval van öszde mindkét keze megsérülvén, a csupán elméleti ta- szekötve. Két csappal a gázáram szabályozható.
nulmányokra kellett áttérnie. 188tí-ban a Máv. Elbb hidrogéngázt eresztünk ki és azt megszolgálatába lépett (ma ellenr), 1896 óta Debre- gyújtván annyira nyitjuk az oxigéntartó csapját,
czen zenei kultúráját szolgálta több mint ezer hogy a láng ersen megkisebbedjék. Az így kapott
cikkel (nem említve a kisebb kritikákat) a városi láng hmérséke rendkívül magas; pl. a platina,melyzeneiskolában 1909-ig zenetörténelmet tanított, nek olvadáspontja 2000" köriü van, igen könnyen
több .zenei egyesület vezetje volt. Kétkötetes megolvad a beléje tartott vas- v, acéldrót sziporkönyve az els magyar nyelv terjedelmes zene- kázva elég. E lánggal külön e célra készített mésztörténet (1902 és 1907); hangtani értekezése: vagy magnéziahengereket hevítenek kis felüleMiért dallamos a magyar nyelv ?
ten. A mész és magnézia nem illó ós e hmérsékleDrumlins (ang., ejtsd drömmiinsz), hosszufa ten meg nem olvadó vegj'ületek, melyek porozitányúlt lapos domborulatok, amelyek a glecserek súk folytán rossz hvezetk, ezért azon a ponton,
alapmoréna törmelékébl halmozódtak fel. Hossz- ahol azokat a láng éri, fehér izzás hmérsékére felirányukkal a jógkorszaki glecserek mozgásirá- hevülve igen ers fényt árasztanak. Használnak
nyait örökítették meg. Típusosán láthatók a brit cirkónium tartalmú hengereket is, amelyek igen

Drumann, Wühelm, német

történetíró, szül.

Magyar protestáns

mve

irod.

:

:

;

:

;

—

;

;

:

szigeteken és az Egyesült-Államokban, Pinnlandban, Oroszországban, Észak-Németországban, sót
még az Alpok É.-i pereme mentén, Bajorország-

ban és Salzburgban

is.

Dmmmond (ejtsd:

drömm'nd), régi skót fnemesi
hitelesen kimutatható se Sir Malcolm D. volt, kinek nvére Annabella, Ul. Stuart
Róbert skót király felesége volt. Nevezetesebb
tagjai
James D., Earl of Perth, szül. 1648.,

család

;

els

szép zöldes árnyalatú fényt terjesztenek. A gyakorlatban a hidrogén helyett sokszor világító gázt
használnak, de az így kapott fény valamivel gyöngébb, mint a hidrogénnel elállított. E fényforrást
régebben, amikor az elektromos világítás még
nem volt közhasználatban, gyakran alkalmazták
úgy tudományos, mint gyakorlati célokra. így különösen képek vetítésére (projekció), az ú. n.

ködfátyolképek bemutatásához még manapság is
megh. Saint Germain en Layeben 1716 márc. 11. többnyire D.-t használnak. Mikroszkópos preparáII. Jakab király buzgó híve volt s miután a kat.
tumok képe is bemutatható nagyobb közönségnek
hitre tért. Skótország kormányzója lett. Az e fényforrás felhasználásával.
1688-iki forradalom után négy évi fogságot szenDrummond-tó, 1. Dismal Sioamp.
vedett, aztán II. Jakab franciaországi udvarába
Drummond-Wolff, angol követ, 1. Wolff.
ment és a Praetendens nevelje lett. Fia, James
Drumó, 1. Drotnó.
(szül. 1675
megh. 1720) részt vett a skótországi
Dromoly, kisk. Vas vm. felsri járásában,
jakobita mozgalmakban, amiért 1716. menekül- (1910) 265 német lakossal u. p. és u. t. Város:

,

;

nie kellett.

szalónak.

Drummond, i/^wr^/, teológiai és természettudományi

író, szül.

1851. a skót Stirlingben, megh.

1897 márc. 11. Tunbridge Wellsben. Edinburghban és Tübingcnben végezvén teológiai, bölcseleti
és term.-tud. tanulmányait, 1877. a skót szabadegyház glasgowi kollégiumában a term.-tud.-ok
tanára ltt. Tudományos utazásokat tett, több
helyütt felolvasásokat tartva, mindenik világ-

Drumont

(ejtsd:

ir\imotí),Edoiuird Adolphe, fran-

1844 máj. 3. Számos
napilapba és folyóiratba dolgozott s közben több
gondos tanulmányon alapuló történeti könyvet
adott ki, melyek egyike, a Mon vieux Paris
(1879) akadémiai jutalmat is nyert, de híraevét
La Francé juive (1886, 2 köt.) c. polemikus iratával alapította meg, amelyben föltárta hazája elcia publicista, szül. Parisban

éé*

—
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zsidósodását. Azóta az antiszemita irányzat egyik
legtevékenyebb harcosa. 1892-ben alapította meg
a Libre Parole c. napilapot s 1898—1902. képvisel is volt. Ugyané körbe tartoznak egyéb
munkái Les Juifs contre la Francé (1899) Nos
maitres (1899); Les tréteaux du succés (1901, 2
J^öt.); Vieux portraits, vieux cadres (1903) stb.
:

V. ö.
1903)

;

H. D'Alméras, Avant
;

I. (u. 0.

S-

la gloire IL (Paris

Arnoulin, L'action cléricale en Francé

—

tárait a Dunáig terjesztette ki és több helységet
alapított. Híressé különösen a germánok ellen vi-

háborúja tette (12—9), mikor nemcsak Galliát
védte betöréseik ellen, hanem a határokat a Rajnán túl is kívánta kiterjeszteni. Evégbl a Rajna
mentén több tábort szervezett, az alsó Rajna ós a
Zujder-tó között hajózható csatornát (Drusiatm
fossa) ásatott és katonáival az Bms folyó torkolatáig hatolva, a bruktereken fényes gyzelmet
selt

aratott.

1904).

Drupa (lat., növ.) a. m. csonthéjas termés
örury lane (ejtsd drúriión), London egyik

(1.

o.).

Drúzok

A következ 11. évben magában Germániá-

ban a Weselig

már

hatolt, s az ott lakó törzsek

hogy bekerít

de
haderejket
elkelbb színháza a Westminsterben. Keletkezé- megsemmisítette és további operációinak biztosísének ideje ismeretlen 1671. leégett, azután több- tására a Lippe mentén Aliso várát alapította. Mainz
ször újjáépítették ; 1791. lerombolták s új épüle- és a Taunus között lev határvonalon több katotet emeltek helyébe, mely azonban 1809. ismét nai állomás alapítása után 9-ben már az Elbéíg
leégett, fölépítése után 1812. nyilt meg újra. hatolt s a hagyomány szerint csak egy csodálatos
Homlolcát Shakespeare szobra díszíti szinterme termet jósn intelmére vonult vissza, moly útjánagy, 2800 nézt fogadhat be. Fképen drámai ban lováról lebukott és meghalt. Bátor, de azért
eladásokat tartanak benne, kiváltképen Shakes- higgadt gondolkodású hadvezér volt, kit bátyjápeare müvei szerepelnök msorán. Nevezetes val szemben kedves modora is kitüntetett. Neje
tagjai és igazgatói voltak Kean, Pletwood, Green, Antonius triumvirnek ifjabbik leánya volt, kitl
három gyermeke született Gennauicus, kit TibeGarrick, Sheridan.
:

leg-

azt hitték,

-tték,

;

;

:

:

Drusiiana fossa

(lat.),

ókori csatorna, me-

lyet Claudius Drusus Kr. e. 12. ásatott Arnheim
csatorna az Alsó-Rajnát az
és Doesborgh táján.
Issel segítségével a Zujder-tóval egyesítette, mely

A

Lacus nevet viselt. V. ö.
mtferling, Drusus-Kanal (Bonner Jahrbücher

utóbbi az ókorban Flevo

114

k.).

Drusilla, l.Drusus Germanicus legifjabb leánya,
ki elbb Cassius Longinusnak, majd Aemilius Lepidusnak volt a neje. Testvére, Caligula császár,
bnös viszonyban élt vele ós halála után istennnek nyilvánítva, Panthea néven játékokat rendezett és oltárokat emelt a tiszteletére.
2. D., Heródes Agrippa, palesztinai király leánya, kit Félix
prokurátor vett nül.
Drusus, a régi római gens Livia egyik ágának
neve, mely késbb adopció révén az elkel Claudiusok családjába jutott. Nevezetesebb tagjai
1. Gaius Livivs D.,K. e. 147. az ifjabb Scipiónak
konzultársa.
2. Marcus Livim D., elbbinek fla,
mint a 122. év néptribunusa, társát, Gaius Gracchust azzal tette népszertlenné, hogy a szenátus
megbízásából a szegényeknek nagyobb Ígéreteket
tett; 112. konzul is volt.
3. Marcus lAviusD.,
az elbbinek íla, 91-ben néptribunusként a szenátus mérsékeltebb pártjával tartott, mely a nemeseket a lovagokkal és néppel ki akarta békíteni,
hogy így a szenátus tekintélye helyreálljon. Visszaadta a bíráskodást a szenátusnak, melybe 300 lo-

—

—

—

vagot

a népet pedig íöld- és gabonaiparkodott megnyerni. Törvényeit
azonban a konzervatívok meghiúsították, mire ,
kit a legtisztább szándék vezetett, azt az eszközt
sem vetette meg, hogy ellenfeleinek megtörésére
az itáliai szövetségeseknek is római polgárjogot
Tei-vének végrehajtásában orgyilkosság
ígért.
akadályozta meg. írod. 1. hiese: Grundriss der
röm. Gesch. (1910, 4. kiad).
4. Nero Glavdius D.,
Tiberius Claudius Nero és Livia fla, Tiberius császár öccse, ki 3 hónappal késbb született, mintsem
anyja Augustus császárnak lett a felesége. Szül.
38., megh. K. e. 9-ben. Bátyjával együtt 15-ben
Eaetia és Noricum ellen vonulva a birodalom hajuttatott,

kiosztással

—

rius késbb fiává fogadott, Livilla, ki Tiberius
fiának, Drusus Caesarnak lett a neje és Claudius,

a késbbi császár.— 5. D. Caesar, Tiberius császár
egyetlen fla, szül. K. e. 15-ben. Vitéz katona volt.
K. u. 14-ben a Duna mentén elfojtott egy katonai
lázadást.Mint Illiricum kormányzója ügyesen fegyverszünetet létesített Arminius és Mai-oboduus köis hozzájárult, hogy Maroboduus Catzött, s így
valdától elzve, a rómaiaknál keressen menedéket. 22-ben a császár uralkodótársa lett, de mivel így a nagyravágyó Sejanusnak útjában állott,
ez elcsábította feleségét. Liviiiát, ós vele egyet-

megmérgezte (23).
Drúz, folyó, 1. Drujez.
Druzbinec, adók. Várasd vm. varasdi

értve, D.-t

Drut
(1900)

V.

729 horvát-szerb

lak.

;

ban,

j.

u. p. Petrijanec, u.

t.

Vinica.

Druzkieniki, fürdhely Grodno orosz
mányzóságban a Niemen jobbpartján.

kor-

Dru2kovec,l. adók. Várasd vm.pregradai j.-ban,
1045 horvát-szerb lak. u. p. Humna Sutli,
u. t. Pregrada.
2. D., adók. Várasd vm. ivaneci j.-ban, (i9oo) 1496 horvát-szerb lak.; u. p.
Marusevec, u. t. Ivanec.
Drúzok, arab nyelv nép és vallási szekta
Hauranb m és a Libanon nyugati lejtin. Minden
valószinüség szerint szír-arab, st indogermán elemekkel vegyült mintegy 120 ezer fnyi nép,
amelyben azonban a szír elemek jóval számosabbak, Langerhans Szíria többi arabul beszél törzseitl váltig eltér fajtának írja le ket. Kék szem
és vöröses haj gyakori. Arcvonásaik merben
különböznek a többi sémi eredet szíriaiaktól. A D.
siségérl különösen ama szokásailc tanúskodnak,
amelyeket már a biblia is említ. Rövid, térdig
ér, fehér v. kék szín ruhát, továbbá fehér v.
(1900)

—

;

fekete csikós gj-^apjuszövetböl készült felöltöt viruselnek. Arcukat hosszú szakáll díszíti. A
hája hosszabb és a derekuk körül övet viselnek.
Sajátságos fojdíszük a tantur. Ez cédrusfából, v,
vékony bádogból készült szarvalak, e fejdíszrl
fátyol lóg le, amely a nnek a fólszemét takarja.

nk

Többnej üségben éhiek, a házasságokat, amilyen

t

f
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könnyen
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kötik, ép olyan könnyen fel is bonnak.
fogolyéletet élnek. Evésben, ivásban

Az asszonyok

a D. mértékletesek. A vendégszeretet szent kötelesség; a vérbosszú általánosan divik, sziklasirokba temetkeznek és a holtak fölött halotti tort
ülnek. Társadalmi szokásaikban igen sok a formaiság. A köszöntésbl és az adott feleletbl könnyen
ráismernek az Idegenre. A tudományokhoz, iparhoz, valamint a mvészetekhez kevés érzékük van,
iskoláikban csak a Koránt tanulják olvasni. Jogi
esetekben az izlám törvényeit követik. így teszik
ezt különösen az örökségi esetekben, mikor a nket az örökségbl kizárják, hogy ekként a vagyon
a családban megmaradjon. A D. állami élete meglehetsen független, korraányformájuk félig a
patriarí'hátusra, félig a feudalizmusra emlékeztet.
A török birodalomtól való függésük c.«ak csekély
adóösszeg lefizetésére szorítkozik. Utolsó lázadásuk volt 1896., amikor Sibl-Avras nev fnökük
számzetése miatt véres harcokat vívtak a török
csapatokkal.
D. hitvallása a siita tanok túlzó elágazása
és az iszlám tanaival oly gyökeres ellentótben
áll, hogy csak bajosan lehet a D.-at még a mohamedánok közé sorolni. Vallásukban az iszlám gnoszticizmus mellett sok a keresztény elem, perzsa
magizmus, lélekvándorlás tana stb. Emellett tisztelik a napot, holdat. Alaptanuk az isteni lény inkarnációja. Hákim fatimida kalifát mondják az Isten utolsó megjelenésének és
valóságos istenemberként tisztelik azt hiszik, hogy nem halt
meg (1021-ben), hanem csak az emberek bnei
miatt eltnt, de ismét visszatér a földre. Tanaikat,
úgy mint misztikus szertartásaikat máshitüek elöl
szigorúan titkolják. A D. szektájuk alapítójaként
Darazi kortársát, Hamzát eraUtik. V. ö. de Sacy,
Exposé de la religion des Druses (Paris 1838)
Wolff P., Die Drusen u. ihre Vorláufer (Leipzig
1845)
Guys, La Nation D. (Paris 1864) és
Schleicfier E., A D. földjén (Vasárnapi Újság
1910. óvf.)
Oppenheim, Vom Mittelmeer zum
Persisch. Golf (Berlin 1899).
Drozsina (orosz) a. m. szövetkezet, csapat. Az
idkben a novgorodi orosz fejedelmek elkel
kíséretét jelentette, késbb a moszkvai cárok nemesi ifjakból álló testrségét. 1812 óta az orosz
honvédelmi sereg zászlóaljait s 1876 óta a kaukázusi helyi csapattesteket hívják így. Bulgáriában a. ra. gyalogzászlóalj.
Dmzsinyin ÍSándor, orosz író, szül. SzentPétervárott 1824 okt. 20., megh. u. o. 1864 jan.

A

t

;

;

;

s

31.

Elbb katona

tériumban
is megvált

volt,

szolgált,

de

—

Dryden

(gör. drys a. m. fa), kik együtt élnek, együtt halnak a fákkal. Ezért nem szabad virágot, fát bántani. L. Dryope.
Dryand., növénynevek mellett Dryander Jónás nevének rövidítése szül. 1748. Svédországban, megh. Londonban 1810. Munkája Catalogus
bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks
(London 1796-1800, 5 köt).
Dryander, Emst, protestáns teológus, szül.
;

:

Halléban 1843 ápr. 18. 1872-ben torgaiii diakónus, 1879. bonni, 1882. berlini lelkész s 1887-tl
brandenburgi egyháztanácstag, 1890. udvari lelkész, 1892. generális szuperintendens, 1907. az
ev. íótanács helyettes elnöke. Fbb munkái Das
Evangélium Marci in Predigten ansgelegt (Bremen 1891—92, 2 köt) Der erste Brief Johannis
in Predigten ausgelegt (1898, 2. kiad. 1903);
:

;

Evangelische Predigten

(7.

kiad. 1902).

Dryandra cordato (növ.), Alearites.
Dryas L. (növ.), magcsákó, a Rosaceae Rózsa1.

i

félék) család génusza, 2 fajjal.

Mindkett

arkti-

kus és szubarktikus tájak, valamint a mérsékelt
öv hegyeinek törpe cserjéje. A D. odopetala (havasi magcsákó) levele tojásdad, ersen csipkés,
fonákján ezüstös, 8 fehér szirma van, terméskéin
a hosszú, gyapjas bibeszál megmarad. El van terjedve az egész é.-i félgömb magas hegyein, amelyek a glaciális területi-e esnek.

Dryburgh-Abbey

(ejtsd:

drájbörg ebbi), 1105. ala-

apátság és templom Berwick skót countyban, a Tweed mellett egyik mellékhajójában van
Walter Scott eltemetve.
Dryden (ejtsd: drejdn), John, angol költ, szül.
1631 aug. 9. Aldwinkle AH Saintsben, megh. Londonban 1700 máj. 1. Westminsterben és Cambridgeben tanult. Cromwell halálát gyászolja els
jelentékenyebb mvében a Heroic Stanzasban
(1658) a Stuart-ház visszatérésekor htlen lett a
puritánizmushoz, s az udvari párthoz csatlakozva,
II. Károly üdvözlésére írta az Astrea redux-ot
(1660). A kor a di-ámának kedvezett. D. is nagy
pított

;

:

termékenységgel

írta darabjait.

Miután megörö-

Annus mirabilis (1667) c. hosszabb költeményében a londoni tzvészt és a holland hábo-

kítette

Essay on Dramatic Poesy c. mvét.
Ebben a francia dráma szabályainak akarja az
angol drámát alávetni s teóriájának igazolására
írta rímes drámáit: The Indián Quoen (1663);
The Indián Emperor (1665); Tyrannic Lve
(1670) Conque-st of Granada (1672) stb., melyekben az erzsébetkori drámát a franciával kísérelte
azután a hadügyminisz- meg összeegyeztetni s melyek tárgj^a fleg lo1851. ettl az állásától

rút, kiadta

;

vagi szerelem és hsiesség. 1670-bon udvari köl-

Kü- tvé nevezték ki (poet-lanreat), 1671. intézték ellönösen elbeszélései áital szerzett magának jó lene Buckingham herceg és társai azt a támanevet, melyek közt kiváló szépség a Polinka dást (The Rohearsal c. szatirikus drámával), mely
s kizárólag az

irodalomnak

élt.

Száksz c. regény. Figj-elemre méltók a nyugat- D.-t más útra terelte. Elhagj^a a verses formát a
európai regényrl írt kritikai cikkei is, valamint drámában, természetességre s a jellem és cselekShakcspeare-fordításai (Coriolan, Lear király. III. vény egyesítésére tör. Legjobb drámai
az
Richárd). Összes mvei 1868. jelentek meg Szt.- Antonius és Cleopatrán alapuló Ali for Lve
Pétervárott 6 kötetben.
az ellenségeit
(1678), legeredetibb költi
Dry (ang., ejted: drej) a. m. száraz a boira al- támadó Absalora and Achitophel (1681), a király
kalmazva ers, kissé fanyar ízfi bor, továbbá bi- védelme a whigek ellen. A Dunciad elfutárának
zonyos pez-!g fajták megjelölése.
tekinthet Mac Flccknoe c. szatírája (1682), veDryadok (Dryades) v. Hamadryadok, a régi télytársa Shadwell ellen. A Roligio Laici (1682)
görög népies démonológiában fákat véd nimfák az angol egyházat védelmezi. 1686ban áttért a

mve

mve

;

:
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katolikus hitre s ezt dicsíti The Hind and the den részükben aromás olaj van. Ágaik beléPanther (1687) c. allegorikus költeménye. Utolsó ben egy fgyantajárat halad végig, melynek
éveiben fordította Juvenalist és Persiust (1693); elágazásai a kéregben haladó levélnyomnyaláVergiliuít (1694—97) és írta kitn meséit (Pables bokba lépnek s ezeken át egészen a levéllemezbe
1700) és legjobb lirai mvét, az Ode in Honour eljutnak. Vén fákban ez az olaj (kámfor) a fa
of St. Cecilia's Day (elbb Alexander's Feast) c. és kéreg közti v. a fákban lev üregekben gylik
ódát. Bár a maga korában a színpad királya volt, össze. A D. camphora Colebr. (D. aromatica
vígjátékai nyersek és erkölcstelenek, tragédiái Gártn.) hazájának egyik legnagyobb fája. Egyenes
merevek és élettelenek, erltetettek. Hírneve nem törzse az els elágazásnál 40 m. magas, tereis ezeken, hanem remek szatíráin nyugszik, me- bélyes koronája magasra kiemelkedik az erd
lyek fényes technikájukkal s nyelvezetükkel többi fái fölé s levelei között szép fehér virágok
Pope-nak is mintául szolgáltak. Összes munkáit illatoznak. Kemény fája a benszülötteknél kitn
kiadta Scott 10 kötetben (1808), átnézte Saints- hajóépít fa. Fiatal gyantajáratainak aromatikus
bury (1882—93). V. ö. Garnett, Age of D. (Lon- olaja a kámforolaj. Legértékesebb anyaga a fája
üregeiben található Bomeo- v. haros-kámfor. Ez
don 1895) Saintsbury, D. (u. o. 1888).
Drygaíski, 1. Albert von, porosz katonai író, szül. színtelen, kristályos, nem éppen kellemes szagú,
Könígsbergben 1836 nov.7.; a hadapródintézetben a kámforóhoz hasonló íz anyag (CmHigO). Hogy
nevelkedett; elvégezte a hadi akadémiát, 1867. hozzájussanak, a fát ledöntik, azután széjjelhasoazonban mint fhadnagy betegeskedése miatt ki- gatják. Néha egyetlen fa 10— 15 fontot szolgáltat,
lépett a hadseregbl s fleg az orosz hadsereg s az átlag azonban sokkal kevesebbet. Szumatra sziorosz nép viszonyait tanulmányozta s tanulmányai- getén szembajok elleni orvosság s halottak bebalnak eredményét érdekesen adta el felolvasásai- zsamozására használják. Sokat és jó áron szállíban és számos müvében, amelyek az orosz seregnek tanak belle Kinába, fkíviteli helye Baros (Szuaz 1876 és 1884 közötti korszakban való állapotát matra).
I>ry ocopus
tius Boie (állat), a fekete harecsetelik. Oroszból németre fordította Maszlovsky
orosz ezredesnek levéltári kutatások alapján írt kály (Picus martius L.) régebben használatos
müvét Der siebenjáhi'ige Krieg nach russischer tudományos neve. L. Harkályok.
Dryope, görög mondai alak, a dryopoknak
Darstellung (Berlin 1888 és 1889). Egyéb számos müvei közöl említésre méltók Bilder aus (1. 0.) törzsökös anyja. Dryops király leánya, a
dem nissischen Soldatenleben, Schattenbilder dryadok (1. o.) kedvence, kit ezek büntetésbl,
aus Russland, Die neurussische Taktik, Die mert fla számára egy lótuszvirágot letépett, fává
russische Armee in Krieg und Frieden, Militá- változtattak át.
Uryopitis (állat), 1. Ostorkígyó.
rische Reiseerinnerungen stb.
Drj'opitliecus. Kihalt emberszabású (Ansarkutazó, szül.
2. D., Erich von, német
1865 febr. 9, Könígsbergben. 1888-ban a berlini thropoidea) majomnem, amely a harmadkor vége
Geodátísche Institut asszisztense. 1891 93-ig a felé, annak a második felében élt a miocén-korberlini földrajzi társaság grönlandi expedíciójá- ban. Az eddig ismert emberszabású majmok közül
nak vezetje. 1898-ban magántanár, 1899. a föld- ez hasonlít legjobban az emberhez, egyes paleonrajz rendkívüli tanára a berlini egyetemen. Az
1901— 1903-iki német délsarkí expedíció parancsVanhöflen, Gazért,
noka. Tudoraányos kíséri
Philippi, Bídlíngmaier. A Gauss hajón 1901 aug.
11. hagyta el Kiélt, dec. 25. kikötött a Possession
szigeteken, 1902 januárját a Kerguolen szigeteken töltötte, február 12. a jég körülzárta. Fölfedezte a Kaiser Wilhelm II. Land-ot a sarkkör közelében (k. h. 90") s itt tudományos észleléseket
végzett. 1903 ápr. 8. indult vissza s júniusban
kötött ki Dél-Afrikában. 1906-ban a müncheni
egyetem tanára. Számos tudományos társaság,
köztük a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli
;

mar

:

:

—

:

tagja. Délsarki útjáról 1905 márc. 16. Budapesten
Grönland-Bxpedítion
is tartott eladást. Mvei
der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin
:

1897)

;

Zum

Kontinent des elsigen Südens

(u. o.

1904); Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen

Südpolar-Expedítion 1901— 1903
még Sarkvidéki utazások.)

(u. o.

1905

óta).

(L.

Drymobins (állat), ligrissikló.
Dryobalanops Gaertn. (növ.), kámforolajfa,

Dryopithecus Fontani fogazata.

1.

tológusok szerint azonban Gaudry szerint jóval
a Dipterocarpaceae család génusza, melynek 4 távolabb áll az embertl, mint a mai csimpánz.
faja Bomeo és Szumatra szigetén honos. Hatal- Fogazata hasonlít a mai orangóhoz és csimpánzémas fák, nagy, sima, fényes, brszer levelekkel, hoz (1. az ábrát). Mindössze három állkapocs s egy
ágtetöz, kevéságú bugában álló virágokkal. 3 felkarcsont ismeretes Franciaországból s néhány
kopácsú toktermésüket a maradó csésze 5 hosszú, fog Württembergbl, amelyek a D.-tól származnak.
szárnyszer levele veszi körül. Úgyszólván min- Utóbbiakat eleinte emberi fogaknak tartották.
;

—

Dryopok

t

5

—

Dualitás

(Drijopes), Hellas egyik óslakó tör- hanyatlott. 971 körül D. elfogadta a bizánci patrílakóhelyérl, az Oeta hegy környé- cius címét és ezzel elismerte Bizánc fönhatósákérl a dóroktól kiszorítva, szétszóródtak s Euboia gát 992. a tengeren, melyen eddig a horvátok
szigetén, Argolisban és Cyprus szigetén teleped- uralkodtak, a fhatalom Velence kezébe került,
tek meg, de mindenütt beleolvadtak környe- mely 995. a bizánci császártól a jogcímet Dalmácia városainak birtokára is megnyerte. Ez volt
zetükbe.
Dryopteris Adans. (növ., Nephrodium Rich.) Velence hatalmának kezdete és Horvátország haa harasztok Polypodiaceae {Páfrány félék) család- nyatlásának oka. D. utódja 1000. testvére, Svejának génusza, melynek 250 faja közül mintegy toslav lett.
Ds, 1. Dzs.
40 az é.-i mérsékelt övre, 120 a paleoíropikus
D. S., rövidítés az orvosi vényeken, a. m.
területre és 90 Dél-Amerikára esik. Törzsetlen,
általában nagy level harasztok, leveleik rhizo- detur, signetur (adassék, jeleztessék) ; a zenében
máról emelkednek, szárnyasak, a szárnyak visz- a. m. dal segno (1. o.).
D. Se, Ángolországban a, m. Dodor of Sciszáján a sorusok 2 sorban állanak szív- vagy
vesealakú lepeltl borítva. Legismeretesebb ná- ence, a természettudományok doktora.

Dryopok

zse. Eredeti

:

lunk a D.

filix

mas (Aspidium

filix

mas

L.,

erdei páfrány, hímpáfrány, párja a régiek hiedelme szerint a Iwlgyharaszt : Athyrium filix
femina (L.) Roth.). Levele 0-3 — 1"5 m. hosszú,

D/S 60 a. m. days after sight, vagyis lát után
60 napra. így jelölik különösen a tengerentúli'a
kibocsátott váltók lejáratát.

Dsoszánforró (újabban Belényesforró), kisk.
egyszer szárnyas, hegye felé összeolvadó, szár- Bihar vm. belényesi j.-ban, (i9oo) 1300 oláh lak.
nyai lándzsásak, kihegyezettek csipkés szélüek. u. p. és u. t Belényesújlak.
Dí., dedit rövidítése, a. m. adott, megfizette.
A levél nyele és gerince, valamint a szárnyak
I>- torpedónaszádok (ném. D-Boote), a névisszáján a föér pikkelyszöröktl borított. É.-i
tájakon és általában hegyvidéki erdkben nagy met haditengerészet torpedónaszádjainak egy
összesen 10 naszád
melyek az 1886—
eltér jedés haraszt. Vastag rhizomáj^ levélnyél- neme
maradványok vannak, kellemetlen szagú, eleinte 1898 közti idszakban épültek és 1—1 hat kisebb
fanyar, édeses, majd undorító, csíps, keser. 5— naszádból álló osztály vezetésére voltak hivatva
e^'/o-a kövér, zöld olaj, éteres olajnak némi nyo- (mint ilyenek ném. Torpedodivisionshoote). Azóta
mával, mint leghathatósabb rész van benne to- azonban sokkal nagyobb és gyorsabb, ú. n. nyílt
vábbá gyanta, csersav, keményít, organikus sa- tengert járó torpedónaszádokat (ném. Hochseevak, cukor sti). Már régóta, még ma is, galand- torpedoboote) építenek a németek, melyek veze:

—

—

;

féreg és

más élsködk

ellen használják. Patiká-

tésre

nem

szorulnak.

ban mint rhizoma filicis maris ismeretes. A
Duab, 1. Doab.
Duala (diudla), ersen civilizált bantu néger
p. fragrans szubarktikus vidékeken (különösen
Ázsiában) sziklákon él apró haraszt. Ázsiában törzs a Kamerun folyó torkolatánál D. város körskorbut ellen és tea-pótléknak használatos.
nyékén, mintegy 45,000 fnyi tömegben. A német
Dryospiza canaria (áuat), 1. Kanárimadár. uralom alatt függetlenségüket és birtokaikat mind
Dry poínt (ang., franc, pointe sécJie), a réz- elvesztették, ma a gyarmatosok béresei v. kimetezésnek az a módja, melynél a metsztüvel a köti napszámosok. Egykor saját kultúrájuk volt,
rajzot nem viaszrétegre viszik rá, hogy aztán elég demokratikus kormányuk, szervezett törzsmarassák, hanem az acéltvel, v^y néha gyé- rendszerük, melynek vénei fadobokkal hívták
mánttal is magára a rézlemezre karcolják. Ezt össze a harcosokat. V. ö. Rene', Kamerun und die
az eljárást régebben csak a lemezek tökéletesí- deutsche Tsadsee-Eisenbalm (Berlin 1905) Seidel,
tésére használták, újabban azonban igen kedvelt D. Sprache in Kamerun (Heidelberg 1904).
a D., mert a mvész kezevonását finomabban
Daala, Kamerun kerület fhelye, a Kamerun
adja vissza. De minthogy az ez úton elért rajz sok folyó mellett. L. Kamerun.
kai kevésbbé mélyed be a lemezbe, mint a vésésDaalin, 1. Robbanóanyagok.
sel vagy maratással elállított, hamarabb elmoDuális, 1. Kettes szám ; D. a geometriában 1.
sódik és kevesebb lenyomatot ad. Már Dürer és Dualitás.
Rembrandt is dolgoztak ebben a modorban.
Dualisztikus elmélet (elektromosság), l. DuaDrzic(^t8<i: -záics). Í.György, raguzai költ, szül. lizmus.
1463 körül egy srégi raguzai patrícius családból,
T)xiaatÁa,aprojektiv geometria egyik fontos elve.
megh. 1510 körül. Katolikus pap volt. Kéziratban A geometriának ez a része az idomoknak ama tulajmegmaradt költeményeit 1870. kiadta a zágrábi donságaival (projektív tulajdonságok) foglalkozik,
dél-szláv akadémia Pjesme Gjorgje Drzica cím melyek nem változnak meg, ha a tért v. csak a síalatt, mint a Régi horvát írók (Stari pisci hrvatski) kot akként képezzük le (kollineár-kképezés, koüikiadásának II. kötetét.
neádó), hogy minden egyes pontnak egy-egy pont
2. D. Marin, raguzai költ, D. György unoka- felel meg, még pedig az egy síkban lev pontoknak
öccse, meghalt Raguzában 1580. Legismertebb megint egy síkban lev pontok, illetleg az egy
munkái: Tú-ena (Velence 1547, 1550); Dundo egyenesen lev pontoknak egy egyenesen lev ponMaroje (Velence 1550) és Novella od Stanca (Ve- tok. A D. vagy reciprocitás elve most már abban
lence 1550). összes költi munkáit újra kiadta áll. hogy a projektív geonetrla minden egyes téa dél-.«zláv akadémia 1875. mint a Stari pisci teléhez tartozik egy oly másik (vele duális) tétel,
hrvatski (Régi horvát írók) VII. kötetét.
mely belle úgy keletkezik, hogy a benne szerepl
Driüislav (ejtsd: dr»8iaii*T), horvát király, uralko- fogalmak mindegeikét egy bizonyos másik (vele
dott 970— 1000. Alatta a horvát birodalom nagyon duális) fogalommal helyettesítjük. Duális tételek
;
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776

a síkmértanban a Paseal-fóle és a Brianchon-

pl.

féle tétolek.

—

Duban

Ugyanezek vagy hasonló nehézségek akadnak
minden D.-ban, legyen az a jó ós rossz szelleme.

Dualizmus (a latinból duo a. m. kett), a kettsség elve, /íZo^^ó/íai értelemben az a folfogás,mely

Isten és ördög,
lélek és test stb.

a világjelenségeit két, egymástól független, esetleg egymással elleukezö alapelvbl magyarázza.
A világ jelenségeinek egyes osztályai valóban oly
ellentéteket mutatnak, amelyeket az elfogulatlan vagy gyakorlatlan gondolkodás neiiozen tud
egyetlen egy forrásból szánuaztatni. Korán tnhetett föl a,z emberek eltt, hogy a természet majd
jótékonyan bánik velük, majd gonosz módra, s így
azt kellett gondolniok, hogy vagy egyazon majd
haragos, majd jókedv hatalmas lény uralkodik
rajtuk, vagy pedig, hogy két külön egymással ellentétes lény osztozkodik a fölöttük való m-alkodásban. így keletkezett a vallási dualizmus, melyet a perzsák vallásában találunk Ormuzd és
Ahriman ellentétében, de amely a kereszténység
korában is megtalálható, nevezetesen a gnoszticizmusban. Az ördög alakja maradéka e D.-nak,
csakhogy az ördög alá van rendelve Istennek.
A szellemi fejldésnek egy más fokán Isten s
a világ, a látható s a láthatatlan, helyezkednek
egymással ellentétbe, ez is D, A szorosabb értelemben vett D.-on azonban rendesen csak a szel-

mus

:

lem

s

anyag

Ez

ellentétét értik.

ellentét

megkü-

er és anyag, szellem és
A D. s a vele ellentétes

fogalmait ezért mindenekeltt ismerettani
szempontból kell vizsgálni, azaz kutatnunk kell,
melyek e felfogásnak az ismereterben rejl feltételei.

D. a politikában két különben önálló egyenjogú s egyenrangú állam közötti kapcsolat az
uralkodó közössége folytán. Három állam esetében trializmus, több állam esetében föderalizmus.
Különösen használják a magyar állam és Ausztria
közötti közjogi viszonynak megjelölésére.
D. az elektrotechnikában. A kísérleti tapasztalás arra tanít, hogy a sztatikái elektromosság
tüneményeit számolva, algebrai képletekkel követhetjük, ha a sztatikái elektromosság tüneményeit két, a mennyiség tulajdonságaival felruhámegsemmisíthetlen agens-nek (fluidunmak)
tulajdonítjuk. A sztatikái elektromosság e dualiz-

zott,

musa Symmer-t\

ered. Az elektromos állapotot
mutató, közömbös testekben egyenl menynyisóg, ellenkez jel, pozitív és negatív elektromos fluidum van, kifelé való hatásuk zérus. A
test elektromossá válik, ha az ismert eljárások
valamelyikének következtében a két fluidura eloszlása megváltozik (elektromos Indukció) avagy
a testben lév ellenkez jel mennyiségek egyen-

nem

majdnem oly régi, mint maga a fllozóilai gondolkodás. Ennek csak a kezdetén nem
igen különböztetik meg e két elvet az els görög lsége megsznik. Franklin
lönböztetése

;

filozófusok pl. mind hilozoisták, azaz az anyagot
s életet naivul egynek gondolják. Mihelyt az el-

anyag,
moniz-

sztatikai

szerint az elektro-

tüneményeket egy fluidum okozza. E

flui-

dura részecskéi, másrészt a testek molekulái között
vont gondolkodás megersödik, azonnal érvénye- taszító, a fluidum és a test molekulái között pedig
sül a D. is valamelyik formájában, v. úgy, hogy vonzó erk mködnek. Exner F. a föld elektroa holt anyagot megkülönböztetik a mozgató er- mos állapotára vonatkozó tanulmányai alapján
tl, vagy hogy általában az anyaggal szembeállít- arra az eredményre jut, hogy a pozitív elektromosják a szellemet a kifejlett D.-sal szembe helyez- ság tüneményei fluidumhiánynak, a negatív elekkedik azután a monizmus, mely az anyag és lé- troraosság tüneményei fluíduratöbbletnek tulajdolek közti különbséget határozottan tagadja és v. nítandók
ha egyáltalában ilyen fluídumról szó
csak az anyagot, vagy csak a szellemet mondja lehet.
igazán léteznek. Az egész görög fllozóflán keDnalla, bántu-nép, 1. Duala.
resztül vonul ez a dualisztikus felfogás, ámbár
Duár (arab), az ószakafrikai nomádok, sátoralig van tisztán dualisztikus vagy tisztán monisz- csoportjainak neve; minden egyes törzscsoport
tikus rendszer a görögöknél. A középkorban ha- vándorlásaiban sátrait körvonalon állítja fel a
sonló ingadozást tapasztalunk. Az újkorban is so- törzsfnök sátrát a tözsesoportok D.-jainak szákat vívódik e fogalmakkal a filozófia. Descartes mos körei veszik körül és együttesen a szmálát
dualisztikus rendszert alkot
anyag és szellem alkotják.
mindenben ellenkeznek egymással, mindegyik
Duat-mutef. az ókori egyiptomiaknál a holtak
külön szubsztancia, de mindkettt Isten terem- négy rszollemének egyike és mint karvalyfej
tette, tehát csak Isten független valóság. Ezt a múmiát ábrázolták.
Dub (oöv.), 1. Cynodon.
bels ellenmondást akarja megszüntetni Spinoza,
I>ab., növénynevek mellettD^ö?/ JeanEtienne
ki Istent s a természetet azouosítja, egynek mondja
ésagondolküdástmeg kiterjedést az egy szubsztan- genfi pap nevének rövidítése, szül. Genfben 1798.
Essai d'application á ira tribu d'Algues
cia különböz attributimiainak hirdeti. Látnivaló, Munkái
hogy valamelyes formában Spinoza sem kerül- (Genf 1832-36, 3 rész, 9 táblával) Méraoire sur
heti ki a D.-t, mégis ez a legtökéletesebb formája la famille des Primulacées (u. o. 1844, 4 táblával).
a monizmusnak, melyhez késbbi formái is hason- Ugyan dolgozta a Priraulaceákat De CandoUe
lítanak. Ily fonnák még a materializmuson ós Prodromusa részére. De CandoUe Botanicon Gallispiritualizmuson kívül Hegel panlogizmusa. Sz- cumának 2. kiadását D. adta ki 1828—1830. Nekebb értelemben vett D., mely az elbbinek .szár- vére keresztelték a Dubyaea DC. növényt, mely
mazéka, midn az emberben a testet mint külön a Lactuca algénusza.
Duban (ejtad: dübaS), Jac^wes Féíííc, francía épívalót megkülönböztetjük a lélektl, arai alapfóltevése a lélek halhatatlanságába vetett hitnek. tész, szül. Parisban 1797 okt. 14.,raegh. 1870 dec.
E D. ellen fordult a materializmus (1. o.), mely a 20. 1853-ig vezette a párisi Tuileries építését,
külön lelket tagadja, és a spiritualizmus (1. o.), melyet utóbb Viscontí vett át. 1840 óta Lassusmely az anyagot mondja nem igazán léteznek. szal együtt helyreállította a párisi Samte Cha;

—

;

:

:

;
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Dampierre, Chantilly kastélyokat ó dolgozta ki, nagyrészt Sperone Speroni Dialogo
a párisi École des Beaux-Arts épü- delle lingue c. munkája nyomán. La défense et
lete, meljTiél a Bramante-féle olasz renaissance l'illustration de la langue frangaise (1549) címen
az új iskola programmját. Egyidejleg adta ki
formáit használta fel.
Du Barail (^tsd: dübaraiiy), Frangois Charles, Olive c. 50 szonetti)l álló verskötetét, melyben
francia tábornok, szül. Versaillesban 1820 raáj. kedvesét (Viole kisasszonyt) énekli meg. 15.'>2-ben
28., megh. Parisban 1902 jan. 30. Elször Algé- bíbomok nagybátyja magával vitte Rómába, ahol
riában szolgált huzamosabb ideig, majd részt vett négy évig tartózkodott. E megaláztatásokban
a mexikói vállalatban, s itt is kitüntette magát. gazdag évek valóságos naplója Les Regrets cím
1870-ben a metzi hadseregben volt és német fog- versgj-üjteménye, mely legköltibb alkotása. Les
ságba került. Kiszabadulása után a kommunisták Antiquités de Romé cím ciklusát az angol Spenellen harcolt. 1873
74-ig hadügyminiszter volt cer is átdolgozta. Mveit Marty-Laveaux adta ki
és sokat tett a francia hadsereg újjászervezésére. (Paris 1866—67, 2 köt.) ; új kiadást H. Chamard
Ers monarchista érzése miatt Mac Mahon bu- indított meg (u.o. 1908). V. ö. Chamard, J. D. (Lálle
kása után a tényleges katonai szolgálatból ki 1900j; P. Villey, Les sonrces de la défense et
kellett lépnie. Emlékiratait Souvenirs címen adta illustration de la langue Iran^se (Paris 1908).
pellet, Blois,

Híres

mve

—

Dubenka, város, 1. Dubienka.
Duben-tó (helytelenül Daubeni tó), tengerszem
Marié Jeanne. grófné,
XV. Lajos kedvese, Vaubemier adóhivatalnok a Gemmi-csúeson, Wallls schweizi kantonban,
természetes leánya, szül. Vauconleursben 1741 2206 m. magasan. 0*69 km* kiterjedés, sivár,^
aug. 19., megh. a vérpadon 1793 dec 6. Korán durva törmelékkel borított helyen van, hét hónaki (3 kötet

Dubarry

1891—96).

(^tsd: dfibam).

árvaságra jutván, 15 éves koráig egy párisi kolostorban nevelkedett ezután mint divatámsn
foglalatoskodott, de nemsokára «L'Ange» név
alatt a hírhedt Gourdon asszony házába került és
gr. Dubarry Jeannak lett a szeretje. Ez 1769.
bemutatta XV. Lajos királynak, abban a reményben, hogy D. révén, kit az uralkodó azonnal megszeretett, tekintélyhez és vagyonhoz jut. Lajos
király, hogy D.-nak udvaránál helyet szerezzen,
D. Jean testvérével, Dubarry Gnillaume gróffal
házasította össze tényleg azonban kedvesévé fogadta és Pompadour asszonjTiak 1764. történt halála után ez állásában az udvar által is elismertette. D. mint mások eszköze politikai ügyekbe
is beavatkozott és nem egy minisztert (így Choiseult) buktatott, míg Choiseul utódát, AiguUlon-t
támogatta. Legtöbb kárt okozott az országnak határtalan pazarlásával. XVi. Lajos D. asszonyt azonnal elfogatta s a Meaux melletti kolostorba záratta,
késbb azonban szabadon bocsátotta. A forradalom
Luciennes kastélyában (Marly mellett) békében
hagyta, de midn az emigránsokat támogatta s
Brissot híveivel érintkezésbe lépett, Robespierre
elfogatta és kivégeztette. A neve alatt megjelent
Mémoires (Paris 1830, 6 köt ; új kiad. 18.)7) nem
hitelesek. V. ö. Vatel, Histoire de Mademoiselle
D. (Paris 1882-84, 3 köt.) De Goncourt, La D.
B. (u. o. 1878) Douglas, Life and times of Mar
dame Da B. (London 1896) ; Saint-André, M. du
;

;

;

;

B. (Paris 1910).

Dubarry-vörös, egy Dubarry gró&ö után elnevezett rózsás veres festék, mely 1757 óta a sévresi
porceflángyár különlegessége volt ; jelenleg más

gyárak is elállítják.
Dnbbeln, falu Livonia (Livland) orosz kormányzóságban 24 km.-nyire Rigától, a Rigai-öböl és
mellett ; kis házakból és villákból áll
gatott fürdhely.

va.'JÚt

Dubbo, város Új-Délwales

;

láto-

ausztráliai brit ál-

lamban a Macquarie folyó és a sidnei— bourkei
vasút mellett. Kórház, ipariskola és (i9oi) 3410 lak.
Du Bellay (AítBd: do beiié), Joachím, francia költ,
szül. Lirében (Anjou) 1525 febr. 25., megh. Parisban 1560 jan. 1. Egyik legtehetségesebb tagja
volt a Pléiade néven ismeretes új költi iskolának.

pon át jég

borítja,

lefolyása valószínleg a föld

alatt van.

Dubez

Péter, hírneves hárfavirtuóz, szül. 1838.,

megh. 1889. Az 50-es években jött Budapestre
s késbb a Nemzeti Színház operájához els
ott, valamint az
operaházban mint Uyen egészen a 80-as évek
végéig mködött. Sok éven át élénk részt vett a
hazai s fvárosi zeneélet mozgalmaiban, s
vészete általános elismerésben részesült.

hárfajátszónak szerzdtették s
új

m-

Dubf

Cifnodon.
ürsae majoris),
csillag a nagy göneölszekerében.

Dubhe

(aöv.), 1.

(arab, a

másodrend

Dubi. kisk. Bereg vhl felvidéki j.-ban, (1910) 150
német és magyar lak. u. p. Hátraeg, u. t. Ilosva.
Dubica, adók. Horvát-Szlavonországban, Zágráb vm. kostajnicai j.-ban, (1900) 3468 hoi-vát lak.,
van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala. D. az
:

Una

bal partján.

Bosznia határán fekszik. Vele

szemben van az Una jobbpartján Boszna-D. város,
3300, túlnyomóan mohamedán lak., várkastéllyal.
D. eredete a rómaiak idejére visz vissza, kiktl
sáncok, falak és utak maradtak fenn. 1234-ben

Kálmán szlavóniai herceg sz. k. várossá emelte
a tatárjárás alatt D. sokat szenvedett; 1260.
IV. Béla a várost és a várat a zenggi templomlovagoknak adományozta, ezzel a D.-i várispánság és D. vmegye megsznt a város azonban a
nlibera villa* nevet tovább is megtarthatta. 1385ban Hervoja boszniai herceg D. közelében megsemmisítette Zsigmond király hadseregét, megszállta D.-t s 1402-ig birtokolta. Ekkor a horvátok visszafoglalták, de a polgárság és az 1244.
oda telepített pálosok közt örökös viszálykodásfolj-t, melynek csak Borbála királjTié vetett véget
1410. A XIV. sz.-ban D. ismét véres harcok színhelyévé vált; 1513 aug. 16. Berislavic Péter horvát
bán a törököket legyzte; 1538. azonban a törökök
ismét hatalmukba ejtették, de Zrinyi Miklós 1540.
visszafoglalta. 1688-ban Badeni Lajos ismét elfoglalta, de iluszein pasa 1689. visszavette. 1788 ápr.
itt a törökök újra gyzelmet arattak, de aug. 26.
Laudon a várost elfoglalta.
Dubicai fesperesség, a zágrábi ptlspöksé^hez tartozott s a mai BosnyákországlMn az üna
;
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folyótól a Verbászig terjedt. Magában foglalta a
régi Szana és Verbász (magyarosan Orhász) vme-

gyéket is. Névleg ma is megvan, de más kerülettel.
Dubicsány, kisk. Borsod vmegye szentpóteri
j.-ban, (1910) 422 magyar lak.
vasúti megálló, u.
p. Vadna, u. t. Putnok.
Dubienka (Dubenka), város Lublin orosz-lengyel kormányzóságban, a Bugbalpartján,4126 lak.
1792 júl. 17. itt küzdött Kosciuszko vezérlete alatt
gyzedelmesen 4000 lengyel 18,000 orosz ellen.
Jelentékeny gyapjú-, br- és selyemkereskedés.
Dnbiosa (lat.) a. m. kétséges dolgok az üzleti
nyelvben: bizonytalan adósságok ;dubiosus, kétes,
;

.

;

kétséges; dubitál, kételkedik dubitáci, retorikai
alakzat, kételkedés; dubitum, kétség; in dvbio,
kétségben, kétes esetben.
Dabiózus követelések, 1. Kétes követelések.
Dubletta, 1. Doublette és Drágakövek.
;

Dublin (ejtsd: döbbiin), 1. county Leinster Írországi tartományban az Ir-tenger, Meath, Kildare,
ós Wicklow countyk közt, 918 km^ területtel,
(1911) 476,909 lak., északi része sík, a déli hegyes.
A lakosság jövedelmi forrásai a mezgazdaság,
állattenyésztés és halászat. A bányászat és ipar
jelentéktelen. Fvárosa D.
2. D., Írország
fvárosa, az ir alkirálynak, a legfbb közigazgatási hatóságoknak, egy katolikus és egy
anglikán érseknek székhelye, a D.-i öböl partján, (1911) 403,030, túlnyomóan katolikus lakossal, vászonszövéssel, üveg-, szappan-, sör- és
papírgyártással, bútor- és kocsi-iparral és különösen jelentékeny whisky-készítéssel. A Greatés Royal-csatorna által köralfogott várost a 4 km.
hosszú gránitrakodóktól szegélyezett és 11 híddal
áthidalt Liffey két részre osztja. Utcái nagyobbára
szélesek és tiszták legszebb a Sackville Street,
melyben a legszebb boltok és szállók találhatók
és közepén a 40 m. magas Nelson-oszlop áll.
Terei közül a legnagyobb a St. Stephens-Green
II. György lovasszobrával és Eglinton gr. emlékszobrával a College-parkban áll IlI.Vilmos lovasszobra. A város nyugati szélén terül el a Phönixpark (729 ha.), egész Bm-ópának egyik legszebb
parkja ebben van az alkirálynak, az államtitkároknak palotája, az állatkert, a WeUington-obeliszk (62-5 m.) és a Phönix-oszlop, amelyet Cavendish lord és Bürke me_ggyilkoltatásának (1882
máj. 6.) helyén emeltek. A legkiválóbb épületek a
terjedelmes kastély (Castle), eredetileg XIII. sz.-

—

;

;

;

erd, a legmagasabb hivataloknak helyiségeivel, az alkirály fogadó termeivel, az országos levéltárral; továbbá az igazságügyi palota
beli

(Pour Courts) 137 m. hosszú homlokzattal, amelyen híres jogtudósok szobrai állanak a kereskedelmi csarnok (commercial-buildings) a börzével
az új Royal-University (elbb kiállítási épület)
az írországi bank stb. Körülbelül 100 temploma és
kolostora közül a legkiválóbb architektonikus
szempontból a kat. Chríst.-Church (1190-bl) ós a
protestáns St. Patrick-templom, amelyet- 1865.
;

restauráltak. A forgalom elmozdítására szolgálnak e városban a lóvasúti vonalakon kívül a fentomlített két csatorna, azután a 8 irányban vezet
vasúti vonalak és a széles kiköt, melynek elsekélyesedését csak költséges medermélyítéssel tud-

ják megakadályozni. Egyébiránt forgalma igen

—
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élénk 8 a tengeren és vasúton szállított beviteli
árúk értéke 1910. meghaladta a 64-8 millió koronát, míg a kivitt árúk értéke csupán 2'6 millió
koronát tett ki s ezek nagyrészót is az anyaországba szállították. A bevitel cikkei gabona,
liszt, halak, olajok, gyümölcsök, bor, cukor, üveg,
fa, petróleum; a kivitelé sör, állatok és állati'termékek, fképen gyapjú. Közmveldési intézetei
közül els helyen állanak a Trinity-coUege és az
1880.alapított Royal-university ,amaz a cambridgei
egyetemmintájára van szervezve és egészen anglikán-intézmény karakterét viseli magán; élén a
provost áll, aki mindig anglikán Doctor theologiae
ez az egyetem nagy könyvtárral (200,000 kötet és
értékes ír kéziratok), archeológiai, természetrajzi
gyjteménnyel, csillagvizsgálóval és egy szép
parkkal rendelkezik. Orvosi fakultása, amely az
egyetemi épületnek egészen külön szárnyában
van elhelyezve, a kollégiumok látogatása alól nem
ment föl. A teológiai fakultásból igen sok anglikán pap jut el Angliába is. A Eoyal-University
minden vallásfelekezetbeli és nembeli egyénnek
nyitva áll a tanítás minden ágával foglalkozik,
kivéve a vallástant. 1892 júl.-ban a D.-i egyetem megülte fennállásának 300 éves emléknapját. Egyéb iskolák a roraancatholic-university
katolikus teológusok számára; az 1866. alapított Alexandra-college, ni akadémia a coUege
of physicians and surgeons orvosokat, a King's-inn
pedig jogászokat képez; a földmíves-ískola a
leend gazdák számára a katolikus hittérít intézet, a wesleyan college, a royal college of
Science stb. Az 1782. alapított ir akadémia,
amelynek szintén értékes ir régiség! gyjteménye van, Transactíons és Proceeding c. alatt
folyóiratot adott ki az 1731. alapított royal-Dublin-society mezgazdasági érdekeket képvisel;
rajtuk kívül számos egyéb tudományos és jótékonysági társulat is mködik D.-ban. D. környéke
természeti szépségekben elég gazdag, a 3 km.-nyi
távolságban fekv glasnevini temetben 45 m. magas gránittorony hirdeti O'Conuell emlékét ennek közelében van a 17'5 ha.-nyi területet elfoglaló botanikus kert. Swift, Sheridan, Moore Tamás és Wellington hercege D.-ben születtek,
Története. Már Ptolemaios ismer a II. sz. els
felében Eblana néven egy várost Hibernia keleti
partján. 448-ban Szt. Patrick meghonosítja benne
a kereszténységet és a Szt. Patrick temploma állítólag azon forrás mellett épült, amelynek vizével a
szent keresztelt. Az írektl Ballagh-Ath-EliathDuibhluinne (a. m. a nyáj gázlója a fekete vízen)
néven nevezett várost aVlII. sz. végén elfoglalták
a dánok és dacára a híres Brian Borootól 1014,
Clontarfnál szenvedett vereségüknek, 1171-ig fentartották magukat. 1171-ben Strongbow, az angolok vezére, ostrommal foglalta el tlük a várost.
1172-ben D. meghódolt II. Henriknek és a XV.
sz.-ig külön grófság maradt. 1487-ben VII. Henrik ellenében a D.-iek Simnel Lambert pretendenst pártolták; 1659. pedig a Stuartok pártja az
erdöt hatalmába kerítette ós II. Károlyt kiáltotta
ki királlyá, de Cromwell csakhamar véget vetett
:

:

;

;

;

;

;

—

ez állapotnak.

Dublon, 1. Dobion.
Dubnicz, község, 1. Máriatölgyes.
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Dabnicza (újabban: Bajmócztölgyes), kisk.
Xyitra vm. privigyei j.-ban, (1910) 291 tót lak.
u. p. Bajmócz, u. t. Privigye.
Dubniczi krónika. Középkori latin krónikáink
egyike, mely nevét lelhelyérl nyerte ; kéziratát
jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban rzik,
íróját névszerint nem ismerjtlk, de úgylátszik
barátságos viszonyban állt a Drágfify-családdal és
valószínleg Drágfify Bertalan buzdítására vagy
megbízásából fogott munkája megírásához, még
pedig li79. ElbeszéU a magyarok történetét elejétl 1479-ig, miközben a Bécsi Képes Krónikából
Budai Krónikából (L o.) merített
(1. 0.), majd a
sok helyt ezeket egyszeren lemásolta. Van azonban a D.-nak két önálló része is az els Nagy
Lajos uralkodásának 1345 55. éveire (154—172.
fej.), a másik Hunyadi Mátj'ás uralmának 1474 —
1479. éveire vonatkozik (228—235. fej.). Az elbbi
részt némelyek szerint Nagy I^jos gyóntatója,
János minorita barát írta a második rész ellenben, mely Mátyás király hsi tetteit elhallgatja,
személyérl pedig és adóiról feltn ellenséges
hemgon beszél, talán a kódex másolójától ered. AD.
l^jobb kiadása Mátyás Flóriánnál, a Hist. Htmg.
Fontes Domestici III. köt.-ben.V. ö. Domanovszky
S. két cikkét a Századokban 1899. és a Magyar
Könyvszemlében 1899 Kis V. cikkét a Száza;

—
;

;

dokban 1899.
Dnbnik, Vörösvágáshoz tartozó kincstári opálbányatelep Sáros vm.-ben, most Opálhánya (1. o.).
Ihibno, az ugj^anüy nev járás székhelye Voíhiniá orosz kormányzóságban, mocsaitis vidéken,
vasút mellett, 13,785 lak., dohány- fe brgyártással, nagy gabona- és marhavásárokkal; K.-i
végében nagy kastély romjaival.

Daboc {^tad: dubokk), 1. GharUs Edouard. írói
nevén Róbert Waldmüüer, német író, szül. Hamburgban 1822 szept. 17., megh. Drezdában 1910
ápril 14. Elbb beutazta Olasz- és Görögországot,
azután Drezdában telepedett le. Tehetséges, sokoldalulag mvelt s igen termékeny író. Fmvei
ünterm Schindeldach (idillek, 1851); Dichters

Nachtquartier (1853) ; Merlins Feiertage (1853)
Irrfahrten (1853); Lascia passare (költemények
1857) Gedichtc (1857) ünterm Krummstab (regény 1858): Novellen (1860); Dorfldyllen (1860);
Wanderstudien (1860, 2 köt.) ; Gehrt Hansen (regény, 1862, 4 köt.); Leid und Lust (noveUák,1874,
köt.) ; Das Vermáchtnis der Millionárin (regény,
Schloss Roncanet (regény, 1874,
1870, 3 köt.)
4 köt) Walpra (költemény 1874) Brunhild (tragédia 1874) Der Secundant (regény 1878) Die
Verlobte (regény 1878) Die Somoeierra (egy spanyol színészn emlékiratai, 1880) ; Die Stegreifkomödianten (vígjáték, 1877) Magdaléna (1883)
Darja (regény, 1884) stb. Igen sikerültek Tennyson-fordltásai (Enoch Arden és In memóriám)
és Francois Coppée költeményei: Kleine Geschichten aus Prankreich (1881). Amália szász hercegn
színmüveit (1873, 6 köt.) és emlékiratait (Memoiren. 1882) is ö adta ki. Munkái közül legsikerültebbek idilljei ós novellái ; nagyobb regény- v.
drámaalkotásra inkább kedves, mint mély költi
tehetsége nem volt elég ers.
2. D., Július, német író, az elbbinek testvér;

;

;

;

;

;

;

;

;

öccse,

szül,

Hamburgban 1829 okt

10.,

—

Dubois

1903 jún. 13., bölcsészetet és történetet tanult
és sokat utazott, mire néhány évig újságíró volt
s utóbb Drezda mellett kizárólag az irodalomnak

u. 0.

Leginkább filozófiai kérdésekrl

írt. LegismerGeschichte der englischen Presse
(Grant után, 1873) Psychologie der Líebe (1874)
Das Lében ohne Gott (1875) Der Optimismns als
Weltanschauung (1881) Die Tragík vom Standpunkt des Optinúsmus (1886); Hundert Jahre
ZeitgeistinDeutschland (2 köt., 1889— 93) Gnmdriss einer Trieblehre (1892). Kisebb tanulmányainak gyjteményei : Gegen den Strom (1877)
Reben u. Ranken (1879) és Plaudereien u. Mehr
(1884). Novellái: Herzensgeschichten (1888); költeményei Früh- und Abendrot (1899) színmve
Die Freunde (1902). Egyfelvonásos vígjátékát:
's Herzblattl, Július Lanz álnéven adta ki.

élt.

tebb

mvei:

;

;

;

;

:

;

Dabocac, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (i9oo)
587 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. Orijovac.
Du Bocage, 1. Barbosa du Bocage.
Dubois (ejtsd: düboisz), város Pennsylvaniában,
Píttsbm-gtól ÉK.-re, vasút mellett. Szénbányászat,
fürésztelepek, vas- és gépgyártás. Alapíttatott
1873. Lak. (1900) 9375.
Dubois (ejtsd: dfiboá), 1, Edmofid Pavlin, francia
hidrográfos, szül. Brestben 1822 júl. 12., megh.
u. o. 1891 nov. 11. A bresti École navaleban a Mdrográfia taná'-a volt. Mvei : Revue astronomique
des années 1860 62 ; Étude historique et philosophique sur le mouvement de la térre (1861)
Cours élémentalre d'astronomie et de navigatíon

—

(1880) ; Cercle nautique (1888) ; Le surmenage
intellectuel á l'École navale et l'instruction des

de vaisseau (1890). Lefordította Gauss
Theoria motus corporum coelestium c. mvét is,
2. D., Guillaum^, bíboros és francia miniszter,
született Brives-la-Gaillarde-ban (Limousin) 1656
szeptember 6., megh. 1723 augusztus 10. 13 éves
korában a párisi St.-Míchel kolostorba került s
miután több úri házban mint házitanító volt alkalmazva, utóbb Orléansi Fülöp herceg nevelje
lett Jómodorúés élces világfi létére az udvarban
nagy befolyásra és tekintélyre emelkedett és ö
vitte keresztül, hogy Orléansi Fülöp XIV. Lajos
és Montespan grófii leányát jegyezte el. Az
esküv után a király a sfontjusti apátságot adományozta D.-nak. Papi méltósága nem gátolta
abban, hogy az udvari élet gyönyöreiben részt
vegyen. Az orléansi hercegnek régensherc^gé
való kineveztetése után 1715. állaintanácsos lett,
offlciers

mely állásában cselszöv és erszakos politikusnak bizonyult. Ó sürgette a szövetséget Francia-

ország és Anglia között, és közvetítette az 1718
aug 2. Spanyolország ellen létrejött ú. n. négyes
szövetség alakítását. Külügyminiszter korában
meghiúsította a Cellamare-féle összeesküvést és
közremködött Alberoni spanyol miniszter megbuktatásában. XIII. Ince pápa 1720.cambray-i érsekké s egyszersmind bíborossá nevezte ki.
1722-ben els államminíszterré lett, mely állásban
hatalmát vagyonának gyarapítására használta
fel s amellett a régensherceg orgiáinak rendes
tagja volt. A D. név alatt megjelent Mémoires-ok
(Paris 1829, 4 köt, új kiad. 1857) nem hitelesek.
V. ö. Seillac, L'abbé D. (1862)
Aubertin, L'esmegh. prit public du XVDI. siécle (2 kiad., Paris 1873);
;

Dubois
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Du Bols-Reymopd

La Francé sous Louis XV. (I. és II. köt.) St.-Madeleine templom orgonistája lett, 1896
Fontaine de Rambouület, La régence et le car- 1905-ig pedig a konzervatórium igazgatója.
dinal D. (Paris 1886)
Wiesener L., Le rógent, Operái La guzla de l'ómir Aben Hamet stb.,
l'abbé Dubois et les Anglais (1891) Perkins, D. írt több zongora- és zenekari-darabot, Marche
(London 1892) Bliard, D. (Paris 1900-2, 2 köt.)
héroique de Jeanne d'Arc c. indulót és 1871. Paris
Bourgeois E., Le secret de D. (u. o. 1911).
városától megkoszorúzott oratóriumot Az elve3. D., Louis. belga fest, szül. Brüsszelben szett paradicsom címen.
1830., megh. 1880 ápr. 28. Részben a régi flaDu Bois (ejtsd: du boá), Heiurich, német fizikus,
mand mesterek, részben a Courbet-féle realizmus szül. 1863 jún. 14.VeIpben (Németalföld). 1892-ben
hatása alatt festett táj- és genreképeket, kép- a berlini egyetemen magántanár, 1896. u. o. az
másokat ós csendéleteket. Mvei sorából kivál- alkalmazott fizika rendkívüli, 1905. az utrechti
nak: A gólyák (brüsszeli múzeum); a Magány egyetemen az elméleti fizika rendes tanára lett,
(1863) Ósz az Ardennesben A Maas folyó Dord- 1905 óta a tanársággal íelhagyva, Berlinbon ól.
recht mellett stb.
Az elektromosság és íénytan terén s határterü4. D., Paul Frangois, francia publicista és letükön, majd fleg a mágnesség terén dolgozott,
politikus, szül. 1793 Rennesben, megh. 1873. nevét fleg páncélgalvanomótere (1. GalvanoParisban. 1820-ig egyetemi tanár volt, de liberá- méter), az általa szerkesztett elektromágnes és
lis iránya miatt elvesztette tanszékét. Ekkor Le- Magnotische Kreise, derén Theorie und Anwenroux Pierre-rel megalapította a Globe c. napi- dung (Berlin 1894) c. mimkája róvén ismerik.
lapot. Az 1830-iki forradalom után Lajos Fülöp
Du Boisgobey, francia író, 1. Boisgohey.
kormányához áUt s kinevezték az egyetem ffelDuboisia R. Br. (növ.), a Solanaceae (Ebszllügyeljévé. 1831-ben Nantes városa képviselvé félék) család génusza 2 fajjal Ausztráliában és
választotta s 1848-ig állandóan képvisel maradt. Uj-Kaledonián. Apró, kopasz fák. A D. Hopwoodii
A forradalom véget vetett politikai mködésének F. \ MüWX'pituri) 2 5 m. magas, levele elliptikus,
s azóta csak irodalmi téren, fképen Francia- szirma tölcséres, bogyója fekete. Ágának megszáország tör! éneiével foglalkozott.
rított csúcsa a picsiri- vagy idturin-niéreg (pet5. D; Paul, francia szobrász, szül. Nogent-sur- cherie, picherie). A benszülöttek külön zsebecskéSeineben 1829 júl. 18., megh. 1905 máj. 23. Tous- ben magukkal hordják s mint dohányféle izgató
saintenek volt tanítványa, azután Olaszországban szert rágják, A D. niyoporaides leveleinek vizes
tanult és különösen a quattrocento mveit tanul- kivonatából a dubois in alkaloidátállítják ele, mely
mányozta. Ezek hatását árulják el els, rendkívül a pupillára és a szem alkalmazkodására erösebfinom, bájos mvei Ker. Szt. János (1861, bronz- ben és gyorsabban hat, mint az atropin és hyosból 1864, Paris, Musée du Luxembourg) Narcissus ciamin, hatása azonban gyorsabban
múló.
is
(1863, márványból 1874, u. o.) és különösen a Elnye az atropin felett az volna, hogy nem okoz
Firenzei énekes (1865, u. o.) szobrai, melyek a olyan ers köt-hártyagyuladást
mérgezések
francia szobrászat legismertebb alkotásai közé azonban már elég gyakran elfordultak általa.
tartoznak. Kompozíciójában és célzatában Michel
I>uboÍ!«in (növ.), 1. Duboisia.
Colombenak, a nagy francia szobrásznak hatását
Du Bois-Reymond (ejtsd duboa-remoíl), 1. Mnil, néárulja el, de részleteiben teljesen önálló D. leg- met flziológus, szül. Berlinben 1818 nov. 7., megh.
nagyobb müve Lamoriciére tábornok síremléke 1896 december 26. Eleinte filozófiát ós teológiát
a nantesi székesegyházban (1879), mely a kor tanult Berlinben, késbb azonban a természetszobrászatára nagy befolyást gyakorolt. Nemes, tudományokra szentelte magát. Bonnban geolómély érzéstl áthatott Jeanne d'Arc lovasszobra giát, majd Berlinben fizikát és matematikát taa reimsi székesegyház eltt (1896, ismétlése Pa- nult s 1839. Müller János vezetése alatt orvosrisban, a St. Augustin-templom eltt). D. egyéb tannal s fképpen boncolástannal és élettannal
Jóbez,

;

:

;

;

;

>

;

;

—

:

;

;

:

:

mvei Madonna
:

(1867);

Az Ének szobra a

párisi

operaház homlokzatán (1896) Éva (1873) Connétable de Montmorency lovasszobra Chantillyban
Bonnat, Gounod, Pasteur, Baudry Paul és más
híres kortársainak mellszobrai stb.
6. D., Perre, francia jogász és teológus, szül.
1250 körül Normandiában, megh. 1321 körül.
1300 óta kir. ügyész volt Coutancesban. Midn
rv. Fülöp király és VIII. Bonifác pápa közt konfliktus tört ki, D. a király eljogait védelmezte,
tizenkét munkát irt a pápai teokrácia ellen s
követelte az egyházi javaknak a király számára
való konflskálását. Mvei az egyház és az állam
közti harc, valamint a kor történetére nézve elsrangú forriásoknak tekinthetk. Egyik fantasztikus mvét De rocuperatione terrae sanctae, csak
1891. adta ki Parisban Langlois.
7. D., Théodore, francia zeneszerz, szül. Rosnayban (Mame département) 1837 aug. 23. A párisi
konzervatórium tanítványa; 1861. a római díjat
nyerte el ós 1871. u. o. a harmónia tanára ós a
;

:

;

foglalkozott.

Már 1841.

kezdett az állati villamos-

ság körüli vizsgálataival foglalkozni, amelyben
az izmoknak és idegeknek mködés és tétlenség idején való elektromossági viszonyát, amelyrl a tudós világnak már száz óv óta sejtelme
volt, de amit bebizonyítania senkinek sem sike-

nem várt módon megvilágosította. 1852,
1855. ós 1866. e tárgy körébe vágó felolvasásokat
tartott Londonban. 1851-ben tagja lett a berlini
tud. akadémiának, amelynek 1867 óta titkára volt.
1849— 55-ig a boncolástant tanította a megyetemen s egyúttal az anatómiai nmzeum segédje
volt. 1855. rendkívüli, s 1858. tanárának, Müller
Jánosnak helyén, a fiziológia rendes tanára lett a
alatta alapították meg Berberlini egyetemen.
linben 1877. azt az élettani intézetet, mely a szükséges eszícözök és tanítók dolgában a leggazdarült,

gabb egész Németországban.
D. az élettanban az úgynevezett fizikális irány
legnevezetesebb képviselinek egyike. Mint az
akadémia titkárának, az egyetem két izben volt

—

Duboka
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rektorának gyakran volt alkalma a nyilvános be- csosa, a protestánsokhoz csatlakozott. Midn IL
szédek mondásához, melyekben szaktudománya Henrik ellen, mert több protestánst ki akart végezkörén messze kívül esö dolgokról is szokott véle- tetni, a parlamentben felszólalt, a király 1559
ményt mondani. E beszédek 2 kötetben össze- dec. 23. felakasztatta s holttestét elégettette.
Dnbova (újabban Gserfalu), kisk. Pozsony vm.
gyjtve 1885— 87-ben jelentek meg Lipcsében.
Beszédei egynémelyikét a Termtud. Közlöny ma- szenczi j.-ban, (i9io) 779 tót lak., u. p. Cseszte, u. t.
gyar fordításban is közölte. Szakmunkái össze- Modor. A községet állítólag szentképekkel keresgyjtve szintén két kötetben jelentek meg (Leip- ked házalók építették. 1287-ben már említtetik
zig 1875—1877). Untei-suchungen am Zitteraal Dombó néven mint Vörösk vártartozéka a gróf
(u. 0. 1881) c. kötete segédjének, a mmika közben Pálffyak birták. L. még Dunatölgyes.
:

;

Sachsnak vizsgálatait egészíti ki ReichertDubovac, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban,
közösen D. szerkesztette 1859 1877 a MüUer (1900) 344 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. Okucani.
Dubovácz, község, 1. Dunadombó.
János alapította: Archiv für Anatomie und Physiologie (Leipzig) c. lapot, 1877 óta pedig egyedül
DuboTBC, 1. adók. Belovár-Körös vm. körösi
szerkesztette az e lapból különvált Archiv fr j.-ban, (1900) 784 horvát-szerb lak., u. p. Raven, u.
Phyi.-JÍologie-t (Leipzig).
t. Körös.
2. D., adóközs. Zágráb vm. stubicai
2. D., Paul, német matematikus, az elbbinek j.-ban, (1900) 1104 horvát-szerb lak., u. p. Stubica
testvére, szül. Berlinben 1831 dec. 2., megh. Prei- gonija, u. t. Stubica.
burgban 1889 ápr. 7. Blöbb Zürichben orvostudoDubOTÍk, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (i9oo)
mánnyal, késbb Königsber^ben matematikával 228 horvát-szerb lak., u.p. és u. t. Bród a Száva
fogialkozott.BerlinbenésFreiburgban volt magán- mellett.
Dubovka, falu Szaratov orosz kormányzóságtanár. Dolgozatai különösen a parciális differeneiálegj'en letekre és a Fourier-féle sorokra, vala- ban, 52 km. nyíre Caricintól a Volga jobb partmint a függvénytanra vonatkoznak.
ján, 16,370 lak., brcserzéssel és mustárkészitósDaboka, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, sel, halászattal és jelentékeny dinnyetermesztéssel nagy vásárokkal.
<i9oo) 305 horvát-szerb lak., u. p. Kutjevo, u. t.
Caglin
Dabranec, adók. Zágráb vm. nagygoricai j.Dnboki dol, adók. Lika-Korbava vm. gracaci ban, (1900) 454 horvát-szerb lak., u. p. Velika-Goj.-ban, (1900) 237 horvát-szerb laik., u. p. és u. t. rica, u. t. Pisarovna.
Gracac.
Dnbrava, 1. kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi
Dabos (ejtsd: dubó), Jemi Baptiste, apát, francia j.-ban. (lííio) 675 tót lak., antimonbányával u. p.
esztétikus, szül. 1670. Beauvaisben, megh. 1742. és u. t. Liptótepla.
2. D., adók. Lika-Korbava
Fiatalabb korában a külügyeknél szolgált és több vm. otocsáni j.-ban, (1900) 699 horvát-szerb lak.,
utat tett Európa különböz államaiban. Müve: u. p. Brlog stacija, u. t. Zuta lokva.
3. D., adók.
Reflexions critiques sur la poésie, la peinture et Belovár-Körös vm. csazmai j.-ban, (i9oo) 778 horia musique (Paris 1719). Ez a több kiadásban meg- vát-szerb és cseh lak., posta- és táviróhivatallaL
jelent munka az újabb esztétikai irodalomnak
4. D., adók. Várasd vm. varasdi j.-ban, (1900)
egyik úttör, a maga idejében nagyon becsült 633 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. Vinica.
terméke volt. Az esztétikai hatás feltételeinek L. még Dombró vármegye, Kisiölgyes és Szepesnyomozása, az ízlésnek, mint az ember veleszü- tölgyes.
letett hatodik érzékének kiemelése, a mvészetek
Dabravcak lievi, adók. Zágráb vm. dugó seloi
határainak megvonására irányuló kísérletek s j.-ban, (1900) 764 horvát-szerb lak., u. p. és u. t.
végül az a fejtegetés, mely a környezetnek, a Ivanic vár.
morális ós fizikai okoknak a mvészet fejldésére
Dabrave dolnje, adók. Modrus-Fiume vm.
gyakorolt hatásáról szól, D. munkájának törté- ogulini j.-ban, (1900) 846 horvát-szerb lak., u. p. és
neti szempontból máig érdekes részei.
u. t. Toimj.
Dubosszári, váro.-< Kherzon orosz kormányzóDabrave gori^je, adók. Modrus-Fitmie vm.
ságban, Tiraszpol kerületben, a Dnyesztr mellett, ogulini j.-ban, (1900) 1147 horvát-szerb lak., u. p.
13,276 lak. Bor- ós dohánytermelés, brcserzés és és u. t. Tounj.
fakereskedé-s.
Dnbravica, adók. Várasd vm. klanjeci j.-ban,
Dabost (^tsd: dObó), Henri Antoine, francia (1900) 1291 horvát-szerb lak., u. p. Kraljevec, u. t
politikus, szül. Arbreslebon (Rhone dép.) 184'2 Pusca-Bistra.
ápr, 6. Már a császárság idejében köztársasági
Dubravicza, kisk. Zólyom vm.beszterczebányai
©Iveket vallott. 1880-ban képviselnek választot- j.-ban, (1910) 346 lak., u. p. Póník, u. t. Libetbánya.
ták, késbb a szenátusba került, melynek elbb Van itt kápolna és váracska a XIV. sz.-ból.
alelnöke, majd 1906 febr. elnöke lett 1911-ben
Dubrovöan, adók. Várasd vm. klanjeci j.-ban,
és 1912. újra megválasztották elnöknek. Politikai (1900) 1241 horvát-szerb lak., u. p. ós u. t. Veliko
és tört'ineti munkái közül nevezetesebbek Des Trgovisce.
conditions de gouvemement en Francé (1875);
Dubrovna, vásárhely Mohilev orosz kormányDanton et la politique contemporaine (1880' Un zóságban, Orsa kerületben, a Dnyepr balpartján,
page d'histoire, Danton et les massacres de sep- kikötvel, kb. 8000 lak. Gyapjú- és fakereskedése
elhalt

—

tel

;

—

;

;

—

—

—

—

:

;

tombre

jelentékeny. 1514 szept. 8. Zsigmond lengyel király itt gyzött az oroszok fölött.
A francia protestánsok els mártírjainak szül.
Dubrovnik, szláv neve Raguzának (1. 0.).
1B20., jogtanár volt Orleánsban, s midn 1557.
Dubs, Jákob, svájci államférfin, szül. AffoltemParisba költözött, mint a parlament egyházi taná- ben (Zürich kanton) 1822., megh. Lausanneban
(1885).

Dnboorg

(ejtsd

:

dubúr),

Anna (Hannas), egyike
;

—
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1879 jan. 13. Jogi tanulmányainak elvégzése után modemé protectrices de l'Orient (a konstantinámint bíró, államügyész és rendörigazgató mkö- polyi francia egyesület mennyezetképe) L'Art,
;

1849-ben a nemzeti tanácsba lépett. 1864'.,
1868. és 1870-ben a szövetségi tanács elnöke volt.
Sokáig küzdött azon áramlat ellen, hogy a szövetség alkotmánya a központosítás érdekében megváltoztattassók s midn ez az áramlat 1874. mégis
gyzött, visszavonult a politikai élettl. Leghíresebb müve: Die schweiz. Demokratie in ihrer
Fortentwieklung (1868). V. ö. Zehender, Jak. D.,
ein Schvyeizer Republikaner (Zürich 1880).
Du Buat (ejtsd: dübuá), Pierre Louis Georges,
gróf, francia katonamémök, szül. Buttenval kastélyban 1734ápr.23., megh. Vieux Gondéban 1809
okt. 17. Mint katonamérnök különböz csatornaépít, erdítmény! stb. munkálatokban vett részt.
Késbb megvált a katonaságtól. 1776-ban kezdett
a hidraulikával foglalkozni és kísérleteivel egész
új alapokra fektette e tudományt is. A forradalom
alatt emigrált s csak 1802-ben tért vissza hazájába.
munkája a Principes d'hydraulique (1779).
dött.

F

Dubufe (ejtsd idübttf), 1. Eouard, francia arcképfest, Claude-MarieD. akadémikus irányú fest fia,
szül. Parisban 1820 márc. 30., megh. Versaillesban 1883 aug. 10. Tanulmányait kezdetben atyja,
majd Delarocho vezetése mellett végezte. Fleg
az elkel fiancia hölgyek kedvelték hiúságuknak hízelg ecsetjét.
képmásai közül különösen az Eugénia császárnét, a Rosa Bonheurt és a
Mathilde hercegnt feltüntetk nevezetesek; a
férflképei közül pedig
Goimod, Fleury tábornok,
Dumas ílls. Az arcképfestés mellett idnként a
vallásos festészetet is gyakorolta, ilyen képe pl.
Szt. Erzsébet rózsái, A tékozló fiú stb.
2. i)., Guülaume, francia díszítfest és kritikus, az elbbinek fia, szül. Parisban 1853 máj. 16.,
megh. Buenos-Ayresbe való utazása közben 1909
május havában. Atj^ja és Mazerolle tanítványa.
Leginkább a díszít falfestészet terén mködött.
Monumentális falképei közül nevezetesek Scientia qiioque poetis érit (a Sorbonne könyvtárának

Ni
:

:

mennyezetén)

;

L'Ancienne Francé

et la

Francé

La République,

Science (mennyezetdísz a párisi
Elysée-palotában)
Foi, Espérance, Charité (a
Broca kórházban) LeDépartstb. Irodalmi cikkei,
fleg a modern esztétikáról, a Nouvelle Revue és
a Revue des Deux Mondes cím folyóiratokban
jelentek meg.
Dubuissonit (ásv.), vörösszínü agyag Nantes
la

;

;

környékérl.

Dubuque

(ejtsd

dubúk),

:

város lowa északamo-

rikai államban, a Mississippi jobbpartján (3 híd-

hajóállomás, vasúti csomópont. Részben fes(65 m), részben a folyóparton
épült (kereskedelmi városrész). Épületei és intézményei Carnegie-Stout Free Library (könyvtár)
kormánypalota 7 kórház és menház tanintézetek; lowa Institute of Science and Árts. Terményvásárai és gyáripara (vaggon- és hajógyár,
malmok, faipar, szeszfzés stb.) igen jelentékeny.
Alapíttatott 1833. azon a helyen, ahol Julién Z).
kanadai francia 1778. az els telepet létesítette (az
indiánusok elpusztították). Lakossága (1910) 38,494.
Duby, Jean Étiemie, 1. Duh.
dal),

ti hegyoldalon
:

;

Duc,

1.

Duc

;

Dúc.

ejtsd: dük, latinul
dux, olaszul
m. herceg a francia nemesség legmagasabb rangfoka, a prince és marquis között.
D.-nek neveznek egy négykerek, alacsony, ni
hajtókocsit is, melynek nincs bakja, hanem hátul

dúca)

(franc,

a.

:

;

—

inasülése van.

Duc (ejtsd: dük),

1. Louis Joseph, francia építész,
Parisban 1802 okt. 25., megh. 1878 jan. 22.
Perciernok volt tanítványa és miután 1825. elnyerte a Prix de Romeot, 1831 behatóan tanulmányozta a római építészeti emlékeket. Mvei közül
legismertebb a római minták után a júliusi forradalom emlékére Parisban emelt 47 m. magas oszlop
(1840), de legnagyobb alkotása a párisi Palais de

szül.

.

Justice helyreállítása és nagyszabású építészeti
kiképzése.
2. i)., Jacob, hollandi fest, 1. Duck.
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Éber László dr. (mvészettörténet).
(gyógj-pedagósria).
Kdvi niés Aladár (vas- és fémipar).
Áldásy Antal dr. (genealógia és heraldika).
Edvi Illés Károly (büntetjog, bnvádi eljárás).
Alexander Bernát dr. (filozófia).
Ekkert László dr. (kémia).
Alexics György dr. (romáu nyelv és irodalom).
Elefánt Olga dr. (iparmvészet).
Angjal Pál dr! (btlntetöjog, bnvádi eljárás).
Entz Béla dr. (kórbonctan, bakteriológia).
Antal Gréza dr. (holland nyelv és irodalom).
Asbóth Oszkár dr. (északi szláv nyelvek és iro- Erds József dr. (ref. teológia).
Emyey József (etnográfia).
dalmak).
Augusztin Béla dr. (gyógynövények).
Pab Beiialan dr. (magyar zenetörténet).
FeUner Frigyes dr. (adópolitika).
Aujeszky Aladár dr. (állatorv. bakteriológia).
Bakay Lajos dr. (sebészet).
Ferenczi Zoltán dr. (könyvtárügy).

Ákos István

Bakó Gábor

(rovartan).

Bálint Imre dr. (balkáni ügyek).
Bálint Rezs dr. (bels betegségek).
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem).

Ferenezy Ben (vasüti földrajz és történelem).
Ferentzy József dr. (techn. kémia).
Feyér Gyula (ftés, gáz- és vízvezeték).
Fiók Kíiroly dr. (szanszkrit).

Balogh Ferenc dr. (ref. teológia).
Balogh János (Csongrád vm. története).
Balogh Lóránd (építészet).
Bánki Donát (aviatika).
Bányász László dr. (dohányjövedék).

Frisch Ármin dr. (héber teológia).
Gábor Béla (bünügji rendészet).
Grábor Gyula dr. (magyar jogtöi-ténet).

Bartha Richárd dr. (magánjog).
Becze Antal (Csík vm. története).
Béldy Mihály (csendrség).
Bénárd Emil dr. (közjog, magánjog).
Benczúr Elek (rovartan).
Benedict Henrik dr. (bels bet^ségek).
Berinkey Déneí dr. (nemzetközi jog).
Bodnár G^la dr. (térképek).
Bogdánfy Ödön ívízépítészeí és kulturmérnökség).
Borovszky Samu dr. (akadémiai ögj'ek).
Börcsök Andor dr. (birtokrendezés).

Gatü Károly id. (faipar).
Gaul Károly iQ. (munkásvédelem).
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem).
Geréb József dr. (ókori történet).
Gerevich Tibor dr. (mvészettörténet).

Breit József (hadtudomány).
Breuer Szilárd (tzoltás).

Bund Károly

(erdészet).

Cholnoky Jen dr. (leíró földrajz).
Colas Károly báró (boszniai ügyek).
Csástór Elemér dr. (magyar irodalomtörténet).
Császár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok).

Csemez József

(fizika).

Csengeri János

dr. (klasszika filológia).
Cserjesi Károly (spoi t és játékok).
Cailqr Lajos (ref. teológia ós egyházi ügyek).
Czakó Adolf (anyagvizsgálat).
Czakó Elemér dr. (iparmftvéazet).
Dalmady Ödön (vasúti biztoeltó berendezés).

Dalmady Zoltán dr. (fordöterápia).
Dedek Crescens Lajos dr. (kat. egyháztörténet).

Demény Károly (posta- és távirda-ügy).
Dunay László dr. (kereskedelmi tengerészet).

Gálos Kálmán (utazási vállalatok).
Gáti Béla (elektrotechnika).

Goldziher Ignác dr. (arab nyelv és irodalom).
Gopcsa László dr. (örmény nyelv ós irodalom.
gyorsírás).

(Jorka Sándor dr. (állattan).

Gönezy Béla (helyi érdek vasutak).
Görög Samu dr. (pénzek és mórtékek).
Görög Sándor (vasútépítés).
Grecsák Károly dr. (keresk., váltó- és csödjog).
Gulyás Pál dr. (francia nyelv és irodalom).

Gyry
Gyry

István dr. (kertészet).

Lóránt dr. (raezgazd. politika).
Halász GjTila (leíró földrajz).
Heil Fausztin dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).
Heim Pál dr. (gyermekbetegségek).
Heinrich Gusztáv dr. (német irodalom).
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat).

Hennyey Vilmos

dr. (postaügy).

Hevesi Sándor dr. (színészet).
HoUendonner Ferenc dr. (növény-anatómia).

Homyánszky Gyula

dr. (mitológia, ókori vallás

történet).

Hortobágyi Béla dr. (anatómia, fiziológia).
Horváth CjtíII dr. (magyar irodalomtörténet).
Hntyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan).
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Mendelényi László dr, (büntetjog).
Merse Pál (léghajózás).

József dr. (jogtörténet),

Imre Sáudor dr. (pedagógia).
Jalsoviczky Géza (gépészet).

Gyz

Kaposi József (Daute).

Mihailich
dr. (hídépítészet).
Miklauzics Adolf (pénzügyi jog).
Miklós Ferenc dr. (központi szerkeszt).
Millecker Rezs dr. (leíró földrajz).
Mittelmann Nándor dr. (mértékek és pénzek).
Mocskonyi Károly (vasúti forgalmi ügyek).
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrend növények).

Karkoványi Ákos dr. (gazdasági gépészet).
Kégl Sándor dr. (keleti nyelvek és irodalmak).

Molnár Géza dr. (zeneelmélet).
Molnár István, rudinai (pomologia).

Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak ós fényképészet).
Keller Arnold (vasútépítés).

Morvay
dr. (bvészet).
Muraközy Károly dr. (árúismeret).
Nagy Bmö dr. (közjog).
Nagy Géza (magyar történelem).
Nagy József (hangszerek).
Négyesy Ijászló dr. (magyar irodalomtörténet).

Jánosi Béla dr. (esztétika).
Jekel Péter dr. (gyámügy).
Jónás Géza dr. (vasüti kereskedelem).

Kadocsa Gyula (rovartan).
Kallós Ede dr. (görög mitológia).

Kemény Ferenc (békemozgalom).
Kemény György (leíró földrajz).
Kenessey Kálmán

(belvízi hajózás).

Kereszty István (általános zenetörténet).
Kórészy Zoltán dr. (egyházjog).
Kiss Géza dr. (római jog).
Klein Gyula dr. (ipari növények).
Klemp Gusztáv (bór- és festipar).

Gyz

Nékám

Lajos dr. (brbetegségek).

Nóvák Sándor (kereskedelem és bankügy).
Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek).
Pálfy Mór dr. (bányászati geológia).
ifj.

Ern

Kiimos Gyula (államszámvitel).

Panian

Klug Péter (gyógypedagógia).
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog).
Kormos Tivadar dr. (geológia pleisztocén).

Papp Károly

:

Kossntány Ignác dr. (egyházjog, jogtörténet).
Kovách Imre (vasúti pályafenntartás).
Kovács Zoltán (központi segédszerkeszt),
Kovácsy Béla (állattenyésztés).
Körösi Albin

dr. (spanyol és

portugál nyelv és

irodalom).

Körösi Henrik (tanügy).
Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom).
Kunos Ignác dr. (török nyelv és irodalom).
JLandgraf János (halászat).
Láner Kornél (vasúti gépészet).

Láng Nándor

di'.

Litschauor Lajos (bányászat és kohászat).
(geológia).

•Lósy József dr. (antropológia).
Löw Márton dr. (ásványtan).

Lyka Károly (magyar mvészettörténet).
Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan).
3Iagyar Elek (lósport).
Mahler Ede dr. (assziriológia ós egyptologia).
Mangold Lajos dr. (egyetemes történelem).
Manninger Vilmos dr. (sebészet).

Marck József dr. (állatorv. belorvostan).
Márffy Ede dr. (pénzügyi jog).
Margalits Ede dr. (horvát nyelv ós irodalom).
Márki Sándor ár. (magyar történelem).

ifj.

Marschalkó János dr.(magánjog,birósági ügyvitel).
Márton Lajos dr. (srégészet).

Massány Ern dr. (leíró földrajz).
Masznyik Endre dr. (ág. ev. teológia

lógia).

Patai József dr. (héber nyelv és irodalom).
Paull Aranka (ált. földrajz).
Paimz Márk dr.(orr-, torok-, góge-ós fülbetegségek).
Pékár Mihály dr. (anatómia, íiziológia).
Pethö Sándor dr. (magyar történelem).
Petrik Lajos (agyagipar).
Petrovics Elek dr. (közigazgatási jog).

Rezs dr. (urológia).
Pinterits Károly (grafológia és köny%'elés).
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet).

Picker

Pogány Kálmán
Poór Jakab

dr.

(mvészettörténet).

(biztosításügy).

Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom).

(archeológia).

Lányi Bertalan dr. (bányajog).
Lányi Márton dr. (magánjog),
Lasz Samu dr. (felfedez utazások).
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom).
Leimdörfer Joachim (ipari kémia).
.Lévay Ede dr. (matematika).
Liffa Aurél dr. (ásványtan).

Lóczy Lajos

(horvát ügyek).
dr. (geológiai életrajzok, paleonto-

és egyházi

ügyek).

Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográfla).
Melles Emil (gör. kat. teológia és egyházi ügyek).
íMelünger Vilmos (vasúti vízbeszerzés).

Racz Sándor (borászat).
Radnai Mihály (nyomdászat).
Rátz István dr. (állatorv. kórbonctan).
Rázsó Imre (növénytermelés).
Rédey Miklós (közrendészet).
Reiner János dr. (egyházjog).
Rejt Sándor (szöv- és papíripar).
Reményi Ferenc (haditengerészet).
Réthly Antal (leíró földrajz).
Réthy László dr. (éremtan).
Reuter Canjillo dr. (ideg- ós elmebetegségek).
Rex Sándor dr. (kémia).
Ring Izsó (vasúti forgalom).
Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz és történelem).
Róna Zsigmond dr. (meteorológia).
Rózsa Dezs (angol nyelv és irodalom).
Rubinyi Mózes dr. (magyar ós ált. nyelvészet).
Sajó Elemér (vízépítószet ós kulturmérnökség).
Schafarzik P'erene dr. (ált. geológia).
Schilberszky Károly dr. (kerti növények).

Bódog dr. (magyar ós egy. jogtörténet).
Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito-

Schiller

lógia).

Scholtz Kornél dr. (szemészet).
Schróter Zoltán dr. (geológia paleontológia).
:

Sebestyén Gyula dr. (magyar történelem).
Segesváry F'ercnc (motoros kocsik).
Selényi Pál

Seltmann

dr. (fizika).

Rezs

dr. (világtörténet).

A Nagy Lexikon
Sidó Zoltán
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dr. (szociológia).

Sigmond Elek

Simonji Zsigmond dr. (magyar nyelvészet).
Solymossy Sándor dr, (etnológia és folklóré).
Steiner Mihály (vasúti vontatás).
Straub Sándor (elektrotechnika).
Strausz Adolf (bolgár nyelv és irodalom).

Sugár Károly (vadászat).
Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek).
Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia biográílák).
Szádeczky Lajos dr. (magj'ar történelem).
Szana Sándor dr. (gyermekvédelem).
;

Székely István dr. (bibliai tudományok).
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések).
Szende Gyula (világtörténet).
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények)
Sziklay János dr. (életrajzok).
Szilágyi Oszkár dr. Tboszniai ügyek).
Szinnyey József dr. (bels betegségek).
Szladits Károly dr. (magánjog).
Szöts Gyula (magyar történelem).
Szterényi József (iparügj').
Sztrókay István (kis- és elektromos vasutak).
Szundy Károly (közmveldési egyesületek).
Takács Zoltán dr. (kinai és japán mvészet).

V.

köt.

Gyula dr. (jog- és államtudomány).
Thaisz Lajos (gazd. növénytan).
Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz és staTérfl

(gazdasági kémia).
Siklós Albert dr. (hangszerek).
dr.
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tisztika).

Timkó Imre

(agrogeológia).

Tuzson János

dr. (növénytani rendszeiian).
V'ámossy Zoltán dr. (gyógyszerisnip, méregtan).
Varsányi Emil dr. (malomipar).
Vágó József (tözsde-üg>).
Vócsey Tamás (római jog).
Veress Endre dr. (magyar történeleui).
Vértesy Jen dr. (színészet).
Vész Béla (vasúti felépítmény).

Vig Albert

(iparoktatás).

Vikár Béla dr. (finn nyelv és irodalom).
\örös Sándor (gazdasági (izemtan).
Vörös Zoltán (vasúti szállítás).
Wildner Ödön dr. (szociológiai.

Wodetzky József

dr. (csillagászat).

Záborszky István dr. (szülészet, ngyógyászat).
Zachár Gyula dr. (magánjog).
Zelliger Vilmos dr. (róín. kat. teológia ós egyházi
ügyek).
Zelovich Kornél (vasúti

Zimmermann Ágoston

mszaki

tárgyak).

dr. (állatorvostan).
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Az

V. kötet illusztrációi.

A) Képmellékletek, térképek és városi tervrajzok.
Oldal

Csehország

Cseh-, Morvaország és Szilézia

:

térképe

...

...

...

...

Cséplgépek

_

Cseresznyefa

:

...

Cseresznyék (színnyomat)

...

Cserz növények
Csigák

I.

Tengeri csigák (színnyomat)

:

...

II.
Tüds csigák ...
Csinozás Csinozógépek I. és II
...
...
Csipke: 1—2. Csipkék I. és II...
3. Csipkeverés
...
...
Csokoládégyártás
...
Csontváz Az ember csontváza I. és II.
...
Csrös emlsök (színnyomat)
Cukor: Cukorgyártás I., II. és III
_.
Daktiloszkópia
...
...
...
Dánia térképe
Daruk ._
Dávid Jacques Louis Madame Récamier ...
:

:

:

:

Oldal

Debreczen tervrajza...

32
54
62
72
82
82
108
110
110
124
146
164
186
248
276
313
328

...

...

...

348

...

Delacroix Eugéne A keresztesek bevonulása
Konstantinápolyba ...
...
382
:

Denevérek I. és n
432
Devonkorszak
Devonkorszakbeli kövületek I. és II
...
... 496
Dinamoelektromos gépek I. ós 11. ... ...
560
Dinnyék I. és 11. (színnyomat) ... ... ... 576
Díszhalak (színnyomat)
...
._
...
608
Díszítés Magyar díszítmények
610
Dobsinai jégbarlang
„ ... ...
636
Dokkok
„
654
Donatello Gattamelata lovasszobra
..
680
Donner Georg Rafael: Szent Márton és a
koldus...
... 688
Drágakövek (színnyomat)
_ ...
726
750
Drezda (Dresden) tervrajza
760
Drótkötélpálya ... ._ ...
:

:

:

B) Szvegképek.
Csatabárd (4 ábra) ... ._ ._ ._ ._ ._
Csatahajók Az Arkansas csatahajó
...
Csatakígyó Német csataklgyó ... ._ ._
Csatlórúd: 1. Csapágyas osatlórúd. 2. Per...6
sely es osatlórúd ._
...
Csatorna Csatorna-alakok
...
...
:

:

:

Csatomázás (2 ábra)
Csavar (22 ábra)
Csavarbiztosítás

(6

_

ábra)

Csavarkulcs Francia csavarkulcs ... ...
Csavarodás (növénytan)
...
._
Csecsem: A felntt ember és a csecsem
testaránya ...
...
...
._
._
Csege (folyamhajózás) 3 ábra
:

Csengetyümvek (8 ábra) .„
Csepegöhegy levél (növénytan)
Cséplgépek

—

...

—
8
10

—

t

16
17
18

Csillagkereszt-rend
Csillangók ...
._
Csillósejtek

.„

._

...

_

...

...

._

...

:

...

...

._

._

...

...

:

:

:

21
26 Csomorosfa
52
54

81
84
86
101
104
106

Csinozás a) Takácsmácsonya, h) Ujabb rendszer bogácsológép, c) Botozógép, á) Hen...108—109
geres mángorló ... ...
._ -.
110
Csiperke (növ.) Csiperkeágy
..115—116
Csírázás (növ.) 4 ábra
117
Csiráztató készülék
119
Csiszoló kövek (2 ábra)
_ ...

—

._

_

...

...

49—51 Csomós

Lóheremagfej
csépl
Csepp: Köralakú nyilasból lecsöppen víz:

:

...14—16

...

...

..

1 Csiga (techn.) 3 ábra
8 Csigasor (techn.) 4 ábra
3 Csík vármegye címere

dísz
Csomózott írás ...
Csónak (14 ábra) ...

_

130
130
130

131-132

133
_
Csongrád vármegye címere
56 Csontiláz 1. Faonöti csontház, 2. Jaki csont142
ház. 3. A jaki csontház alaprajza
Cseppek (épít.) Dór párkányzat
57
152-156
...
._ ...
61 Cs (24 ábra)
...
Cserépfedél (4 ábra)
...
._ ... ._ 159-161
Cser-erd 1. Kéregrakás. 2. Kéregbak ._
62 Cskötések (11 ábra)
73—75 Csöposta (5 ábra)
_ ._ 162-163
Cserzvargaság (7 ábra)
...
._
csepp alakulása

-

...

:

:

:

_

—

SzOvegkpek

787

Oldal

—

164
._.
166
Csrös sflrnk
...
...
...
... 166
Cesugarak
...
...
192
Cukornád
Cnstozza A eustozzai csata hadállásai
208
211
Cyathea (növ.) ... ... ... ... ... ...
Cyathus (görög csésze)
„ 211
Cycas revoluta (növ.)
_
212
Cymbalaria muralis (növ.)
... 214
Cynodon (növ.) ... ... ...
215
Czegléd A város tervrajza
221
Cziráky-család címere
...
...
227
Dactylis (növ.)
._ ...
... 236
Daidalos Daidalos és Ikaros ... -. ...
245
Dalmatika 1. Dalmatika a XIV. századból
259 260
2. A dalmatika mostani alakja
Danaos Danaidák hordója
._.
...
...
272
Daphne (növ.)...
... 299
...
...
Daratisztltó gépek (2 ábra)
...
302
Daru (gépészet) 3 ábra ...
313-315
Deák-család címere
...
339
Debreczen város címere
...
...
348
Demeter (mitl.) 2 ábra
418
_
Dendrit
430
Csörgös jelmez

...

._

...

:

:

:

:

—

:

Dendrobium

(növ.)

Dendrosicyos (növ.)
Depresszió
Dercetisztító-gépek (2 ábra) ...
Dés város címere
.„
Dessewffy-család címere
...

Deszkaajtó
„
Deszkafal (2 ábra) ...
...
._
Deszkakerítés (2 ábra)
Dótacheur (aprító gép) 2 ábra

Dewar-edények
Diachenium (növ.)... ._
Diadéma
._

_

_

OldAl

Diagrammá

(2 ábra)

._

Diffrakciós chromoszkop

fénykép

Dinamoeiektromos gépek
Dinnye (4 ábra)
...
Dinocerata
Dionysos

:

._ ... .,
... 509
Wood-féle színes
.„
...
._ ._ 542

—

557 570
...575
...
578

(37 ábra)...

Dinoceras (skori állat)
Maenad. 2. Dionysos. 3, Ifjú
Dionysos...
._
_ 586—587
Diplodocus (sáUat) 2 ábra ... ._
...
._ 594
Dipsacaceae (növ.)
...
597
Diszmembrátor (aprító gép) 2 ábra ... ... 613
Dobozgyártás (5 ábra)
632—633
Dobsina város címere ... ._
636
:

:

1.

Dodo (állat)... ... ._
642
Dolmen (3 ábra) ... ... ... ._ ...662—663
Domatium (növénytan) 2 ábra
668—669
Domború (mértan) 3 ábra ._ .„ ... ... 670
Domonkosok A Domonkos-rend címere
677
:

Dongóporozta virág
686
Donjon: A roueni donjon alaprajza és keresztmetszete (3 ábra)
„ ... ... 687
Dorlforosz _
...
695
Dorstenia (növ.)
...
„ 701
Döntés (szllmlvelés)
...
._
._
718
Draba (növ.)
_
_ ._ 721
Dracaena (növ.) ... ._ ._ .„
722
Dracontium (növ.)
_ 723
Draskovics-család címere
741
Drót (4 ábra) ._ ... ._
-758-759
Drótfeszít... ._
„
759
Drótfonat
._
._.
._
„. 760

_

430
_ 432
444
...448—449
.„
...
...
460
._ ._ ... 472
478
...
478 Drótkötél (6 ábra)
_ 478—479 Drótmérö eszközök
._
...
...
...
480 Drótnélküli távíró (6 ábra)
._
498 Drótszövet (2 ábra)
_ 506 Dryopithecus (paleont) ...
_
606

760—761
762

763—766

...

_
._

._ 766
...

ío*

774
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