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Szirmay Alfréd gróf inegh. Szirnia-Bessenyőn
1900 jan. 15. — Sz. János gróf megh. PzirmaBessenyön 1897 nov. 13.
Szisszi-ezüst, 060/10oo rész finomságú ezüstrudak, melyek Kliinában a nagyobb forgalmi pénzt
helyettesítik.
Sziszran, orosz város, (1897) 32,377 lak.
Szitajóslás (koscinomantia), már a régi görö
gök és zsidók idejében ismert s egész Európában
a múlt század végéig elterjedt jóslási mód, melylyel zsinórra felakasztott vagy két ujj közt tar
tott sziták, kulcsok, ollók, kések vagy villák moz
gásából találgatták a tolvajok nevét, a nők hűt
lenségét, mások titkait stb.
Szitnyai Elek, filozófiai iró, szül. Beroncsíalván (Hont) 1854 aug. 6., a gimnáziumot Selmec
bányán, az egyetemet Budapesten végezte. Ta
nári vizsgálatát letévén 1880—87. a sélmeci,

-

Szivattyú-

gek édesvízi kagylókon (ünio, Paludina; Melánia)
kivül nagyon gazdag miocén és pliocón emlős fau
nát rejtegetnek. Az európai emlős faunával meg
egyező alakokon kivül (dinotherium, masztodon,
stegodon, rinocerosz, hipparion stb.) a Sz.-t külö
nösen jellemzik egyes sajátságos állatalakok,
nevezetesen néhány hatalmas kérődző, mint a
sivatherium s a brahmaterium, ós az óriási, 4
m.-t meghaladó szárazföldi teknős: a colossochelys.

SZT. H._

Szivattyú (XV. k.). Az u. n. kettős gőz-SzAz,
melyeknek szerkezete két egymás mellett fekvő,
közvetetten működésű Sz.-ból ugy van alkotva,
hogy az egyiknek vezérművét a másiknak ruda
zatai mozgatják, mindenütt nagyon elterjedtek.
A kisebbek mind egyszerű ogyhengerü gépek, a
nagyobbak ellenben minden Sz. számára két, sőt
újabban három gőzhengerre] készülnek és a'kót-

1. ábra. Worthington-féle háromszorosan expandáló gőzszivattyn hosszmetszete.

-. ábra. Az előbbinek alaprajza.

1887—96. a nagybányai gimnáziumnak volt ta
nára, 1896. a budapesti VII. ker. állami főgimná
ziumhoz nevezték ki, hol jelenleg is a filozófia és
magyar irodalom tanára. Számos értekezése je
lent meg az Orsz. középiskolai tanáregyesület
közlönyében, a Selmecbányái és nagybányai gim
náziumok Értesítő jelien, különféle hírlapokban.
Ezeken kívül irta: Haladásunk és az emberi
boldogság (felolvasás a magyar tud. akadémiában
1882., Akadémiai Értesítő);Eszmék a meggyőző
előadás kellékeihez (1. köt., 1887); Levelek egg
tanuló ifjúhoz (1. köt., Budapest 1891); Tanul
mányok (u. o. 1893); Lélektani tanulmányok
(1895); Lélektan és Logika (1. köt., u. o. 1899).
Szivaiik-formáció, a geológiai harmad kornak
és pedig a fiatalabb hármadkornak azon képződ
ménye, mely a Himalája déli lábánál elterülő
Szivalik dombvidéken van kiképződve. Roppant
vastagságú homokkő, konglomerát és agyagréte

szeresen, illetőleg háromszorosan expandáló gőz
gépek módjára működnek. Ezeket a Sz.-kat H. K.
Worthington találta fel s az eredeti WorthingtonSz.-kat a londoni Worthington-Sz.-társaság ké
szíti. Az /. és '.'. ábra egy kondenzációs, háromszo
rosan expandáló Worthington-Sz. képét láttatja.
Az a a Sz.-k mindegyike három gözhengerrel van
ellátva, melyek közül /; bt a magas nyomású, c el
közép és d, dl az alacsony nyomású. Ezen hen
gerek oly módon vannak elhelyezve, hogy mind
egyiknek dugattyúja elérhető anélkül, hogy a.
hengerek szétszedése szükségessé válnék. A d dt
alacsony nyomású dugattyúk egyrészte e és e el
oldalt nyúló rúddal vannak a magas nyomású
b &, dugattyú rúdjára ékelt
/' f átlóval kapcso
latban, másreszt pedig g g1 rudakkal közvetlenül
a középnyomású c C, hengerek dugattyúiba ka
paszkodnak'. A magasnyomású b 6, hengerek
dugattyúi /Í ht rudakkal szintén közvetetlenül
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•B Sz. dugattyúinak i i rúdjaira ékelt f f t átlókba
vannak kapcsolva. Ezek a Sz.-k két egymás mellett
fekvő közös térben levő hengerből állanak,melyek
íközös szívó- ós nyomóesővel bírnak. Minden
Sz.-nak van külön tere, melyben dugattyú mű
ködik, a dugattyúk i i, rúdjai tömítő szelencéken
•át nyúlnak ki. Az alacsonynyomásu hengerek
fáradt gőze v csövön jut a közös ti kondenzátorba,
melynek w w± légszivattyúit x xt rudakkal a
•d cl !hengerben mozgó dugattyú hozza mozgásba.
Szivfti (növ., Molucella L., csészekút Diósze
gieknél), ajakas virág, két fajjal a mediterrán
vidéken. A M. levis L. Sziriából eredő kerti
virág. Harangforma nagy kelyhe, a szélen pedig
öt tüskéje van. Szirma a kehelynél kisebb. Kelle
mes melissza-illata van, kivált az alföldi kertek
ben látni. Sz.-nek a Cardiaea nyomán a gyöngyhimet is nevezik.
BOKB.
Szívhang, az a két rövid hang, amelyet hal'lunk, ha élő ember szive tájékára teszszükfülün<"ket. A Sz.-ok létrejöttét többféle módon magya
rázzák, egyesek izomhangnak vették, ma a leg
inkább elfogadott nézet ezen hangokat részint a
:sziv billentyűinek hirtelen megfeszülésóből, ré
szint a nagy erek falazatának hirtelen kifeszíté«éből értelmezni; a Sz.-ok eredésének helye tehát
-a két pitvarkamara közti fal és a két nagy verőér
kezdeti nyílása. Ezen négy hely mindegyikén kétkét hang keletkezik, az egyik összeesik a sziv
•összehúzódásával, a másik annak elernyedésével.
A tapasztalat kimutatta, hogy a szivcsúcs fölött
=a bal pitvarkamarai szájadékon támadt hangokat
halljuk legerősebben, itt az első hang kifejezet
tebb, míg a második borda magasságában, a szegy• csont jobb szélén az aortabillentyíik, bal szélén a
tüdő verőerének billentyűi hallhatók, ezen helye
ken az első hang erősebb. Végre a szegycsont jobb
széle mellett a 4—5. bordaközben a jobb pitvar
kamarai szájadék hangjait különíthetjük el. Az
•elkülönítést nagyon elősegíti a véráram, amenynyiben ez bizonyos irányokban vezeti a hangot,
•a pontosabb meghallgatásra pedig szolgál a hall
gatócső (sztetoszkóp). A Sz.-ok lehetnek tiszták,
tompák, erősek, gyengék, egyszerűek vagy ket
tőzöttek. Kóros körülmények közt a hang zörejjé
' változik át (1. Szívzörejek, XV. k.), de zörej nélkül
is utalhat a tiszta Sz. kóros folyamatra, igy igen
csengő, éles hangot hallunk az aorta felett idült
•érbetegségekben, vesebajban, a tüdő verőere felett
• akkor, ha a tüdő vérkeringése meg van nehe
zítve ; igen gyöngék a Sz.-ok általános gyönge• ségi állapotokban, elhájasodásban.
— ss—
Szivos Béla, szül. Hajdu-Szoboszlón 1849 máj.
7-én, hol atyja református lelkész volt. Iskoláit
Szoboszlón, Eperjesen ós Debrecenben bevégez
vén, külföldre ment ós Svájc s Németország kü
lönböző tanintézeteiben két éven át természettu
dományokat s mezőgazdaságot hallgatott. Haza
kerülvén, Szentesre választották meg tanárnak,
hol tizenegy évig működött. Innen szülővárosa
hivta meg városi főkapitánynak, amely tisztsé
get pár évig viselvén, gazdálkodáshoz fogott s
néhány évig kizárólag mezőgazdálkodással fog
lalkozott, mignem 1893. belépett a Vasárnapi Új
ság szerkesztőségébe, hol azóta állandóan műkö
dik. Irodalommal huszonöt óv óta foglalkozik.
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Szkenográfia

Szerkesztette a Szentes ós Vidéke, Földrnívelési
Érdekeink s Szövétnek c. lapokat, irt számos mező
gazdasági közgazdasági, ismeretterjesztő stb. cik
ket, dolgozott különféle irodalmi vállalatokba, irt
több könyvet (Hasznos kalauz, Jó barát, A gazda
ember tüköré, Utazások az északi sarkra, A mű
trágyázás vezérfonala stb.) nagyobbára álnév
alatt. Dolgozott az Osztrák-magyar monárkia
Írásban és képben című vállalatba is. Jelent tőle
meg egy regény Az eltűnt (Budapest 1897) cím
mel, irt aztán számos elbeszélést, életképet, raj
zot a magyar nópóletből, melyek különféle lapok
ban, de legtöbbnyire a Vasárnapi Újságban és
ennek társlapjaiban (Politikai Újdonságok, Világ
Krónika, Képes Néplap) jelentek meg.
Szivvirág (növ.), 1. Szivbimbó (XV. k.).
Szjedlec, orosz kormányzóság, (i89?) 775,316
lak. — Sz. város ugyanakkor 23,714 lak.
S z k a d a r , 1. Szkutari (XV. k.).
Szkalnitzky Antal, műépítész, szül. 1834,
megh. Budapesten 1878 jun. 9. A főváros kiváló
épületeinek egész sorát tervezte v. építette. Ybl
Miklóssal együtt építette a magyar tudományos
akadémia palotáját Stüler tervei szerint. Maga
tervezte és építette, részben sógora, Koch Henrik
segítségével, az egyetemi könyvtár épületét, a
Hungária-szállót, a Thonet-udvart, a posta-épüle
tet, a nemzeti színház bérházát, Károlyi Alajos
gróf palotáját, azonfelül a székesfehérvári, aradi
és debreceni színházakat. 1875. súlyos agybaja tá
madt, minek következtében előbb egy bécsi ma
gánintézetbe, majd a lipótmezei országos tébolydába vitték. A m. tud. akadémiának levelező tagja
volt. V. ö. Hausmann Alajos, Beszédek, melyek
a kir. József-műegyetemen az 1878—79. tanév
megnyitásakor t a r t a t t a k (Budapest 1878); Ney
Béla, Építési Ipar (1878. évf. jan. 12.).
Szkarifikátor (lat.), többtestű ekeszerü gép,
mely főleg here-, lucernaföldek, rótföldek felliasogatására szolgál, hogy a levegő, meleg és ned
vesség behatása jobban érvényesüljön. Szerkeze
tére nézve a kultivátoroktól csupán a vágókések
számában ós azok alakjában különbözik.
Szkenográfia (gör. a. m. jelenetek festése), a
régi görögöknél az, amit ma színpadi díszletfestósnek nevezünk. Már Aeschylos korában beha
tóbban foglalkoztak a szinpad díszítésével. A ha
gyomány szerint Agatarchos számoszi festő volt
az első, ki színpadi díszleteket készített Aeschylos
darabjaihoz. Minthogy a görög színpadot szilárd
színházi épület, középső színfal és közvetetlenül
hozzájuk csatlakozó két oldalfal, a paraszkéniák
vették körül, a díszleteket v. közvetetlenül hozzá
juk kellett erősíteni v. pedig előttük szabadon fel
állítani. Ez utóbbira különösen akkor volt szük
ség, ha a szinpad az épület mindkét felén a sza
badba való kilátást v. éppen kijárást akarta fel
tüntetni. A legtöbb görög darabban a szin egy
palota v. templom belsejét v. az előttük levő te
ret ábrázolta, de azért Aeschylos egyes darabjai
ban a színhely már meg is változik. E változá
sokat különös gépekkel, a periaktákkal végez
ték, melyek prizmaszerüen egyesülő és csapten
gely körül mozgatható, három más-más színhe
lyet ábrázoló falból állottak. A római szinház
díszletei alig különböztek a görögétől, de a római
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színházépület szebb volt és valószínűleg gyakran
maga ábrázolta a színhelyet. Ha más díszlet kel
lett, előretolták, v. húzták (scena duatilis).
Szkiagráfia (gör.), a. m. árnyrajz, vázlat.
Szklerodermia (gör.), sajátságos megbetege
dés, mely a bőrnek és a bőr alatti kötőszövetnek
megvastagodásában és megkeményedésében áll
és különböző alakban lép fel, majd egyes helyekre
szorítkozva foltok v. vonalak alakjában (sclerodermia circumseriptum, sclórodermie en plaqnes,
morphea), majd pedig az egész köztakaró többókevésbbé bele van vonva a bántalomba (Sclerodermia diffusum, a franciák S. génóralisée v.
selérémie-je). A közérzet bizonyos fokú zavarai
mellett (rosszullét, reumatikus fájdalmak, visz
ketés, zsibbadásérzés stb. az illető helyeken),
de néha anélkül is egyszerre foltok lépnek fel
a bőrön, amelyek kiemelkedők, vörös szintiek,
rendesen erősen fénylők, élesen határoltak és
ezen helyeken a bőr annyira megkeményedik,
hogy egyáltalában nem lehet redőkbe emelni s
az ujjbenyomatokat sem tartja meg, azt a benyo
mást teszi, mintha egy fagyott hullát tapinta
nánk ; ez az első stádium (8. elevatum); innen a
bőr még visszatérhet a rendes állapotba, azonban
a bántalom rendesen átmegy a második, a sorvadási állapotba (S. atrophicum), amidőn a bőr
megvékonyodik, hegszerü kinózóst nyer, nem
mozgatható. A helybeli Sz. leginkább az arcon,
mely ezáltal sajátságos merev, mozdulatlan kinézést nyer, a nyakon, felső végtagokon és a tör
zsön szokott fellépni, ritkábban a lábakon. Ha a
folyamat nem állapodik meg ezen helyeken, ha
nem tovább fejlődik, lassankint a diffus általános
Sz.-vá fejlődik ki, különösen ha egyszerre több
helyen szimmetrikusan lépnek fel ily foltok. Az
ujjakon fellépő Sz.-t szklerodaktiliának nevez
zük. A jelzett elváltozások azonban a Sz.-nál nem
mindig maradnak a bőrre szorítkozva, hanem át
terjedhetnek a bőr alatt levő szövetekre, izom
csontra stb. is.
A betegség okáról semmit sem tudunk, a bete
gek gyakran említenek erős meghűléseket mint
oki momentumokat. Valószínű, hogy általános
táplálkozási zavar van jelen, amely az edények
elváltozásához, eltömülóséhez vezet. A franciák
szerint a S- généralisée általános megbetegedés,
amelynek a bőrelváltozások csak egy tünetét ké
pezik és amely a helybeli Sz.-tól teljesen külön
bözik. A betegség lefolyása legtöbbnyire króni
kus, sokszor évekre, sőt évtizedekre terjedő; a
kórjóslat a helybeli alakoknál kedvező, az álta
lános alakoknál majdnem mindig kedvezőtlen,
mert bár sokszor éveken keresztül fennállhat a
bántalom a nélkül, hogy a beteg általános álla
pota jelentékenyen szenvedne, de sokszor már
rövidebb idő alatt is halálosan végződhetik a
tüdő, vese, tápcsatorna részéről fellépő szövőd
mények következtében, másrészt meg a bánta
lom, ha egyszer az atrofikus stádiumba jutott,
gyógyíthatatlan. A gyógykezelés csak a könnyebb
alakoknál ós csak altkor kecsegtet sikerrel, ha
lehetőleg korán kezdjük; rendszeres massage,
villamozás, valamint meleg fürdőktől várhatni a
legtöbbet. B mellett a kezelés tüneti s a beteg
erejének föntartására irányuló.

Szocializmus

Megkülönböztetendő ezen bántalomtól az u. n.
scleroma neonatorum, amely a bőrnek a születés
után rövid időre fellépő, rendesen csak vézna,
erőtlen, koraszülött gyermekeknél mutatkozó
megkeményedésében áll; a lábakon kezdődik, on
nan csakhamar az egész testre kiterjed és halá
losan VégZŐdik.
MARSCHALKÓ.
Szklo, fürdő, 1. Jaworow (XI. k.).
Szkvira, város Kijev orosz kormányzóságban,
(1894) 18,729 lak., jelentékeny cukorrépatermesz
téssel.
Szladits Károly, jogi iró, szül. Dunaszerdahelyen 1871 dec. 27. A jogi tanfolyamot a buda
pesti tud. egyetemen végezte s ő volt az első, kit
1895 okt. 12. sub auspiciis regis jogi doktorrá
avattak. 1896. letette az ügyvédi vizsgálatot. 1895.
aljegyző lett s a magyar polgári törvénykönyvet
szerkesztő bizottság segédtagjakónt a magyar ki
rályi igazságügyminisztóriumba osztatott be,
1897. jegyzővé, 1898. fogalmazóvá s ugyanazon
évben albiróvá nevezték ki. Kodiíikációnális mun
kálatain kivül irodalmi munkásságot is fejtett ki.
1898. a magyar jogászógyesületben a közszerze
mény biztosításáról értekezett, a Fodor-féle ma
gánjogi kézikönyvben az örökös jogállásáról szóló
részt irta. Önállóan megjelent munkája: A ma
gyar házassági jog (Jogi könyvtár, 1899). A ma
gyar jqgászegyesüíet Sz.-t 1897. titkárává válasz
totta. Állandó munkatársa a Jogtudományi Köz
lönynek és a bécsi Juristische Blátter-nek. Szá
mos cikket irt a napilapokba is. A Magyar jogi
lexikounak s e lexikonnak is munkatársa.
v.
Szlávy József. A király 1898 dec. 15. megen
gedte, hogy Sz.-nak a vallás- és tanulmányi ala
pokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző idő
leges bizottság elnöki tisztében kifejtett buzgó és
eredményes működéseért, teljes elismerése tudtul
adassék.
Szluha István, országgyűlési képviselő, szül.
Szentiványon (Fehér) 1850. Miután Budapesten
elvégezte a gimnáziumot, gazdálkodásra adta
magát ós apja halála után átvette nagy birtokai
nak kezelését. A közéletben tevékeny részt vett.
1892 óta a paksi kerület függetlenségi párti kép
viselője. Az ezredéves ünnepek alkalmából a jun.
8-iki felvonulásnál a korona vitelénél neki is volt
szerepe.
Szmarda, dunai kikötő Gyurgyevo mellett.
Szmederevo (Semendria), szerb város a Duna
mellett, (1895) 6920 lak. Van vasútja, erődje, két
temploma, bankja s jelentékeny gabona- ós sertéskereskedése. Történetét 1. Vég-Szendrő.
Szmolenszk, orosz kormányzóság, 1895-ben
1.551,068 lak. — Sz.,város, ugyanakkor 46,899 lak.
Szmrecsányi, 1. Lajos, egri főkáptalani kano
nok, 1898 febr. 13. megkapta a Szent Háromság
ról nevezett Pécs melletti címzetes apátságot.
2. Sz. Miklós osztálytanácsos 1899 jan. 4-én
nyugalomba lépett, mely alkalomból miniszteri
tanácsosi címet kapott.
Szobonya Mihály megh. Budapesten 1898
dec. 7.
Szocializmus (XV. k.) magyarországi újabb
fejleményeiről 1. Agrár-politika, Mezőgazda
sági munkások ós Munkásmozgalom Magyar
országon.
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Szódatermék (DSV.), a kémiai előállítás meg
az ásványtani eredeten kiviil természetes úton
a növényekben is keletkezik, különösen kövórlevelü tengerparti és vaskos tengervizi növények
ben s a hamu jókból szokás előállítani. B gyárt
mány leginkább Spanyolországban, a Kanári-szi
geteken, Franciaország déli részén, Szicíliában,
Egyiptomban, a Kaspi-tenger körül stb. készül,
barilla v. alikanti szóda, szicíliai rocchetta, narbonnei salicor és aigues-mortesi blanketta néven
ismeretes. A szódatermelő növény a Salicornia, a
ballagó, a Schoberia maritima, Halimns-, Koehiaós laboda-fajok, a kalánfű, a Cakile, a bojtvirág
v. jégvirág (Mesembryanthemum) fajai, az Aizoon
Canariense, az ernyős Crithmum, a bagolyfű,
egyes útifűfaj, az Aster Tripolium, a Zostera
marina, a Fucus fajai stb. Emennek a Sz.-ét
kiváltképen jódnak dolgozzák fel.
BOEP.
Szokásos bűntettesek (ném. Gewolmheitsverbrecher), ellentótben az alkalmi bűntettesekkel
(Gelegenheitsverbrecher), bizonyos v. bizonyos
nemű bűntettekbe ismételten visszaesők s mint
ilyenek mólyen meggyökeredzett, mintegy má
sodik természetükké vált bűnös hajlamot árulnak
el. A megkülönböztetés annak felismeréséből ered,
hogy a büntetendő cselekmény részben társadalmi
tényezőknek (műveletlenség, nyomor, iszákosság,
fényűzési vágy stb.), részben egyéni hajlamnak
eredménye. Az alkalmi bűntettes cselekvésében a
társadalmi ható ok a túlnyomó, a szokásos bűn
tettesében az egyéni sajátosság, mely brutális
vadságban, érzéketlen kegyetlenségben, korlátolt
fanatizmusban, leküzdhetetlen munkakerülésben,
nemi kicsapongásban stb. nyilvánul. Liszt a bű
nözésnek ez utóbbi faját krónikus vagy állapot
kriminalitásnak nevezi. A legjellemzőbb neme:
az üzletszerű bűncselekmény, mely jelentőségére
a vagyon elleni büntettek körét meghaladja.
Újabban némelyek a Sz. és az alkalmi bűntet
tesek közti különbségnek a büntetési rendszerre
kiható alapvető jelentőséget akarnak tulajdoní
tani, de nem tekintve a fogalom határozatlansá
gát, a társadalmi szükség által nem indokolt s
egyenesen a jogérzetbe ütköző eredményekre jut
nak. A bűntett tárgyi súlyának társadalmi jelen
tőségét félreismerni s a büntetés alkalmazásánál
teljesen mellőzni soha nem lehet. Minden apró,
jelentéktelen lopásért határozatlan időre v. élet
fogytiglan elzárni a bűnöst pusztán azért, mert
szokásos tolvaj, jólehet nagyobb lopás elköveté
sére soha sem vetemedett, a társadalmi jogvéde
lem érdekében nem szükséges s azért jogtalan, v.

Szoljanka

génység megkülönböztetésére, két-két osztályban,
alapította I. Ferenc József 1849 szept. 19-én. Az
1. oszt. Sz.-t tisztek részére 25 évi, a 2. oszt. Sz.-t
50 évi szolgálat után, az 1. oszt. legénységi Sz.-t
8 évi, a 2. osztályút 16. évi szolgálat után Ítélték
meg. A jelvény bronzkeresztből állt, az 1. oszt.
kereszt közepén ezüst, a 2. oszt. arany kétfejű
sassal az uralkodóház házi címerével a mellén. A
legénységi Sz. közepén egy kerek alakú paizsban
babérkoszorú által körülvéve a «VIII» illetve a
«XVI» számok voltak láthatók. 1865 máre. 7-én
megengedték a hadi éveknek, a Sz. elnyeréséhez
való beszámítását. Az általános hadkötelezettség;
behozatala után, 1867 ápr. 14. a legénységi Sz.-t
tizenkét, illetve tizennyolc évi szolgálathoz kö
tötték s a jelvényen lévő számokat ennek értel
mében megváltoztatták. A karsujtás rendszeresí
tése után, 1869 aug. 5. a 2. oszt. Sz.-t csak 24 évi
szolgálat után ítélték meg. 1890 márc. 12. kelt
legfelsőbb elhatározással a tisztek részére három
osztály lett rendszeresítve, még pedig a 3. oszt.
huszonöt, a 2. oszt. negyven ós az 1. oszt. ötven
évi szolgálatért a hadi évek kétszeres számítása
nélkül. A 3. oszt. jelvény: bronzkereszt ezüst két
fejű sassal, a 2. oszt.: bronzkereszt fekete sze1
gély lyel és arany kétfejű sassal, az 1. oszt.: ara
nyozott ezüstkereszt (a 2. oszt. mintájára) s a
kereszt felett aranyozott koronával. A legénység
részére megmaradt a két osztály csak az elneve
zés változott, a másodosztályú jelvény 1. osztályú,
az első osztályú pedig 2. osztályú elnevezést
kapta. A Sz.-t fekete-sárga szalagon a hadi, ill.
a jubileumi érmek után a bal mellen viselik, M. i
Szolgálati pragmatika, a köztisztviselők hi
vatali jogaira és kötelességeire, a közszolgálat
kezdetére és megszűnésére vonatkozó szabályok
rendszeres foglalata. Magyarországon kimerítő,
az egész hivatalnoki jogot magában foglaló kodi
fikált szabályzat még nincsen, bár egyes tör
vények részletesen intézkednek a köztisztviselők
nek az államhoz való viszonyáról. Így az 1883.
I. t.-c. a köztisztviselők minősítését, az 1885. XI.
t.-c. az állami tisztviselők, altisztek ós szolgák
nyugdíjazását, az 1893. IV. t.-c. az állami tiszt
viselők, altisztek ós szolgák illetményeit, az 1871.
VIII. t.-c. s az 1891. XVII. t.-c. a birák ós bírósági
hivatalnokok,valamint az ügyészség tagjai elleni,
az 1889. XXVIII t.-c. a pénzügyi közigazgatás
tisztviselői elleni, az 1886. XXIII. t.-c. a törvény
hatósági tisztviselők elleni, az 1883. XXX. t.-c.
pedig a középiskolai tanárok elleni fegyelmi el
járást szabályozza. A hivatali állások betöltésé
nek módja, az előléptetések, kinevezések, helyet
tesítések, a hivatalos kiküldetések, a tisztviselők
nek jutalmazásra, címre és rangra, szabadságo
lásra vonatkozó jogaik, a tisztviselő kötelessége
a titoktartásra, hűségre, engedelmességre stb.
ellenben törvényben még nincs szabályozva. A
megalkotandó egységes Sz.-nak lesz feladata,
hogy a jó közigazgatás és igazságszolgáltatás
céljából a közszolgálat mennél teljesebb ellátását,
a köztisztviselők jogainak, becsületének és sor
sának biztosítását tegye lehetővé.

Szokolya vára, 1. Szakalya vára.
Szolak (török), jelenti a szultán testőrsógének
egyik legrégibb osztályát. Mindig a szultán köz
vetlen közelében volt a helyök és ők állottak őrt
a szultáni tábor előtt a háborúkban. Fegyverzetük
íjjból ós nyílból, hátukon tegezből állott.
Szolea (lat. solium a. m. trón), a görög templo
mokban ama egy-két lópcsőnyi emelkedéssel biró
magasabb terület, mely közvetetlenül az ikonosz
táz előtt terül el a templom egész szélességében.
Az isteni tiszteletet végző papság helye. •/.- R.
Szolenoid.l. MágnesesiwiwfcCTo(Xl.k.802.old.). Szoljanka (orosz), savanyukáposzta, hagyma,
Szolgálati jelvény (katonai), a hosszabb szol hús, gomba ós apró uborkával, mely a mi hajdugálatban lévő katonai-állományú tisztek és le- káposztánkhoz hasonlóan készül.
Amely szók az Sz betűben nincs 3nek meg, S alatt keresendők!
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Szolnok (XV. k.), rendezett tanácsú város, leg
csinosabb utcái a Szapáry-, Városház-, Q-oroveutcák, a Kossuth-tér és a főutca. Kiválóbb épü
letei még a kir. törvényház, a kir. pénzügyigaz
gatóság, a Magyar király ós a Nemzeti szálló
épületei. A város nagy részét villamvilágítás
látja el. Az ivóvizet két artézi kút szolgáltatja,
melyeknek egyike 382 m., másika 430 m. mély.
Van kereskedelmi iskolája, 4 takarókpénztára.
Itt jelenik meg a Tiszavidóki Hírlap is. Festőink
évtizedek óta szívesen látogatják vidékét, külö
nösen szeretik alkonyának fény- és szingazdag
pompáját s a változatos genrekópeket, melyeket
a tősgyökeres alföldi magyar népéletnek jelent
kezéséből szivesen szokták megörökíteni. Pettenkoffer, Bruck, Müller P., Ébner, Bihari, Vágó,
Paczka stb. több nyáron át voltak Sz. vendégei;
s számtalan képük, vázlatuk került innen idegen
forgalomba. V. ö. Gruber, Festők Szolnokon (Bu
dapesti Hirlap, 1881).
Szolnok-Doboka (XV. k.) vármegye területe
a legújabb adatok szerint 5150 km2, lakóinak
számát (1898) 224,800 lélekre becsülik. A legújabb
közigazgatási beosztás szerint van benne 2 ren
dezett tanácsú város, 4 nagy- ós 313 kisközség.
A szolgabírói járások száma 7, a közjegyzőségeké 82. Puszta, telep és major van 123. A vár
megye területén van 2 kórház 92 ágygyal; egész
területén működik 33 orvos,
101 oki. bába és 15
gyógyszerész. Van 131-7 Ion. állami és 444'3 km.
törvényhatósági út, utóbbiak közül azonban 9'8
km. kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 157'3
km.; a vasúti állomások száma 26. Van 35 postaés 25 táviróhivatal. A vármegye területén fenn
áll 3 bank, 9 takarókpénztár ós 16 szövetkezet,
-összesen 937,500 frt tőkével. Az összes tanin
tézetek száma 366, köztük 1 hittani intézet, 1 gim
názium, 2 különféle szakiskola, 1 tanítóképző in
tézet, 349 népiskola, 9 kisdedóvó, 2 emberbaráti
jellegű intézet és 1 börtöniskola. Mindezen inté
zeteket összesen 23,498 tanuló látogatta, ra—v.
Szomaházy István újabb művei: A hatezeréues férfi és más történetek (Budapest 1898);
Ella kisasszony ötlete és más elbeszélések (u. o.
1898): Kártya-kódex (u. o. 1898); Páratlan szer
dák (regény, u. o. 1899).
Szomatóz. Sárgás, szagtalan, majdnem ízte
len por, vízben jól oldódik. Tápszer gyomorbaj ós
sorvadásnál, használják még elerőtlenedettek
helyrehozásánál. Adagja 2—100 g. kakaóban v.
levesben.
Szombatfalva (XV. k.) kisközségnek SzókelyUdvarhelylyel való egyesítését a belügyminiszter
1898. elrendelte.
Szombathely (XV. k.), rendezett tanácsú vá
ros. Lakosainak száma (i898) a 20,000-et megköze
líti, házainak száma 1300. Az ipar és kereskede
lem terén jelentékeny lendület mutatkozik, amenynyiben rövid idő alatt bútor-, kolbászkészítő és
húsfüstölő gyárak, körkemencék és kosárfonó
műhelyek, gőzfürósztelepek keletkeztek. Azonkí
vül a kibővített teherpályaudvar mellett raktár
házak vannak. A közlekedés nagyon élénk. Vas
úti vonalai nyolc irányban ágaznak el. Évi sze
mélyforgalma 1.000,000. A város belterületén
fennálló nagy forgalom . és közlekedés akadály
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Szondálás

talan menete érdekében az utcák burkolása elha
tároztatott. A teherforgalom a város szélső ut
cáira tereltetett. A teherforgalom érdekében a
Perint patakon át egy monumentális betonhid
építtetett. A betonhídon át lehet eljutni a szép
villasorba, mely az ezredéves parkba, ez pedig
balra a Szt.-István-parkba, jobra pedig az, újab
ban kihasított, szederfákkal befásított szép Árpádútra vezet. A Szt.-István-park kibővíttetett a mel
lette elvonuló Kálvária-hegylánc egyik kies fek
vésű szőllöjóvel, mely átalakíttatván, rajta he
lyeztetett el a viztorony, mely előtt egy kioszk
foglal helyet, mig hátul torna- és játszóhelyek
vannak. Alul pedig a Szt.-István-park terül el
vízesésével, szökőkút jávai és szép sótahelyével.
A közegészség érdekében az egész város csator
názva van, azonkívül az egész városra kiterjedő
vízvezetéki hálózat létesíttetett, melybe a vizet
a város határán lévő galériákból villamos moto
rok hajtják. Az egyes házakhoz egy-egy kagylót
és vizcsapot a város közköltségen, ingyen veze
tett be. A belvizek levezetése céljából a birtokhatár csatornázva, a tagutak jó karba helyezve
vannak. Van szegénykonyhája, melyben naponta
150—160 szegény nyer ingyen élelmezést, azon
kívül a volt polgári gyámolda tagjai lakást is kap
nak ugyanott. Egy új állandó színház építését
tervezik, valamint helybeli illetőségű szegény
gyermekek részére menedékház létesítését is.
Van m. kir. bábakópezdóje egy igazgató-tanár és
egy segédtanárral élén. A városi közigazgatást
újra szervezték, a régi tanács megszűnt s helyette
egy tanácsnoki állás rendszeresíttetett, a szám
vevőségnél számtiszti állások szerveztettek, a
rendőrségnél segódfogalmazói, tollnoki, rendőr
felügyelői, vásárbiztosi és polgári biztosi (detek
tív) állások létesíttettek, a rendőrség létszáma pe
dig tetemesen felemeltetett.
Szomino, orosz belvízi kikötő Novgorod kor
mányzóságban, a Szomina folyón. Jelentékeny
rakodóhely gabona, üveg ós ércek számára, évenkint körülbelül 5000 hajóforgalommal.
Szomor Máté, szinész, a magyar színészet
egyik úttörője. Tagja volt a Kelemen László igaz
gatása alatti első magyar színtársulatnak. 1790.
irt egy színművet: Kiki seperjen a saját háza
előtt címen.
Szondálás (a francia sonden. m.mórő ón szó
tól), a víztechnikában a vízmélységek meghatá
rozása. B célra szolgál: 1. a szondáló rúd, mely
dm.-enkint színezve beosztott, 4—8 m. hosszú
farúd, kisebb mélységek megmérésére; 2. a függő
súly, vékony drótra erősített 50—100 kg. súlyú
lencsealaku vasdarab, melyet emelő géppel vízbe
bocsájtanak; ha a mélység igen nagy és a súly
fenékre érkezése nem volna konstatálható, akkor
a vaslencsét villamos tapintóval látják el, mely
a fenékre érkezve áramot zár és harangjelt ad;
3. a légnyomásos mélységmérő, íijabb találmány,
fő alkatrésze az igen súlyos harang, melyből te
tején cső sugárzik ki, mely cső másik végén manométerrel kapcsolatos, a harang vizbebocsátásával a viz a mélységnek megfelelőleg nyomást
gyakorol a harang belsejében levő levegőre s e
nyomást a manomóter megmutatja. Sz.az orvos
tanban, 1. Kutasz (XI. k).
BGD.

Amely szók az Sas betűben nincsenek meg, S alatt keresendők!
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Szondy-Kenessey-alapítvány. Kenessey Ist
ván kir. tanácsos s a dunántúli református egy
házkerületnek első főgondnoka (1745—50), nejé
vel, Szondy Zsuzsannával ugy egyeztek meg,
hogy amelyik közülök a másikat túléli, vagyoná
ból vallási és egyházi célokra jelentékeny ala
pítványt tesz. A férj 1750., neje 1753. halt meg s
igy ez tette a ne vöket megörökítő nagy alapít
ványt, hagyván a pápai ref. egyház és iskola szá
mára 10,000 frtot, a sárospataki ós debreceni fő
iskola tápintézeteire 2000—2000; Debrecenben
tanuló 18 református nemes ifjú tartására, az
u. n. Kenessey-alumneumra, 15,000; hazai tör
vénytanulók és patvaristák vagyis jogászok ós
joggyakornokok részére 10,000; agentiára 4000;
belső és világi vagyis egyházi ós világi szegé
nyek számára 10,000; a felsőeőri ref. egyháznak
4000; a mezőlaki és bolhási egyházaknak lelkészfizetésre 600—600; a pozsonyi apácák kolostorá
nak 1500 frtot. Mely alapítvány mindekkorig ma
gát időnkint kiegészítő gondnoki testület által
kezeltetik. Az 1881. közölt gondnoki jelentés sze
rint a Pápán Bori Szabó Sándor gondnoksága
alatt kezelt agentiális alapítványrész tőkeösszege
tett 31,831 o. é. frtot; a Debrecenben Tóth Antal
gondnoksága alatt kezelt négy rendbeli alapít
ványrész összege 31,174 frt; a Pesten akkor
Kenessey Kálmán, ez idő szerint Galgóczy Károly
gondnoksága alatt kezelt szegények alapítványá
nak összege 7635 frt, a joggyakornoki alapítvány
tőkeösszege 11,650 frt vagyis az egész alapítvá
nyi összeg fölözi a 82,000 frtot.
F—s.
Szontagh, 1. Albert (iglói), közgazdasági iró,
szül. 1818., megh. 1892 jun. 30. A hg. Esterházycsalád központi igazgatóságánál szolgált, majd
1848. nemzetőr-hadnagy volt. Az 50-es években
a miskolci kisdedóvoda igazgatója, az ág. ev.
egyház kerületi felügyelője, 1860. Borsod vár
megye alkotmányos aljegyzője volt. Azután több
évig a biztosítási ügyet szolgálta, a kataszter
szervezésénél központi felügyelőnek nevezték ki.
Birta a kir. tanácsosi címet. Nagyobb munkái :
Magyarország földbirtokosai (1893); A korlá
tolt forgalmi birtokok kimutatása és Magyaror
szág területének művelési ágak szerinti megosz
lása (kiadta a m. kir. földmív. miniszter 1893).
2. Sz. Miklós, orvos, megh. Új-Tátrafüreden
1889 dec. 2.
3. Sz- Sámuel, oki. ügyvéd, szül. 1810., megh.
1889-ben. 1848—49. a forradalmi vésztörvény
szék bírája, majd a 16. huszárezred őrnagya és
a kormányzói hadi osztály titkára volt. A ma
gyar szabadságharc megszűntével kötél általi
halálra ítélték, de külföldre menekült. Mint emi
gráns Parisban Siegellel az első varrógépgyárat
állította fel. Parisból Londonba ment, majd Brüszszelbe tette át lakását. Az 1867-iki amnesztiáig
Kossuth Lajos bizalmas embere volt. Ő hozta
létre a kassa-oderbergi vasutat s Riche testvérek
belga bankházával szövetkezve, a fontos vasúti
vonalat ki is építette. Pusztaferihegyi birtoka a
főváros mellett, mint rendkívül intenzive beren
dezett gazdaság a 70-es évek elején liires volt.
4. Sz. Tamás, kir. bányatanácsos, osztálygeologus, Sz. Albert fia, szül. Ózdon (Borsod) 1851
ápr. 13. Középiskoláit Eperjesen, Pozsonyban,
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Budapesten és Szarvason, a tud.-egyetemet Buda
pesten végezte és u. o. tette le a doktori szigor
latokat is. 1870—79. mezőgazdasággal foglalko
zott. 1876—78. az Ellenőr gazdasági tudósítója, az
után két évig e lap természettudományi rovatá
nak vezető munkatársa volt. 1882—86 szept.-ig
a budapesti kir. tud.-egyetem ásvány-földtani tan
székénél mint első tanársegéd és 1886—90. mint
magángeologns és a magyarhoni földtani társu
lat második titkára működött. 1889. a kir. föld
tani intézethez segédgeologusnak. majd 1892-ben
osztálygeologusnak nevezték ki. 1894—95. a Ha
zánk bányászati és geológiai rovatának volt ve
zetője. 1897. kapta a bányatanáesosi címet. Szá
mos mezőgazdasági, társadalmi és természettu
dományi hírlapi cikken kivül a Földtani Köz
lönyben és a m. kir. földtani intézet kiadványai
ban több geológiai dolgozatot közölt, amelyek
főképen Bihar, Arad, Szatmár, Szilágy és Zó
lyom vármegye geológiai viszonyaira vonatkoz
nak. Irt az ásványos gyógyító vizű források védő
területéről is.
Szórás, szóráskúp, 1. Lövés (XI. k.).
Szoringa-olaj, 1. Behen-olaj.
Szószék-szakasz, 1. Kanzelparagraph.
Szótarifa, 1. Telegráf díj szabás (XVI. k. 32. o.).
Szotka, folyó, 1. Kuloj.
Szottin, 1. Szata vára.
Szóvakság, a szósüketséghez (XV.k.)hasonló,
a látás felfogó központjában fellépő zavar folytán
származó betegség, melynél a beteg mindent jól
lát, látószerve teljesen ép, de sem irott, sem
nyomtatott szókat vagy mondatokat olvasni nem
tud, noha az egyes hetüket ismeri.
Szozojodol, dijodparafenolszulfosav
C?H2J2(OH)S03H.
A benzolszármazékok közé tartozó szénvegyület,
amely tisztán előállítva nagy prizmákból álló kris
tályos test. A S.-nak legfontosabb a natriumsója
(natriumsozojodolicum C6H2J2(OH)S03Na, ame
lyet antiszeptikus hatásánál fogva a sebészetben
használnak.
ND.
Szögecs és összetételeit 1. Szegecs (XV. k.).
Szökő vágás (újabban ugró vágás). Régeb
ben, különösen a lucfenyő erdők felújításánál,
a rendesen egymásután következő tarvágások
helyett a Sz.-t alkalmazták. A vágásra kijelölt
erdőt észak felől dél felé pasztákban ugy vág
ják, hogy a paszta szélessége megfelel a fák
kétszeres, sőt háromszoros magasságának s
minden két levágott paszta között ugyanolyan
szélességben az erdőt lábon hagyják. Az álló
erdő van hivatva a két oldalt tarra vágott
paszta területét magról felújítani s a keletkező
csemetéknek védelmet adni. Minthogy a Sz.-sal
való felújítása a lúcfenyveseknek a várt ered
ményt nem adta, felhagytak vele s kísérletet tet
tek az erdei fenyvesek felújításánál alkalmazni.
Az eredmény itt sem kedvező, mert az erdei fe
nyőcsemeték az álló erdő oldalárnyalását nem
tűrik, a bevetődés mindig hiányos s az álló erdőpászta (kulissza) levágása alkalmával a szom
szédos fiatalos rendesen sok károsításnak van
kitéve.
VDS.
Szőllős-Györök, kisközség Somogy vármegyé
ben, lengyeltóti jár., 0898) 1303 lak., posta- és te-
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legráf-állomás, van tüzoltóegyesülete és két ol
vasó köre, négy országos vására igen népes. A
község határában 1848 szept 30. a somogyi nem
zetőrök szétszórtak egy horvát csapatot s 201
szekeret ós 600 lovat vettek el tőle.
Szőny fŰj-) (XV. k.), 1896 óta Komárom vá
rosával törvényhozásilag egyesítve van.
Szőrképlet (nSv.), 1. Hajszálképlet (VIII. k.)
Szőrt (Saird), Bitlisz ázsiai török vilajet egyik
livájának főhelye, közel a Van-tóhoz, mintegy
10,000 lak. Van 5 mecsetje, 4 temploma, régi
várkastélya, fegyvergyára.
Szöveg nélküli dal,olyaninstrumentáliskisebb
műforma, mely szöveg nélkül igyekszik csupán
dallamilag kifejezni a különféle érzelmi s lelki
emóciókat. A 40-es évek elején Mendelssohn hozta
divatba Lieder ohne Worte című zongorára irt
hat füzetes s 42 hasonló irányú dalt tartalmazó
kiadványából, mely új irány aztán számtalan
utánzóra talált. A francia az ily szöveg nélküli
dal-bijou-kat chanson sans paroles-nak nevezi.
Szövet (XV. k.). A sejteknek állandó, de élet
tanilag egymástól függő kapcsolata. A Sz. sejt
jei közös növekedésnek vannak alávetve, s az
anyasejt osztódásából keletkeznek. A Sz. lehet
1. fonál-Sz. (tela filiformis), ha a sejtek a térnek
csak egyirányában sorakoznak egymás után
(fonálmoszat, fonálgomba), 2. lap-Sz. (sejtle
mez, Sz.-lap), ha a sejtek a kiterjedésnek két
irányában oszlanak, ezért egyrétü sejtlemezt v.
sejtlapot alkotnak (lapos moszatok, mohák le
vele), 3. testes Sz. v. Sz.-test, ha a sejtek a
térnek valamennyi irányában oszlanak. A gom
bák teste összevissza kuszált fonalakból alakul,
melyek egymással össze nem olvadnak, de a
növekedésük közös (álparenchyma, fonadék). A
sejtek oszlósága nyomán van oszló és állandó
Sz. Emez az oszlóból állandósodott, tovább nem
vagy csak ritkán osztódik, mert valamennyi sejtje
teljes alakját és nagyságát elérte. Ide tartozik a
parenchyma meg a prosenchyma (1. Parenchima
(XIII. k.) és Rostszövet (XIV. k.), Collenchyma
(IV. k.), Kósejtele (XI. k.). Az oszló Sz.-hez tartozik
a merisztema (1. Oszló szövet, XIII. k.), melynek
fióksejtjei tovább osztódnak, a régiebbek pedig
állandó Sz.-tó alakultak. Az oszlósejtek a növényt
sokáig erőben és működésben tartják és fejlesz
tik. Oszló Sz. alkotja a gyenge, még növeke
désben levő részeket (rügy, tenyésző csúcs, na
gyon fiatal levél). Az ág még a szár csúcsán,
különösen a rügyben levő oszló Sz. (tenyésző
kúp) növeszti a fát hosszaságában, a vastagságbeli növekedés oszló Sz.-e a kambium (X. k.).
Végre a pára a növény sérülékeinek beforrasztó
Sz.-e. Minthogy ez hirtelen elhal, nedvét veszti,
fala elparásodik, a takart sejteket minden bajtól
védelmezi.

BOEB.

Szövetkezetek (XV. k.). A kereskedelmi tör
vény (1875. XXXVII. t.-c.) szövetkezeti részének
intézkedései a törvény életbe lépése után csak
hamar elégteleneknek bizonyultak. Számos szö
vetkezet alakult ugyan a törvény uralma alatt s
ebből a szempontból hatása előnyös volt, de más
felől igen sok visszaélés történt a szövetkezeti
ügy terén. Feladatuk a szegényebb társadalmi
osztályok segélyezése lett volna; ezzel szemben a
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Sz.nagyrósze nyerészkedésre alakult,uzsorát űzött;
s voltak olyanok, amelyek egyenesen kifosztották,
a velők összeköttetésbe lépőket. A szövetkezeti
ügy tehát nálunk nem volt egészséges fejlődésük
sőt a legnagyobb visszaélésekre adott alkalmat.
Ezért követelte a közvélemény mindinkább a tör
vényhozás közbelépését. 1893 elején a kormány
törvényjavaslatot tett közzé, amely azonban nem-,
terjedt ki a Sz. jogának teljes revíziójára, hanem,
csak központi ellenőrzésük szervezését, s a köz
pontilag egyesült Sz. elleni csődeljárást szabá
lyozta. E javaslatot egy szaktanácskozmány meg
vitatta, de miután belátták, hogy a szövetkezeti
ügy reformjára ez nem elegendő, a javaslatot a.
kormány elejtette. 1894. megbízta az igazság-ügyminisztórium Nagy Ferenc budapesti egye
temi tanárt, hogy a Sz.-re minden irányban ki
terjedő javaslatot dolgozzon ki. Nevezett még.
azon évben elkészítette a javaslatot, amely az
után közzé is tétetett. Ez 106 §-ban kimerítően,
szabályozza a Sz.-et, s a kereskedelmi törvény
szövetkezeti címet teljesen hatályon kivfll he
lyezte volna. Megtartja a kereskedelmi törvénye
normativ rendszerét, de lényegesen szigorította,
annak egyes intézkedéseit. A közvélemény a ja
vaslatot általában kedvezően fogadta, a beállott
politikai változás folytán azonban az egész kér
dés lekerült a napirendről. 1897 végén újra fel
vette a kormány a szövetkezeti ügy reformját,,
de most már nem teljes reformot szándékoltak,,
hanem mint legsürgősebb teendőt a kisebbgazdák
és iparosok helyzetének szövetkezeti úton való,
javítását. Ebből a szempontból dolgozta ki ugyan
csak Nagy Ferenc a gazdasági és ipari hitel-Sz.ről szóló törvényjavaslatát, amelyet a kormányegy 1898 febr. tartott szaktanácskozmány meg
hallgatása után u. a. év ápr. beterjesztett a kép
viselőház elé s 1898. XXIII. t.-c. kihirdettetett.
A törvény két címben 83 §-ból áll. Az első CÍIR
a gazdasági és ipari hitel-Sz.-kel foglalkozik. A.
szabályozás, amelyet a törvény nyújt, nem ki
zárólagos; amennyiben a törvény nem tartalmaz:
intézkedést, a kereskedelmi törvény szabályai
nyernek alkalmazást. Másfelől a törvény szabá
lyai csak azon Sz.-re terjednek ki, amelyek ezen:
törvény értelmében alakulnak meg. Ez a szövet
kezet saját elhatározásától függ, ugy hogy ezen
túl is lesznek oly Sz., amelyekre kizárólag keres
kedelmi törvény szabályai állanak, Valamely
szövetkezet akkor alakult meg a törvény értel
mében, ha az alakulás a törvény szabályai meg
tartása mellett közigazgatási hatóság, nyilvános
testület, v. az országos központi hitelszövetkezet
közreműködésével történt és ez a körülmény az.
alapszabályokon kivül, a cégbejegyzési kérvény
ben, a cégjegyzékben és a bejegyzés közzététe
lében világosan ki van téve (2., 6. §). Ezekre a
Sz.-re a törvény a kereskedelmi törvénytől eltérő,
szabályokat állít fel, amelyek célja az, hogy a
Sz. humanitárius jellegét megóvja ós a vissza
éléseket lehetőleg kizárja. E szabályok közül kiemelendők a következők. Az alapszabályokba fel.
kell venni, hogy a szövetkezet üzletét nem ta
gokra nem terjesztheti ki (4. §); idegeneket tehát
nem részesít az általa nyújtott hitel jótétemé
nyeiben ; ezzel elejét veszi a törvény az üzérke-
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dési cél elhatalmasodásának. Az alakuló közgyű
lés határozatképességéhez nem elég hét aláiró
jelenléte, hanem tizennégyé szükséges (15. §). A
szövetkezetbe csak oly teljes korú egyén léphet
be, aki a szövetkezet kerületében lakik és va
gyona felett szabadon rendelkezik (18. §). A szö
vetkezet kerülete a székhely községén kivül más
községet csak akkor foglalhat magában, ha azok
ugyanazon, v. a szomszédos körjegyzőséghez
tartoznak v. közvetlenül határosak; fióktelepet
pedig nem állithatnak fel, s működésüket a terü
letükön túl ki nem terjeszthetik (7. §). Az üzlet
részeket névre kell kiállítani, névértékük leg
feljebb 100 korona lehet, amely sem fel nem
emelhető, sem le nem szállítható (11. §). Az üzlet
részek után kamatot fizetni nem szabad. A tago
kat csak a tiszta nyereségből fizetendő osztalék
illeti meg; a tiszta nyereség 10°/0-a tartalékalap
.javára levonandó, a fenmaradó rész az egyes
üzletrészek között osztandó a befizetések arányá
ban azonban ugy, hogy az osztalék 5%-ot meg
nem haladhat, az ezt meghaladó rész a tartalék
alap növelésére fordítandó (12—18. §). A tagok
a veszteségek pótlására az üzletrész névértéke
még egyszeresének befizetésére kötelezhetők a
közgyűlés által. A hitelezőkkel szemben általá
ban a névérték ötszörös összegéig felelősek, az
alapszabályok azonban a tizszeres összegig ter
jedő felelősséget állapíthatnak meg. A hitelezők
követelései a tagokkal szemben csak a szövetke
zet vagyonára nyitott csőd esetén és csak a ki
vetési eljárás útján érvényesíthetők (16., 42. és
45. §§.). Ha az alapszabályok másként nem in
tézkednek, a közgyűlés csak akkor határozatké
pes, ha azon a tagoknak legalább negyedrésze
megjelent; minden tagnak egy szavazata van
(26—27. §). A közgyűlés törvénytelen határozatai
ellen a kereset 3 év alatt évül el (29. §). Az igaz
gatóság legalább három személyből áll: egy har
madának szövetkezeti tagnak kell lennie, a mű
ködési idő legfeljebb három óv és igazgatónak
csak az választható meg, aki magyar honos, irni
tud, vagyoni tekintetben kifogás alá nem esik,
nyerészkedési vágyból eredő bűncselekményből
kifolyólag elitéivé nincs (30— 31. §§.). A cégjegy
zéshez legalább 2 tag aláírása szükséges (32. §).
Az igazgatók felelősségén alapuló keresetek há
rom év alatt elévülnek (34. §). Cégvezetőt az
igazgatóság nem rendelhet ki (35. §). A felügyelő
bizottság tagjai nem állhatnak az igazgatóság
tagjaival fel- vagy lemenő ágban rokonságban v.
elsőízig terjedő oldalrokonságban v. sógorságban;
az igazgatóság üléseiben jelen lehetnek és az
igazgatóságtól bármikor felvilágosítást kérhet
nek ; a könyveket és a pénztárt meg kell minden
negyedévben legalább egyszer vizsgálniuk, elő
zetes hozzájárulásuk kérendő ki az igazgatósági
v. felügyelő bizottsági tagoknak adandó hitel
engedélyezéséhez és az ezek által a. szövetkezet
irányában jótállás elfogadásához (36—38. §§.).
Az ezen törvény értelmében alakult Sz.-en ki
vül, e szabályok alkalmazandók a törvény ha
tályba lépte előtt alakult azon Sz.-re, amelyek
alapszabályaikat megfelelően módosítják s a cég
bíróságnál bejelentik, hogy ezentúl ezen törvény
értelmében kivannak működni, jogukban áll
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azonban az eddigi felelősséget továbbra is meg
tartani (46. §). A felszámolt szövetkezetnek a tar
tozások és üzletrészek kielégítése után fenma
radó tartalékalap 50%-át a kerületbe tartozó köz
ségek szegényalapjának javára kell fordítani
(41. §). Ha ezen törvény értelmében működő szö
vetkezet belép a központi szövetkezetbe rendes
tagul, igen jelentős kedvezményekben részesül:
1. tagjai ellen fennálló követelése erejéig végre
hajtás v. csőd esetében minden más törvényes el
sőbbséggel nem biró követeléssel szemben, amely
az adósnak, a szövetkezet névjegyzékébe történt
bevezetése után keletkezett, elsőbbség illeti meg
(23. §); 2. mentes a nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok és egyesületek adója, az ez után
kivethető általános jövedelmi pótadó, törvényha
tósági ós községi adó, útadó, úgyszintén az ipar
és kereskedelmi kamarai illeték alól, igen kiter
jedt bélyeg- s illetékmentességben részesül (47. §).
A törvény második címe a központi hitelszövet
kezetet szervezi.
Ez a központi hitelszövetkezet Budapesten ál
líttatik fel s feladata, hogy a jelen törvény értel
mében keletkezett v. átalakult gazdasági s ipari
hitel-Sz. ügyeinek előmozdítása ós hiteligényei
nek kielégítése reá is alkalmazandók a kereske
delmi törvénynek a Sz.-re vonatkozó szabályai,
amennyiben a törvény szabályai azoktól el nem
térnek (48. §). A központi hitelszövetkezet tagjai:
Alapító, vagyis oly tagok, kik a központi hitel
szövetkezet alaptőkéjéhez egy v. több alapítványi
üzletrészszel járulnak. 2. Rendes tagok t. i. azok
a Sz., amelyek megfelelnek az első cím határo
zatainak és a központi hitelszövetkezetbe belép
nek (49. §). A. pénzügyminiszter fel van hatal
mazva, hogy a pénztári készletekből a központi
hitelszövetkezet alaptőkéjéhez legf ölebb egy mil
lió korona összegig terjedő alapítványi üzletrész
szel járuljon. Az alapítói üzletrészek feladata csak
az, hogy a központi hitelszövetkezet tőkéjét erő
sítse ; egy üzletrész legalább 1000 korona, de le
het több is. Az alapító tagok legfeljebb 4% osz
talékban részesülhetnek s csak az üzletrészeik
erejéig felelősek (51. §). Az ezen törvény értelmé
ben alakult Sz. a központi szövetkezetbe közgyű
lési határozatuk alapján léphetnek be, a felvétel
felett a központi hitelszövetkezet igazgatósága
határoz ; a belépés alkalmával legalább egy 200
koronányi üzletrósz jegyzendő; a megtörtént be
lépést a cégben és a cégjegyzésben ki kell tün
tetni (52—53. §). A rendes tagok üzletrészük öt
szöröse erejéig felelősek a központi hitelszövet
kezet tartozásaiért; a nyereségnek a tartalék- és
biztosítékalap részére egyenként 10°/„ levonása s
az alapítói üzletrészek osztalékának fedezése után
fenmaradó részéből legfeljebb 4°/0 osztalék illeti
meg őket. A központi hitelszövetkezet a kötelé
kébe tartozó Sz. igazgatóságába s felügyelő bi
zottságába egy-egy tagot nevezhet ki s ezenfelül
igen kiterjedt ellenőrzési és felügyeleti joga van
ügykezelósökre, ő állapítja meg általános üzleti
feltételeiket; az ő engedélye szükséges az alap
szabályok megváltoztatásához, kölcsönök felvé
teléhez, több szövetkezet egyesüléséhez. Ha vala
mely szövetkezet az üzletrészek befizetett tőke
összegének felét elvesztette, a központi hitelszö-
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vetkezet, a szövetkezet felszámolását elrendel
heti, ha a csőd előfeltételei fenforognak, a csődöt
kérheti. A központi hitelszövetkezetet a kötelé
kébe tartozó szövetkezet ellen fennálló követe
lése erejéig annak összes ingó vagyonára, végre
hajtás v. csőd esetében minden más törvényes
•elsőbbséggel nem biró követelést megelőző kielé
gítési joga van; jogában áll továbbá magát bár
minő célból s bármikor birtokába bocsátott pönzek,váltók s értékpapírokból kielégíteni (54—65.§).
A központi hitelszövetkezet igazgatósága elnök
ből, akit a király, két alelnökből, kiknek egyikét
a kereskedelemügyi, a másikat a földmivelésttgyi
miniszter nevezi ki s 12 tagból áll, kik közül
kettőt a pénzügyminiszter, négyet a többi ala
pító tagok, hatot a rendes tagok választanak ; a
felügyelő bizottságba egy tagot a pénzügyminisz
ter nevez ki. Az igazgatóság saját kebeléből egy
v. több ügyvezető igazgatót nevez ki, akiket a
pénzügyminiszter megerősít. A központi hitel
szövetkezet jogosítva van működése megkönnyí
tése céljából képviselőségeket felállítani; HorvátSzlavonországban legalább egy ily képviselőség
felállítandó. Ügykezelése a kormány ellenőrzése
alatt áll; ennek gyakorlása céljából a pénzügy
miniszter kormánybiztost nevez ki, aki a köz
gyűléseken ós igazgatósági üléseken részt vesz.
Az alapszabályok s azok minden módosítása a
pénzügyminiszter jóváhagyása alá tartoznak, a
bejegyzés csak ez alapon történhetik meg (66—
69. §).
A központi hitelszövetkezetnek, hogy feladatá
nak megfelelhessen, előreláthatólag nagyobb tö
kére lesz szüksége, mint amennyit alaptőkéje ki
tesz, mert a kötelékébe tartozó hitel-Sz.az üzletük
ben szükséges összegeket tőle fogják beszerezni s
nem más pénzintézetektől, amelyek első sorban a
nyereség elérését tartják szem előtt. A Sz. általa
leszámítolt váltóit visszleszámítolás útján fogja
•értékesíteni. A Sz. azonban ezenkívül Írásbeli
kötelezvények alapján is fognak tagjaiknak köl
csönt nyújtani. Hogy ezen üzletágnak, amely a
szövetkezet tagjaira nézve igen fontos, meg le
gyen a kellő alapja, a törvény megadja a köz
ponti hitelszövetkezetnek azt a jogot, hogy azon
kölcsönkövetelésekre, amelyekkel a kötelékébe
tartozó Sz. Írásbeli kötelezvény alapján saját tag
jaik ellen birnak s amelyek az illető szövetkezet
készfizetői jótállása mellett reá átruháztattak,
kamatozó és törlesztés alá eső kötvényeket bo
csát ki. B kötvények névértéke nem haladhatja
meg a kölcsönkövetelések tökeösszegét. Általában
véve ugyanazon szabályok alá esnek s ugyan
azon kedvezményekkel birnak, mint az 1897.
XXXII. t.-c. alapján kibocsátott községi és egyéb
kötvények; a törvény azonfelül elrendeli, hogy a
központi hitelszövetkezet legalább 3 millió korona
biztositókalapot köteles alakítani s ennek tíz
szeresén túl nem bocsáthatók ki kötvények. Ha a
követelések összege csökken, a kötvények a for
galomból aránylagosan visszavonandók. A köt
vények kibocsátása a kormánybiztos ellenőrzése
alatt áll (170—175. §). A központi hitelszövetke
zet könyvei s azoknak a cégjegyzéssel ellátott
kivonatai a közokiratok bizonyító erejével bir
nak. Jogában áll lejárt követeléseire nézve a kö
A Pallas nagy Lexikona. XVlll. kőt.
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vetelést átruházó szövetkezet ellen egyenesen
végrehajtást, az adós s készfizetői kezesei ellen
a veszély kimutatása nélkül biztosítási végre
hajtást kérelmezni; a végrehajtás elrendelése
elleni kifogásokra a közjegyzői törvény szabá
lyai alkalmazandók (76—77. §). A központi hitel
szövetkezet ezenfelül igen jelentős állami ked
vezményekben részesül, amennyiben az egy millió
alapítványi üzletrészen kivül az állam a bizto
sítéki alapra az állami ingó vagyont tevő ital
mérési kártalanitási kötvényekből három millió
korona névértékű kötvényt a szövetkezet tulaj
donába bocsátott; ezen kötvények csak a szövet
kezet felszámolása esetén és a hitelezők kielégí
tése után szállnak vissza az államkincstárra. Az
alapítási ós első szervezési költségekhez az állam
a pénztári készletekből 100,000 koronával járul.
Mindaddig, mig a központi hitelszövetkezet be
vételei nem fedezik üzemi költségeit, a költségek
fedezésére a biztosítéki alapba bocsátott italinérési kártalanítási kötvények kamatai, amelyek
különben gyarapítják a biztosítéki alapot, fel
használhatók. Az ezek felhasználása után még
mutatkozó hiány fedezésére a pénztári készletek
ből évenkint legfölebb 100,000 korona utalvá
nyozható (17. §). A központi hitelszövetkezet fel
van mentve a nyilvános számadásra kötelezett
vállalatok adója, az ez után kivethető községi és
törvényhatósági adók, útadó és kereskedelmi és
iparkamarai illeték alól; váltók és utalványok
kivételével személyes bélyeg- és illetékmentessé
get élvez ; üzleti körébe tartozó levelezései, posta
küldeményei és postautalványai portómentesek
(79. §). B törvény alapján 1898 végén a központi
hitelszövetkezet megalakult és működését meg
kezdette. Az azóta eltelt idő sokkal csekélyebb,
semhogy működéséről véleményt lehetne már
mondani, de kétségtelen, hogy a törvény áldásos
hatást fog a szövetkezeti ügy fejlődésére gya
korolni.
LÉVY BÉLA.
Szövetséges gazdasági egyesületek, Mező
gazdasági érdekképviselet.
Szpento-mainjusz, 1. Ormuzd (XIH. k.).
Szrebrenica, kisközség Bosznia zvorniki ke
rületében, 3 órányira a Drinától. Határában van
a Guber-forrás, melyből vasas arzénviz bugyog.
A vizet újabban nagyon felkapták.
Sztankovics Danilo, horvát vicebán, megh.
Zágrábban 1898 dec. 15.
Sztanniklorid, 1. Onklorid (XIII. k.).
Sztannoklorid, 1. Onklorid (XIII. k.).
Sztáray Irma grófnő, Erzsébet királyné ud
varhölgye s csillagkeresztes hölgy, szül. 1864 jul.
10-ón mint Sz. Viktor (megh. 1879.) ós nejének
szendrői Török Amália grófnőnek leánya. Gon
dos és vallásos nevelésben részesült, s azután Alcsuthra került Klotild főhercegnő oldalára, aki őt
utóbb Erzsébet királyné figyelmébe ajánlotta. A
királyné annyira megkedvelte, hogy utolsó évei
ben utazásain is magával vitte. 1898. Svájcba is
elkísérte úrnőjót, ahol azután 1898 szept. 10.
Genfben szemtanuja volt a királyné megöletésének. A király 1898. az Erzsébet-rend nagykereszt
jével tüntette ki.
M. L.
Sztavropol, orosz kormányzóság, (1897) 876,298
lak. — Sz. város, ugyanakkor 41,621 lak.
VI
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Sztehló András megh. Budapesten 1899 okt.
23-án.
Szterényi József (XV. k.). 1898 tavaszán a
kereskedelmi minisztérium iparfejlesztési szak
osztálya újonnan szerveztetvén, amennyiben ab
ban egyesittettek az iparfejlesztési, ipari ós ke
reskedelmi oktatási, iparfelügyeleti és munkás
védelmi ügyosztályok, ennek a nagy és fontos
szakosztálynak élére ő állíttatott, ugyanakkor ki
neveztetve osztálytanácsossá. Már néhány hónap
múlva decentralizáltatta az iparfelügyeletet.Bzen
időre esik az országos ipartanács és az országos
iparoktatási tanács újjászervezése, mely utóbbi
nak alelnöke lett. 1899 jul. 25. megkapta a mi
niszteri tanácsos címet ós jelleget. Újabb irodalmi
művei: Magyar Iparoktatási Évkönyv 1897. ós
1898., szerkesztette a kereskedelemügyi miniszté
rium negyedéves szakf olyóiratát, a Magyar Köz
gazdasági Értesítőt (1899),
mely Volkswirtschaftliehe Mitteilungen aus Ungarn címmel né
metül és La Hongrie Économique címmel fran
ciául is megjelent és legújabban kiadta L'Enseignement industriel et professionnel de la
Hongrie.
S z t e r e o b a t o n , 1. Oszloprendszer XIII. k.).
S z t e r l i t a m a k , város Ufa orosz kormányzóság
ban, a Szterleja folyócska mellett, (i89i) 10,817
lakossal. Közelében a Kurmanojev-féle barlangok
föld alatti tavakkal.
S z t o j a n o v i t s Jenő, Ninon című két felvonásos
dalművét (szövege Ábrányi Emiltől) előadták a
m. kir. Operaházban 1898 márc. 27.
S z t r a h o r a , Nógrád vármegyében, Felső-Esztergály felett eső vár volt. Urai 1310. Trencséni
Csák Máté kezébe szolgáltatták s 1317 után vet
ték vissza a király seregei. Ezután nemsokára
elpusztult. V. ö. Csánki, Magyar történelmi föld
rajz (I. 92.).
KAli.
S z t r a n s z k i György, bolgár politikus, szül. Kaloferben (Keletruméiia). Bukarestben orvostudo
mányt t a n u l t ; 1878 óta jelentékeny részt vett
Keletruméiia politikai ügyeiben. Aleko pasa idejé
ben pénzügyigazgató volt, később a nemzetgyűlés
állandó bizottságának tagja lett ós nagy buzgal
mat fejtett ki Nagy-Bulgária egyesülése érdeké
ben. 0 intézte az 1885 szept. 18-iki államcsínyt,
melynek folytán Keletruméiia Bulgáriával egye
sült ós az ideiglenes kormány élére jutott. 1887.
Sztambulov minisztériumában a külügyi ós köz
oktatásügyi tárcát vállalta el, melyet négy évig
viselt. Azóta háttérbe szorult s az 1893. (ápr.)
választásokban a kormány mandátumhoz sem
juttatta.
S z t r a t i ó t á k , albán lovasok velencei zsoldban,
a XV. sz. derekán francia szolgálatban is. A tur
bán kivételével, török r u h á t viseltek, továbbá
páncólinget, kis sisakot, buzogányt, szóles kardot
a nyergen, egy 10—12 láb hosszú, mindkét végén
vasalt lándsát és lövőfegyvert.
a. T.
S z t r e g o v a (Alsó- és Felső-), két kisközség
Nógrád vármegye gácsi j.-ban, (i89i) amaz 461,
emez 368 lak. Itt van a Madách-családnak két
kastélya, melyek közül a régebbi még Korvin
Mátyás idejében épült, de egyes épületrészeket
kivéve jelen alakját csak a Madách Sándortól
eredő restauráció alkalmával nyerte. 1552. a tö-
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rökök,1717. ós 1758.tűzvósz által pusztult el.1799.
restaurálták. Az újabb kastélyt a XVIII. sz.-ban
a trebosztói Révayak építtették, akik akkor zálog
ban birták Sz.-t, de már a költő atyja benne la
kott, s maga a költő benne született, benne irta
az Ember tragédiáját ós benne halt meg. A falu
túlsó végén egyszerű (felirat nélküli) sirkápolna
alatt pihen a költő, kinek kéziratai és ereklyéi a
családi levéltárral egyetemben az újabb kastély
ban Madách Aladár kegyeletes gondozása alatt
állanak. A költő lakosztálya is még egészen WL
eredeti állapotban van.
M. L.
S z t r e l n a , orosz császári kastély, Szt.-Pétervár .
kormányzóságnak Peterhof kerületében, 9'5km.nyire Peterhoftól a finn öböl és vasút mellett;
két falu tartozik hozzá, 1350 lak. I. Péter cár
alapította 1711. a versaillesi palota mintájára.
S z t r i v a l i (Sztrofadok), a Jóni-tenger kis szige
tei, délre Zantetól.
Sztupa, épület, 1. Topé (XVI. k ) .
S z t u p c a n i c a , 1. Szaplonca vára.
S z u a k i n - m é z g a , 1. Arab mézga (II. k.).
Szudák, orosz helység Tauria kormányzóság
ban, a Fekete-tenger mellett, a krimi hegyek D-i
lejtőjén, 400 lak. Nagy bortermelése, gyiimölesés borkereskedóse van. Már a VIII. sz.-ban neve
zetes bizánci kereskedelmi hely volt. A XIII.
sz.-ban a velenceiek birtokába került, 1365. pe
dig a genovaiak foglalták el. A XIV. sz. végétől
a krimi khánság bukásáig a törököké volt.
S z u d á n . Az 1899-iki angol-francia szerződés
szerint nyugati Sz.-ban a francia, keleti Sz.-ban
pedig az angol protektorátus ismét jelentéke
nyen megnagyobbodott. Az angolok Kitchenai
szirdár vezérlete alatt a mahdi országa ellen foly
tatott háborúban 1898. Pasodáig, a Nilus mellett
fekvő helységig nyomultak elő; ott találták már
ekkor a francia zászlót, amelyet a Francia-KongO'
felől előnyomuló Marchand kapitány tűzött ki.
Az ebből keletkezett konfliktusnak az előbb emlí
tett ideiglenes szerződós vetett véget; eszerint a
Nilus völgye és Dar-Pur az angol, Bornu és Vadai
pedig a francia érdekkörbe tartozónak nyilvánít
tattak. A Sz. tehát Bornu és Vadai nagy tartomá
nyokkal nagyobbodott. Egyiptom ós Anglia keleti
Sz.-ban azonnal szervezni kezdték hatalmukat
Cromer lord és Butros pasa egyiptomi külügy
miniszter az 1899 jan. 20. kelt szerződésben ki
jelentették, hogy Sz. alatt az É. sz. 22°-tól délre
fekvő vidékeket értik, amelyek részben még a,
Mahdi-felkelés (1822) előtt angol-egyiptomi őrség
kezében voltak vagy újabban (1896—98) Kitcliener lord diadalai következtében meghódíttattak.
Megállapodtak abban, hogy vizén és szárazon
angol-egyiptomi (tehát mindkét) lobogót fognak
alkalmazni, Szuakin város kivételével, melynek
fokán csakis egyiptomi zászló fog lengeni. A leg
főbb katonai s polgári hatalom a Sz. főkormányzója kezében lesz letéve (erre az állásra a khidiv
Kitchenert nevezte ki), kinekkinevezéséhez egyéb
iránt az angol kormány hozzájárulása éppen oly
nélkülözhetetlen, mint letételéhez. Csak a főkor
mányzó gyakorolja a törvényhozó hatalmat; kö
teles azonban proklamációit és rendeleteit az Ale
xandriában székelő angol követnek s az egyip
tomi kormánynak megküldeni, illetőleg ezeket
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értesíteni. Az egyiptomi minisztériumnak a fő
kormányzó ellenjegyzése és beleegyezése nélkül
kihirdetett rendeletei Sz. területén nem birnak
jogi erővel. Kitchener lord 1899 jan. 22. keleti
Sz.-t hét kerületre osztotta ; ezek fő helyei: Omíurman, Szenár, Kaszala, Fasoda, Asszuán, Vádi
Halfa és Szuakim. Az angolok a nilusmenti vasút
folytatásához is hozzáfogtak ; Chartumban isko
lát is alapítottak stb. 1899 nov. 24. sikerült Wingate angol ezredesnek Gedid táján a khalifa had
seregét újra és pedig teljesen legyőzni és e csatá
ban a khalifa életét vesztette. Csak Digma Osz
mán vezérnek sikerült elmenekülnie, 1900. azon
ban az angolok azt is elfogták. A Pokföldre
távozó Kitchener lord helyett Wingate lett az
angol-egyiptomi Szudán kormányzója.
Ami a nyugati Sz.-t illeti, melyre a franciák
nyertek igényt, e roppant, Szenegambia keleti
határától s Francia-Kongo északi határától a
Csád-tóig kiterjedő területen még több hatalmas,
le nem igázott néger állam állja el a franciák
útját s még sok vérbe fog kerülni, mig hatalmuk
e területen mindenütt egyformán megszilárdul.
De a keret, melyen belül hatalmukat megvethe
tik, az 1899-iki angol-francia szerződésben ki van
jelölve.
M. L.
Szuhogy, kisközség Borsod vármegye szendrei
jár., (i89i) 777 lak. Nevezetes őskori arany-ezüst
írinesleletóről, mely két láncból áll. Az egyik
72 drb szögletes arany karika, a másik 110 drb
ezüst karikából van összeállítva.
Szühona (Suchona), orosz folyó Vologda kor
mányzóságban, egyike azoknak, melyekből a
Dvina származik. A Kubenszkoje-tóból ered, ÉK.
felé folyik ós a Juggal egyesül. Hossza 574 km.,
mindvégig hajózható. A württembergi Sándor
hercegről elnevezett csatorna a Nova útján a Ke
leti, a Volga útján pedig a Kaspi-tengerrel köti
össze.
Szuhovej (orosz), a dóloroszországi steppék
tikkasztó szele.
Szulu-föld, 1. Zulu-föld(XVI.k.).
Szúrnák (nov.) a. m. szömöre.
Szumátra-tyúk. Hátsó-Indiából származó kö
zépmagas tyúk, sötét fényes fekete, szorosan a
testhez álló tollazattal. Combja izmos, sötét szinü
lábszára és lábujjai tollatlanak, a kakasnak min
den lábán 2—3 sarkantyúja van. Általában csinos
külsejű sporttyúk, melynek tojóképessógét is di
csérik, de gazdasági célokra alkalmatlan. KOD.
Szumi, orosz város, (ísgv) 26,622 lak.
Szunyoglátás, 1. Entoptikai jelenségek (VI. k.).
Szuppán Vilmos Morlin Emillel irta: A ma
gyarországinépoktatásügy, kereskedelmi ésipari
szakoktatás szervezete és közigazgatása (II. kö
tet : Tanítóképzés, felsőbb leányiskolák, szakok
tatás stb., Budapest 1898).
Szupper Alfréd, egyházi karnagy, zeneszerző,
szül. Rőtön (Vas) 1856 márc. 24. Középiskolai
tanulmányai befejeztével a tanítói pályára lépett,
már tanuló korában nyilvánuló zenei hajlamai
azonban csakhamar Bécsbe vonták, ahol a leg
nevesebb zenetanárok vezetése mellett egészítette
ki s fejezte be zenei tanulmányait. Tanulmányai
nak mindig legkedveltebb tárgya volt a XV. és
XVI. sz. klasszikus egyházi zenéje, az ellenpon-
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tozatos zene s a zeneszerzés stb. Mint a szt. Am
brusról nevezett bécsi orgonaiskola legelső nö
vendéke 1885. kitüntetéssel nyerte el a végleges
oklevelet. Rövid ideig orgonás és karnagy volt
Kőszegen, később zenetanár a jezsuiták hires
kalksburgi nemesi intézetében, jelenleg pedig a
csorna-premontrei kanonokrend karnagya Csor
nán. Szerzeményei javarészt egyházi zeneművek
szigorúan egyházi szellemben és modorban s
ezen irány érdekében 1890. egy tanulmányt is
adott ki: A kath. egyházi zene címen. Szerzemé
nyeinek száma megközelíti a 70-et s felöleli a
zeneköltészet majd minden ágát. Az 1897 őszén a
székes fővárosban Bogisich Mihály püspök kiváló
egyházi zenész elnöklete alatt tartott első magyar
egyházzene i kongresszus tanácskozásain feltűnést
keltett nagy készültségre s kiváló szakképzett
ségre valló felszólalásaival. B kongresszuson ala
kult meg a magyar egyházi zene reformját célzó
Magyar Cecilia-egyesület, melynek biráló bizott
sága'Bogisich Mihály, Szautner Zsigmond, Langer Viktor, Brney József, Lányi Ernő stb. leg
kiválóbb egyházi zeneszerzőkből áll. Alig alakult
meg ez egyesület, Sz. azonnal öt müvet nyújtott
be egyszerre, melyet a biráló bizottság egyhangú
dicsérettel fogadván, jegyzékébe felvett s igy a
magyar egyházi zene reformja Sz. nevével és
működésével vette kezdetét. KÖHALMY M. BÉLA.
Szurdok-Püspöki, kisközség Heves vármegye
hatvani járásában, (i89i) 856 lak., vasúttal, posta
hivatallal és postatakarékpénztárral. Szomszéd
ságában van a szurdoki fürdő, semleges ásvány
vízzel.
Szureja pasa, török diplomata, Abdul Hamid
szultán első titkára, megh. Konstantinápolyban
1894 nov. 26. Európai műveltségű férfiú volt,
ügyes diplomata ós nagy. befolyást gyakorolt a
szultánra. Midőn Vámbóry Ármin 1889. a Korvi
nák visszaszerzése érdekében a török fővárosban
járt, Sz. nagyban előmozdította a magyar tud.
akadémia kívánságát.
M. L.
Szúria, Sziria török neve.
Szurkos fenyő (QÖV.), 1. Fenyőfa (VII. k.).
Szurmay Sándor, m. kir. honvéd őrnagy, szül.
Német-Bogsánon (Krassó-Szörény) 1860 dec. 9. A
főreáliskolát Szegeden elvégezve, besorozták a
lugosi 18. honvéd zászlóaljhoz. A Ludovika-akadémia elvégzése után 1884. hadnagygyá nevezték
ki. 1886—87. elvégezte a felsőbb tiszti tan
folyamot, 1887—89. pedig a bécsi hadi iskolát.
1889. főhadnagygyá lépett elő s azután a 4. had
testparancsnoksághoz, majd pedig a honvédelmi
minisztériumba osztották be. 1892. százados,1898.
őrnagy lett a 4. honvéd gyalogezrednél. Mint ka
tonai iró szintén nagy munkásságot fejtett ki,
cikkei a szaklapokban jelentek meg. Azonkívül
megjelent egy nagyobb munkája: A honvédség
fejlődésének története (Budapest 1898).
M. I.
Szusa folyó, 1. Gsusszovája.
Szuvalki, orosz-lengyel kormányzóság, (1897)
604,945 lak. — Sz. wmw,(ugyanakkor) 22,646 lak.
Születési anyakönyv, 1. Anyakönyv.
Szünetelő üzem. Kisebb területű erdőknél al
kalmazzák, midőn a fatermést bizonyos időkö
zökben egyszerre vágják le s használják ki s ez
után várnak addig, mig a tarra vágott s felújított
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területen az erdő ismét vágható korú lesz. Sarj
erdőkben, füzesekben nem ritka a Sz.
VDS.
Szünidei gyermektelepek arra adnak módot,
hogy gyengélkedő, beteges, szegény iskolás gyer
mekek az egészségre kedvező helyen, erősítő táp
lálkozás s ápolás mellett üdüljenek, megerősöd
jenek. A gyermektelep eszméje Svájcban szüle
tett ; az első telepet 1876-ban Biron, zürichi lel
kész rendezte s példája csakhamar számos kö
vetőre talált, különösen hazájában és Németor
szágban.
A kitelepítésre a 8—14 éves gyermekeket tart
ják a legalkalmasabbaknak. Az iskolaigazgatók
az egyes osztályok tanítóival együtt összeállítják
azoknak a gyermek éknek jegyzékét, akikre nézve
legszükségesebbnek látják a telep kedvezményét;
ezeket aztán orvos megvizsgálja s közülök álta
lános benyomás-, kinézés-, tápláltatás- s nagy
ságra, továbbá mellbőségre való tekintettel vá
lasztják ki azokat, akiket a telepre küldenek,
ahol kisebb-nagyobb csoportban tanító vagy ta
nítónő vezetése alatt 2—8 hétig tartózkodnak.
A gyermekek telepen való tartózkodásának való
ságos vakációs jellege van. Kedvező időben: a
szabadban való tartózkodás, tornázás, játék, hi
deg vizzel való mosakodás, fürdés nagyon aján
latosak; rossz időben pedig alvással, énekkel,
levélírással, gyűjtött növények és állatok rende
zésével lehet a gyermekeket foglalkoztatni. A
telep helyéül lehetőleg magas, erdős vidéket kell
választani, szállásul pedig szabad fekvésű, szá
raz házat, szellős, világos termekkel, amelyek
ben legalább 10 m3 térség jut minden gyermek
részére. Gondoskodni kell erősítő, ízletes táplá
lókról, különösen friss húsról ós tejről; gondos
kodni kell továbbá arról is, hogy a gyermekek

nek viselő ruhájukon kivül még egy öltözettik
legyen.
A gyermektelepek egészségi értékének megbe
csülésére, a gyermekek erőbeli állapota javulá
sának megbirálására megállapíttatott a nem s
kor szerint osztályozott gyermekek testsúlya 8
összehasonlíttatott más, hasonló korú ép gyer
mekek normális súlyával s végül az egyes gyer
mekeknek a telepről való visszatartok alkalmá
val tapasztalt súlya a kiküldéskor följegyzett
súlyukkal állíttatott szembe. A gyermekek test
súlya többnyire jelentékenyen gyarapodott, ugy
hogy hasonló korú s fejlődésükben vissza nem
maradt (normális) gyermekek testsúlynövekedó
sót sokszorosan meghaladta. Némely telepen ké
sőbb a gyermekek mellbősógót, tüdő-kapacitását,
sőt itt-ott izomerejót is mérték. A gyermekek a
hideg vizben való mosdást s a fürdést nagyon
megkedvelik, rendszeretotök, tisztaság iránt való
órzékök ébred; mindez nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy egészségök ápolására később is gondot for
dítsanak.
Hazánkban a 80-as évek elején igyekeztek a
Sz. eszméjét terjeszteni (Természettudományi
Közlöny 1881., 1884. óvf.). 1882 nyarán Buda
pesten néhány emberbarát buzgólkodása 20 fő
városi, szegény sorsú, gyönge szervezetű iskolás
gyermeknek adta meg a módot arra, hogy NagyMaroson kedvező egészségügyi viszonyok között
megerősödjenek, megedződjenek. A buzdító kez
det s az a tudat, hogy Budapesten a nyomorúsá
gos viszonyok közt ólok köré ben görvély- és angol
kór folytán nagy számú gyermek csenevészedik
s pusztul el, 1884. a Budapesti Sz.-egyesükt ala
kítására vezetett. Az egyesület 16 évi működé
séről következő táblázat ad számot:
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Különös megemlítésre méltó az 1897. Bz évben
ugyanis először haladta meg a kitelepítettek
száma a 800-at, továbbá ez évben nyílt meg Zebegényben az 1. Ferenc József-telepház, amely
a gyermektelep-egyesület tulajdona. 1898. az
egyesület kitelepített 30 —30 napra: Zebegónyre
100 flut, 100 leányt, Trencsónbe 106 fiút, 84
leányt, Ercsire 53 flut, 53 leányt, Lellére 55 flut,
55 leányt, Hegybányára 110 flut, 110 leányt, Kör
möcbányára 74 leányt, összesen 900 gyermeket.

Jelentékeny szám, de mégis kevés a jelentke
zettek számához képest (mintegy 4000) s még cse
kélyebb a kitelepítésre szoruló gyermekek iiszszes számához viszonyítva.
Az egyesület rendes tagjainak száma 1897
végén 992 volt, akiknek évi 2 frtnyi járulókának
összegéből (1984 írtból) nem volna fedezhető az
1898. évi 16,000 forint kiadás, ha csak nemes
szivü emberbarátok nem pótolnák adományaik
kal a hiányt.
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A gyermekek gyarapodása 1898-ban 1—5 kg.
közt volt. Szegényvérüség, idült tüdőhurut, idült
szemlobok, görvólyesség feltűnő javulást, sőt
gyógyulást mutattak.
EKANK.
Szüry Dénes újabban irta: Drámai impreszsziók 1893-98 (Budapest 1899).
Szüts Mihály újabb műve: A jégkár ellen való
biztosítás és a károk becslése (Kolozsvár 1899).
Szüzike (növ.), Goelebogyne, helyesebben Caelebogyne J. Sm., a kutyatejfélék gónusza, majd az
Alchornea Sw. algénusza, új-hollandi sajátságos
cserje (G. ilicifolia Sm., Alchornea ilicifolia
Mull. Arg.). Európa kertjeiben csak a nőpéldája
van elterjedve csupán a termő virágokkal; azon
ban többek ismételt tapasztalata szerint mégis
hím érintése nélkül is csírázó magvat érlel, tehát
a Sz. a partenogenezis példája. Azt is tapasztalták,
hogy ilyen termékenyitetlen magvaknak több

—
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(egész 4) csirája is volt. Strassburger szerint
azonban a Sz. csirái nem a petesejtből lesznek,
amely különben termókenyülni szokott, hanem,
mint némely más virágzó és különben ivaros úton
is szaporodó növényen is tapasztalták, a csira
tömlővel szomszédos sejtek sarjadzásából; igy tá
mad az egynél több csira is.
BŐBB.
Szüz-szigetek, 1. Virginiai szigetek (XVI. k.)Szvetics Milos, 1. Hadsics.
Szvilajinác, szerb város a Morava kerületben,
kerületi kapitányság szókhelye. Van algimná
ziuma és (1895) 5200 lak. A római Itlimus itt volt.
Szvinszkoj v. Szvenszkoj orosz kolostor, 1.
Brjanszk (III. k.).
Szvjet (orosz, a. m. világosság), címe egy SzentPéterváron 1885 óta megjelenő szlavofil napilap
nak. Kiadja Komarov, előbb Csernajevé volt.
Szydlowiec, 1. Sidlovec.

T.
Tabarka, kis kikötőváros Tunisz északi part
ján, a 16 ha. területű T. szigettel szemben, 1000
lak. (134 francia), kik főképen szardinahalászattal foglalkoznak. Közelében vannak Thabraca
római város romjai.
Tabarz, 1. Grosstabarz.
Tabiano, fürdő, 1. Salsomaggiore.
T&bódy-család (XV. k.). T. Jenő megh. Ungvárt 1898 jul.
Tábori Bőbert újabb művei: Óceánia (elbeszé
lés az ifjúság számára, Budapest 1898); Megfa
gyott pezsgő (regény, u. o. 1899).
' Tábori csendőrség, a hadsereg vagy egyes
részeinek mozgósításakor állíttatik fel és a hadra
kelt sereg magasabb parancsnokságaihoz osztatik be, hogy 1. a vezérkari tiszteknek a menet,
táborozás, elszállásolás ós hírszerzésre vonatkozó
ügyködéseinél, valamint a szemrevételezéseknél
segédkezzék; 2. tábori rendőrszolgálatot végez
zen; 3. különféle karhatalmi segédkezést teljesít
sen ; 4. futár-, kísérő-, küldönc- és különös köz
biztonsági szolgálatokat végezzen. Az 1. pont
alatt említett szolgálatok csupán a lovasított, a
többiek a lovasított ós nem lovasított tábori csend
őröket egyaránt illetik meg. A tábori csendőrök
mint őrök éppen nem, más közönséges közbizton
sági szolgálatokra pedig csakis mint vezető ós
felügyelő közegek alkalmaztatnak. A tisztek a
T. részére a m. kir. és a cs. kir. csendőrsógtől
vétetnek és valamennyien háború esetén lovasítva vannak. A tábori csendőr legénység lovasítottra és nem lovasítottra oszlik. A lovasitottakat
a m. kir. honvéd hadosztályok részére a honvédhuszárezredek, mig a nem lovasitottakat a m. kir.
csendőrség állítja ki. A T.-i szolgálattételre a le
génységet már bókében kijelölik,kikópezik és nyil
vántartják. A tábori csendőröknek, hogy fontos ós
megerőltető szolgálatuk minden követelményei-

nek teljesen megf elelhessenek,különösen értelme
seknek, megbízhatóknak, kitűnő magaviseletűek nek, egyszersmind bátraknak,f áradhatatlanoknak
és testileg erőseknek lenniük s szolgálati (magyar)
nyelven kívül még a német nyelvet is birniok
kell. Valamely fő (törzs) hadi szálláshoz beosz
tott tábori csendörök annak tábori csendőroszta
gát teszik ós az illető vezérkari osztályoknak
vannak alárendelve, az osztag közvetlen parancs
noka az ezzel megbízott tábori csendőrtiszt. AT.
az országos esendőrsóghez, valamint a nyilvános
rend és biztonság f entartására törvényesen hiva
tott rendőrtestülotekhez mellérendelt és kölcsönös
támogatást feltételező viszonyban áll. A tisztek
és legénység megtartják esapattestük ruházatát
és felszerelését, ismertető jelvényül azonban bőr
ből készült vállszíjat viselnek, amelyhez egy bőr
táska van csatolva s ebben van a kézi lámpa,
jegyzőkönyv, kézi bilincs és fflzőlánc. A nem lo
vasított tábori csendőrlegénysóg háti bőröndöt is
visel. A T. mint a katonai rendőri rend ós bizton
ság fentartására hivatott testület, a katonai őrök
jogaival bir; senkinek sem szabad őket szolgála
tukban akadályozni vagy attól visszatartani, sőt
mindenki köteles a «törvóny nevóbena intézendő
felhívásuknak feltótlenül engedelmeskedni. Vala
mennyi parancsnok és esetleg a csapattisztek kü
lönösen kötelesek a T.-et kívánságukra minden
képen támogatni ós szükség esetén hozzájuk kar
hatalmat kirendelni. Bókeviszonyba való átme
netkor a T.-et a közös hadügyminiszter rendelete
alapján feloszlatják.
BÉLDY.
Tábori erődítés, feladata: a terepnek ked
vező harctérré való előkészítésében és annak
harceszköz gyanánt való felhasználásában áll.
Ezen feladatok magukban foglalják: 1. a tűzha
tás fokozását, 2. az ellenséges tűzhatás gyengí
tését, 3. mozgásunk elősegítését, 4. az ellenség
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mozgásának megnehezítését és vagy egyenként,
vagy pedig együttesen alkalmaztatnak; utóbbi
esetben: a) erős pontok és ezeknek láncolatos
összekapcsolása által b) erős vonalak keletkez
nek. Az erősbitett T. feladata: védelmi vonalak
és körülzáró állások erősbítési összekötő vona
lak, valamint raktárhelyek biztosítása stb. A
T.-re vonatkozólag újabban a következő szabá
lyok jelentek meg: Franciaországban: Instruction
sur les travaux de campagne á l'usage des troupes
d'infanterie (1892 dec. 15.); Németországban:
Feldbefestigungsvorschrift (1893 ápr. 6.); az osz
trák-magyar monárkiában: Technischer Unterricht für die Infanterie und Jágertruppe (1894).
Tábori főpap. Háború tartamára minden had
sereghez egy katonai plébánost T.-ul neveznek ki
ós a hadsereg-vezérigazgatóság alá rendelik. Az
ágostai és ref. hitvallású egyének lelkészi ügyei
nek vezetésére minden hadsereg-parancsnoksághez egy-egy felekezetbei i lelkész, az izraeliták
részére hasonló célból egy tábori rabbi is osztatik be. Mozgósítás esetén minden hadosztályhoz
két, minden tábori, tartalék- és várkórház, vala
mint minden hadszerüleg felszerelt várba egy
katona-lelkészt osztanak be.
Tábori főzőedény, vasbádogból készül két
ember számára, s az üstből, a kondorból és a fe
dőből áll. Az üst 21 cm. magas, hengeralaku, to
jásdad alapsíkkal. A kondér alakjára az üsthöz
hasonló, 7'5 cm. magas ós mozdítható fogantyúja
van. Az üst 2-8, a kondér 0'9 lit. folyadékot fo
gadhat be.
G. T.
Tábori kulacs, a tábori eszközökhöz tartozik,
melyet minden katona magával hord. A T. a ke
nyértarisznya belsejében levő himkapocsra fel
akasztható. A sebesültvivők a második kulacsot
külön alkalmazandó zsinegen, a bal mell magas
ságában hordják.
G. T.
Tábori posta és távirda, a hadsereg mozgó
sítása alkalmával berendezett posta- és távirdahálózat és szolgálat, hogy a mozgósított hadse
reg és az anyaország, nemkülönben a hadsereg
egyes részei között a posta- ós távirda-közlekedós
fentartassék. Az ilyen borendezésekszükségét már
a legrégibb idők hadakozó felei is érezték ós azt a
legkülönfélébb eszközökkel, ugy ahogy képesek
voltak, ki is elégítették. Gyors lovasok, futárok,
galambok, optikai jelzések stb. használtattak fel
e célra és nem ritkán éppen e tábori berendezé
sekből fejlődött ki az állami postaintózmóny,
mint p. Augustus futáraiból a római posta.
Rendesen szervezett tábori postákra azonban
nem találunk sem az ó-, sem a középkorban, de
még a XVIII. sz.-ig sem és csak a közlekedési
eszközöknek az újabb időkben törtónt tökéletesí
tésével, valamint az újabb korban mozgósított
hadseregtömegek rendkívüli szükségleteivel fej
lődött ki a modern értelemben vett T. intézmény,
amely lehetővé teszi, hogy a háborúban levő
utolsó közkatona is rendesen levelezzék otthon
jával és hogy még a legmesszebbre kitolt előőrsök
is szükséghez képest táviratilag v. telefon útján
adják be jelentéseiket ós kapják parancsaikat.
A T. egyik legtökéletesebb berendezését láttuk
1870—71. a francia-német háborúban, ahol a né2
met posta Stephan vezetése alatt 170,000 km
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ellenséges területen ós 5100 km. útvonalon mint
egy 2000 munkaerővel 411 T. hivatalt és állo
mást tartott fenn ós fényesen kielégítette ugy a
hadsereg, mint az anyaország ebbeli nagyon is
fokozott igényeit. B tábori posta naponta több
mint 200,000 levelezést szállított és Paris és Ber
lin közt (1200 km.) a szállítási időtartamút 2-í
órára szorította le, noha a vasút csak Pont-if
Moussonig haladt. Azóta a legtöbb európai állam
e mintára rendezte be tábori postáját.
A magyar tábori posta, mely először a bosz
niai okkupáció alkalmával működött, a követke
zőleg van szervezve: A T. személyzetét a hazai
posta- és távirdaszemólyzetböl már béke idején
kijelölik s a ki jelölteknek mozgósítás esetére a
kijelölt helyen haladéktalanul jelentkezniük kell.
A T.-Ugy legfőbb vezetésére a tábori főposta-igazgató, illetőleg a tábori fótávirda-igazgató van
hivatva, akik mindig az összhadsereg főparancs
noksága mellé vannak beosztva s katonai tekin
tetben ennek, illetőleg a vezérkar főnökének
vannak alárendelve. Ezenkívül az egyes seregek
főparancsnoksága mellett egy-egy tábori posta
igazgató ós egy-egy tábori távirdaigazgató mű
ködik. Ezek intézkednek a posta- és távirda-szolgálat berendezése ós gyakorlati ellátása iránt.
A T. igyekszik feladatait a technika legújabb
vívmányainak felhasználásával mennél tökéle
tesebben teljesíteni. E téren nagy haladást ígér
nek a drót nélküli táviratozás (1. Telegráf, XVI.
k.) különféle nemei, mert nemcsak szükségtelenné
teszik a távirda- és telefonvezetékek építésének
költségeit és időveszteségót, hanem a hadviselő
feleket e téren majdnem függetlenekké teszik :i
terepnehózségektől.

DSMÉKY.

T á b o r s z k y Nándor zeneműkiadó, a Táborszky
és P a r s c h nemzeti zenekereskedós megalapítója,
szül. Pesten 1838., hol atyja hírneves hegedű
művész s a régi városi német színháznak szólóhegedtise és versenymestere volt. A kereskedelmi
p á l y á r a neveltetett s m á r ifjú korában külföldi
könyv- és zenemükereskedósekben Lipcsében,
Bécsben s legutóbb Pesten a Rózsavölgyi és társa
mükereskedésóben működött több éven át, mig
végre 1866. önálló zenemű kereskedést alapított
a fentebbi címen, mely egészen 1892-ig virág
zott. Akkor cégtársa, Parsch József, már koráb
ban kilépvén az üzleti kötelékből, keveset gon
dolt a n n a k további fejlesztésével, életkedvét el
vesztette, búskomorságba esett, anyagi zavarokba
jutott s végre öngyilkos lett. A magyar zeneiro
dalom fellendítése érdekében sok érdemei voltak,
m e r t a legelső m a g y a r zeneköltők számos érté
kes m ű v e — minden irány- és fajtában — az ő
kiadásában látott napvilágot s e tekintetben gyak
ran a legnagyobb áldozatoktól sem riadt vissza.
Liszt Ferenc m a g y a r zenemüveinek is ő volt a
kiadója Magyarországon, akivel folyton a legbi
zalmasabb viszonyban állott.
i. K.
T a b u l a a u i a l p l i i t a n a , 1. Amalfi (I. k.).
T a b u l a r a s a , 1. Tabula (XV. k.).
T a b u l a t u r a (lat., a. m. táblázat, újabban
vezérkönyv, 1. a két mellékletet) néven a XV. ós
XVII. sz.-ban igen elterjedt liangirásmódot kell
értenünk. A T.-nak két fő faja volt, u. m. az
orgonatáblázatok s a lanttáblázatok.

TABULATURÁK.

I. Orgonatáblázat.

Chorea ex /). (Szerzője ismeretlen.)

II. Német lanttáblázat.

Padnana. (Szerzője ismeretlen.)

III. Francia lanttáblázat.

Faktázia- Bacfart Jánostól.

IV. Olasz lanttáblázat.

Fantázia. Bakfark Bálinttól.
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I. Orgonatáblázatokba irták a billentyűs hang
szerekre (orgona, clavicymbel) szerzett műveket,
de ilynemű Írásmóddal maradt fenn sok nagyobbszabásn énekkari mű is. Maga az Írásmód elég

egyszerű. A hangok dallami különbségeinek jel
zésére — vonalrendszer nélkül — az alaplépésük
nek most használatban levő hangnevei szolgál
tak, a következő jelentéssel ós jelzéssel:

Az alakító jegyekkel elváltoztatott lépcsők jel
e s é re — bár sokszor következetlenül — szintén
a fentebbi betűket használták fel olyformán,
hogy az emelőjegygyei ($) módosult hang nevét
jelentő betű alsó részéhez s a szállítójegygyel (?)
elváltoztatott lépcső nevét tevő bettt felső részé
hez jobbról egy-egy függelék fonalat illesztettek.
Ilyenformán:

a) A német lanttáblázatokban a
hangok melódiai jelzésére az 1—5
számokat s az abc összes betűit fel
használták a következőképen. Han
golási mód (5 húrt véve fel):
A lant üres húr
jainak Lángjai:
Jelzésük a T.-ban:

li

2,

3,

í,

5

Az egyes húrokon a kromatikai hanglépcső
szerint előállítható hangok jelzésére szolgálnak
A hangok időértékének feltűntetésére a betű az abc betűi olyformán, hogy a legmélyebb húr
sorok felé irt, következő jelek szolgáltak:
első származott hangjának (= cis) jelzésére
szolgál az a, a következő húr első származott
hangjának (— fis) jelzésére szolgál a b s igy to
vább a következő minta szerint, megjegyezvén,
Több azonos mértékű hangjegy időértékét rö hogy az enharmoniailag azonos hang jelzésére
vidítve jelezték vonalakkal vagy számjegyekkel. ugyanazon jegy szolgál.
Szünetjelekül a fentebbi érték-sorozatnak meg- A lant húrjainak első származott hangjai:
felelőleg használatosak voltak a következő jelek:

|

1^1^

i^ stb. Ezeket jobbára a

betűsorok, vagy az értékjegyek közé irták.
Ugy az egyházi, mint a világi zene régebbi
emlékei között igen beesés adalékokat találunk,
melyek az említett táblázatok alakjában marad
tak reánk. így p. egyik hazai orgonatáblázatos
könyvünkben (írója: Teuto Prona, Szomolnokon
és Leibicban, 1640 körül),Vulpius, Pranck, Handl,
Hasler, Orlando Lasso, Prátorius, Viadana stb.
jeles szerzők neveivel s műveivel találkozunk.
Kiváló érdeküek Kájoni János (V. k.) orgonatáb
lázatai is (Organo Missale 1667. s Sacri Concentus 1669). Tánc-zenénknek legrégibb emlékeit
(Passomezzo ongaro, Chorea Hungarica) szintén
orgonatáblázatokban birjuk. Ezek egyike nyom
tatásban is megjelent Schmid Bernhardnak Jobinuál (Strassburg 1577) kiadott gyűjteményében.
II. Sokkal bonyolódottabb s igy megfejtésre is
nehezebb Írásmódja van a lanttáblázatoknak s
épp ezért a saját korában rendkívül fejlett lant
irodalom — egy-két kiváló lantvirtuóznak avagy
gyűjteménynek újabb modorú hangirással közzé
tett darabjait nem számítva — különösen nálunk
jóformán ismeretlen.
Lanttáblázat háromféle van, u. m. a) német,
b) olasz és c) francia.
Közös vonásuk, hogy
va?y: vagy:
a hangjelzés alapja min
denikben a lant, illetőleg
ennek hangolási módja.
Legáltalánosabban el volt
terjedve ezen hangolási
mód:

Jelzésük
a T.-ban

, ^ ^ _ ^ ^ _

^ ^ ^ _

Folytatólag az abc betűinek sorrendje s az
előbbi hangképzés szerint:
A lant húrjainak
második szárma
zott hangjai:
Jelzésük a T.-ban:

f

g

h

i

k.

A teljes hangjelzés kialakulása a következő:
5 e k p v 9 e
4 d i o t z g
3 c h n s 5 c
2 b g m r y D
1 a f 1 q x g; stb.
Ebből folyólag p. a c-húron előállítható s a
kromatikai létra szerint fölmenő hangok jelzése
a következő volt:
A c-húron előál
lítható hangok
sora:
Jelzésük:

1

a

f

1

q

X

a

T

Ha a fentebbi húrokhoz alul még egyet alkal
maztak, akkor ezt, valamint az ezen előállítható
kromatikus lépcsőket sorrend szerint következő,
vagy a c-húr jelzésének megfelelő nagy betűk
kel, avagy vonalas számokkal jelezték. Igy:
(gis)

(ais)

(cis)
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Minthogy ekként ezen hangirásmódban min
den hangnak külön jel felelt meg, nem volt szük
ség a betűknek helyi értéket biztosítani s igy
ezen Írásmód a vonalrendszert nélkülözhető. Ha
felhasználta a vonalrendszert, ezt csak a szóla
mok világosabb elhelyezése kedvéért tette.
b) A francia lanttáblázatokban már vonalrend
szert is alkalmaztak s ez első sorban arra szol
gált, hogy külsőleg is ábrázolja a lant húrjait s
ezzel együtt a jelzési eszközökül szolgált betűknek
helyi értéket is biztosítson. A francia lanttáblá
zatban is az abc betűket használták fel hangjelzökül, de mert e betűknek helyi értékük is volt,
elégnek találták az abc néhány (első) betűit fel
használni. Lássuk ezen hangjelzést is.
Hangolási mód (hat húrt véve fel):

forditottja amannak, vagyis a legmélyebb han
got adó (legalsó) húrt a legfelső vonal ábrázolja.
Hangolási mód mint a francia táblázatoknál.
6. húr 5. h. 4. h. 3. h. 2. h. 1.1.
A lant üres húr
jainak hangjai

Hangjelzés
a T.-ban:

A kromatikus létra szerint felmenő hangok
jelzése az említett számsor rendjében történik.
Igy p. a legmélyebb húron előállítható hangok s
ezek hangjelzése ez:
A legmé
lyebb hú]
hangjai:
6. húr
Jelzése:

Igy minden húrra nézve. Vegyük p. felülről a
3-ik (a) húron előállítható hangokat s ezek jel
A lant üres húrjainak hangjai s hangjelzésük: zését.
(b)

6. húr, 5. )i. i. h. 3. li. _ 2. h. 1. li.

(des)

(es)

(ges)

A 3. húr
hangjai:

Üres húrok
hangjai:

Jelzése :
'3. húr

Jelzésük
a T.-ban:

A kromatikai létra szerint felmenő hangok
jelzése az abc betűinek sorrendje szerint törté
nik, így p. a legmélyebb (hatodik) húron előállít
ható hangokat s ezek jelzését a következő ábra
mutatja:
A 6. húr hangjai:

Jelzése a T.-ban:

Épp igy minden húrra nézve. A legfelső (1.) húr
hangjai s jelzéseik a következők :
(as)

(b)

(des)

Az 1. húr
hangjai:
Jelzése
a T.-ban:

Mélyebb húrok jelzésére avonalzatalá irt nagy
hetüket, vagy áthúzott kis betűket használtak (A,
31, a stb.).
c) Az olasz lanttáblázatok megegyeznek a fran
cia táblázatokkal abban, hogy vonalrendszert
ezekben is használtak ugyanolyan értelemben,
mint azt a francia táblázatban láttuk. De külön
böznek abban, hogy az olasz táblázatokban betűk
helyett számjegyeket (0, 1—9, x, x, x) alkal
maztak s hogy a húrok sorszámozása éppen meg-

Valamennyi lanttáblázatban a metrikai jelzés
hasonló az orgonatáblázatokóhoz (az olasz tábláza
toknál a mai hangjegyekliez basonló értékjegyek
is dívottak) azzal a különbséggel, hogy legtöbb
ször csak a kópletező szólamok aprózott hangértékeit látjuk kitéve s jeleket sokszor csak ott hasz
náltak az irók, ahol új érték lépett fel; a szünetje
gyeket pedig a legtöbb teljesen nélkülözi. Részint
ezek miatt, de különösen azért, mert az összefo
nódó szólamok nem önálló vonalrendszerekbe,
hanem egy vonalzatba való tömegesítéssel Írat
tak, s mert a kézirata táblázatok irása sokszor
homályos, kuszált, a nyomtatottakban sok a sajtó
hiba s általában a leirók sok önkényt és követ
kezetlenséget engedtek meg maguknak; a táblá
zatok helyes megfejtése nemcsak fáradságos, de
nehéz feladat is.
Pedig a táblázatokban fenmaradt zeneművek
ismerete igen fontos a XV., XVI., XVII. sz. ze
néjének ismeretéhez, mert a lantvirtuózok — hasonlólag a mai kor zongoraművészeihez — leg
kedveltebb interpretálói voltak a zeneműveknek
s igy igen természetes, hogy nemcsak az erede
tileg lantra írott s táblázatokba szerkesztett mü
vek száma volt igen nagy, hanem rendkívül sok
másféle mű is éppen a lantvirtuózok átírása s
előadása által vált ismertté és kedveltté.
Igy p. ha csak Besard: Thesaurus Harmonicus
(1603) c. gyűjteményét tekintjük is, egész soroza
tával találkozunk az azon korbeli lantvirtuózoknak s a legkedveltebb műfajoknak. A szerzők ésátirók között ott vannak: Laurencinus Romanus,
Bques Romanus, Diodemes Venetus, Fabricius
Dentici Neapolitanus, Alfonsus de Ferrabosco,
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Horteiisius Perla Patavinus, Pomponius Bononiensis, Carolus Boquet Parisiensis, Joannes Perrichoiüus, Joannes Bdintlionius, Monsieur de
Vaumenii, Balardns Parisiensis, Mercurius Aurelianensis, Viotor de Montbuisson, Cydrac Rael
Bituricensis, Jac. Beys Augustanus, Éliás Martelius Argentinensis, Joannes Bacfart Hungarus,
Albertus Dlugorai Polonus, Joannes Dooland
Anglus, J. Bapt. Besardus Vesontinns. A műfa
jok között képviselve vannak: a praeludium, fantasia, Madrigál, Villauella, Cantio, Psalmus, Air,
Passemezzo, Pavana, Bergamasco, Galliarda, Allemande, Chorea polonka, Chorea anglicana,
Branle, Ballet, Courante, Volté stb.
Egyik kiváló magyar lantvirtuózunk, Bakfark
Bálint (II. k.), Harmóniámra Musicarum c. gyűj
teményében meg éppen a legnevesebb szerzők
vannak képviselve Clemens non papa, Nie. Gomberth, Archadelth és Josquin de Prés müvei
által. Mindezek bizonyságai a lantirodalom műtörténelmi fontosságának.
A táblázatok megfejtésével ma már a külföldön
is mind többen foglalkoznak. Nálunk Bartalus
István volt ez ügynek úttörő munkása s épp oly
szakavatott, mint szerencsés művelője. A mellék
leteken közölt mutatványok azon — részint kéz
iratos (1. sz.), részint nyomtatott (2—4. sz.) — gyűj
teményekből vétettek, melyek az 1896. évi ezred
éves kiállításon láthatók voltak. A táblázatokat
másolta és megfejtette e cikk irója. SZTAXKÓ B.
Tacarigua, Lago de, 1. Valencia-tó (XVI. k.).
T a c c a c e a e (miv.), egyszikű, alig 10 fajt szám
láló családja a liliomviráguaknak, Ázsia forró
vidékén, Afrikában, Új-Hollandiában és Polynesiában. Leginkább a dioscoreaeeákkal rokon, de a
virág párosóltü, nem egyivaru. Gumóforma tő
kéjük, tövi levelük és virágszáluk van. A tenger
part nedves helyén, valamint hegyi erdőben
nőnek.

Tacskó*

-

Lábszárai feltűnően rövidek, az elsők térdben ki
felé, csánkokban pedig befelé hajolvák. Egész;
megjelenése menyétszerű. Párka kissé hajlott..
Szőre sima. Arckifejezése értelmes, figyelmes s.
játszi. Súlya 10 kg.-on felül v. azon alul. Mint a,
pointerek nehéz és könnyű osztályba soroztatnak.
Éles, szúró kifejezésüek. Nyaka hosszú, mozgé
kony, erőteljes, lefelé fokozatosan vastagodó.
Nyakbőr laza, minden lebbeny nélküli. Háta na
gyon hosszú, vesetájon széles s domború. Melleszéles. Mellkasa nagyon hosszú s mély. Hasa há
tul erősen felhúzódó. Farka középhosszú, aztán a
hegyes végéig elvékonyodó, csaknem egyenes.
Első lábszárai sokkal erősebben fejlettek, minta
hátsók. Válla erős, izmos, elökar aránytalanul
rövid, térdben befelé, csánkban kifelé hajló, ugy
hogy elülröl nézve S alakot mutat. Profilban nézveazonban egyenes. Hátsó lábszárai meredekebbek
mint más ebekéi. Combjai erős izomzatnak. Alsólábszár feltűnően rövid. Lábfejei: az elsők sok
kal erősebbek a hátulsóknál, szélesok, durvák,
jól záródó lábujjakkal, erős, nagyon görbe kör
mökkel s durva talpakkal. Hátsó lábfejei kiseb
bek, lábujjai s körmei rövidebbek. Szőre rövidé
sima, fényes, ruganyos, szúrós hegyekkel, a fü
lön rendkívül rövid s finom, a fark alsó részén,
hosszabb s durvább, de nem kefeszerü. A test

BOKB.

Tacskó. Az Angliában igen, de hazánkban
sportcélokra nem használt «Fox terrier»-n kívül
az egyetlen ebfaj, amely föld alatt is használtatátik, rókákra és borzokra, a föld felett pedig a
legkellemesebb hajtó eb. Tőle még a nyúl sem

2. ábra. Hossziiszíii-ü tacskó.

alsó részén durvább. Szine: fekete-rozsdavörös;
foltokkal fején, nyakán, mellén s végtagjain, to
vábbá nyúlszürke, sötét vagy aranybarna, a há
tán gyakran sötétebb sávval, végre ezüstszürkesötétebb foltokkal. A sötétobi) alapszínnel rende
sen vele jár a rozsdavörös. Bogainak felső s alsósora teljesen fedi egymást, rendkívül erősek, külö
nösen az agyarai. Hibás : keskeny, nyomott agy,
rövid és tompa orr, ráncos fülek, vékony nyak,,
keskeny mell, túlerősen hajlott lábszár, hosszú,,
nehéz fark, gyenge fogak s fehér foltok.
Hosszúszőrű T. (2. ábra). Ezen variáns a Sponiellel való keresztezésből származik. De már ál
landó faj. Alakra, szinre s nagyságra mindaz áll
róla, ami a rövidszőrü T.-ra s csupán a selymes,,
1. ábra. Simaszfirfl tacskó.
hosszú szőr teszi a különbséget. A puha, kisséfél nagyon, az őz, v. éppen a szarvas pedig pláne hullámos szőr hosszabb a nyakon, a test alsó ré
játszik vele. A kopóval szemben ezen felül meg szén, a lábak hátsó részén és a fark alján, ahol
van az az előnye, hogy kisebb területen is hasz épp oly zászlót képez, mint a fürgészobnél.
nálható a szomszéd terület megzavarása nélkül.
Tüskés szőrű T. (3. ábra). Fajjellegei ugyan
AsimaszőrüT{l.<Íbra)Á\ta]&noskéj>:&]8iCBony,azok, amik a rövidszőrünóí. A szőrt illetőleg a
nyúlánk alkat, aránytalanul kifejlett elötesttel. tüskés szőrű vizslával egyez meg.
HANVAY Z.

"Tacuarembo
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Tacuarembo ,departamentoUruguajban,21,022
.km2 ter., (1895) 26,525 lak., vizben bővelkedő hal
mos vidék nagy állattenyésztéssel. Az ilyennevü
fővárosnak, melyet San Fructuosónak is hivnak,
3000 lak. és nagy határszéli kereskedelme van.
Monte-Videóval vasút köti össze.

hosszában szemölcsös, a felszíne sötét rozsdaszinü vagy fekete-barna. A magnak legnagyobb
részét csontkeménységü, sárgás-fehér magfehérje
alkotja, de még sem egészen olyan kemény, mint
az elefántcsontdió. Könnyen feldolgozható, meg
nem hasadozik, a féreg sem igen hántja, gombot
és más esztergályos munkát csinálnál; be
lőle, de sárgás szine miatt, mely a világo
sabb árnyéklatu színezést nem tűri meg,
kevésbbé becsülik.

3. ábra. Tüskésszürü tacskó.

Tacubaya, város, Mexikótól, melylyol lóvasút
"köti össze, délnyugatra 5 km.-nyi távolságban,
(1889) 12,000 lak., a volt katonai akadémiában el
helyezett köztársasági csillagvizsgáló intézettel.
T a c u l l i e s , 1. Garrierindusok (IV. k.).
Taounga, 1. Latacunga (XI. k.).
Tadcaster (ejtsd: tedkesater), régi város York an
gol grófságban, a hajózható Wharfe-folyó mel
lett, Leeds ós Yorkközött, (L890 28,012 lak., a régi
római Galcaria helyén. Mellette van Towton,
ahol 1-461. York Eduárd legyőzte a Lancnsterek
seregét.
X a c d a L. (Ö»T.>, 1. Tömjénfenyő.

Tafa (állat), 1. Erszényes pele (VI. k.).
Tafani, 1. Barberini (II. k.).
Taffanel Kolozs, francia zenész, szül. Bordeauxban 1844 szept. 16. Legelsőrangu fuvolavirtuózzá Dorus nevelte, zeneszerzést Bebertöl
tanult. 1892 óta a párisi nagy opera zeneigazga
tója s a Conservatoire hangversenyeinek kar
nagya.
Taft, nagyfalu Jezdpersa tartományban, Jezdtől délkeletre, 7000 lak., a tüzimádók egyik fő
helye. Nemezgyártásáról hires.
Tagadó Ítélet, 1. ítélet (IX. k.).
Taganaj, uráli hegység, 1203 m. magas, az
•orosz Ufa kormányzóság Szlatouszt kerületében.
Hires avanturinjárói.
Taganrog, orosz kikötőváros, 0897) 51,965 lak.
Tagányi Károly újabb művei: A magyar ud
vari kancelláriai levéltár (Budapest 1898); A
régi országos levéltár (u. o. 1897); Az erdélyi
Udvari kancelláriai levéltár (u. o. 1898) ; Megyei
önkormányzatunk keletkezése (akadémiai szék
foglaló értekezés, Budapest 1899).
T a g e t e s Tourn. (ntiv.), 1. Büdöske (IV. k.) és
Borsola.
Tágkelyhüek (nüv.,petalanthae) a. m. kankalinkópüek.
Tahiti dió vagy fidsi dió, a Sagus amicarum
Wend. nevű pálma termése, a Barátság szige
teiről, talán még a Csendes-óceán szigeteiről
is szállítják. Gyümölcse akkora, mint az alma.

BOBÉ

T a h o e (ejtsd: tahu), tó Kalifornia és Nev a d a é s z a k a m e r i k a i államok határán, 35
k m . hosszú. 16 2 k m . széles, átlag -450 m.
m é l y ós 600 k m területű medence, mely
sohasem fagy be és a 150 km. hosszú
Truckee-folyón lefolyik a Pyramid Laketóba.
T a h t a , kerületi főhely Girgeh (MudiriáB
egyiptomi t a r t o m á n y b a n , a Nilus balpart
jától 2 km.-nyire, Aba S a r i g h és Raiamah
szigetekkel szemben, 088?) 13,787 lak. T.
kikötője Sahel.
Taijuenfu, Sanszi khinai tartomány fő
városa, a Hoanghónak Fönnho nevű mellékfolyója
mellett, 250,000 lak., hires fegyvergyárral, arze
nállal, ágyuöntővel, lőporgyárral. Tatár és khinai
városrészből áll.
Tain (ejtsd: teíi), város Drőme francia département Valenee kerületében, a Rhone folyó és a
lyoni vasút mellett, (1891) 2225 lak., két függő
híddal, mely átvezet a szemben fekvő Tournonba,
Kr. u. 184-ből való római áldozati oltárral, mo
dern román stílusban épült templommal, fürdő
vel, epileptikusok menedékházával (La Teppe),
kitűnő borral.
Taipe, 1892 óta Ponnöza japán sziget fővá
rosa, Taivan helyett, Taivan tartományban, sze
les utcákkal, angol iskolával khinaiak számára,
táviróiskolával, tölténygyárral. Tamsuival és a
kelangi kőszénbányákkal vasút köti öss/.e.
Taipu, város Kuaantung khinai tartományban,
Kanton városától délkeletre 113 km.-nyi távol
ságban, a Mirs-öböl egyik délnyugati bemélye
dése mellett. 1899 elején megszállották az ango
lok és Kaulung félszigettel együtt bekebeleztek
a honkongi angol érdekszférába.
Tajtékgomba (növ., Spumaria Pers.), a hólyaggombafélék (Physaraceae) génusza; apró, csak
nem folyékony tajtékos nyálnemü plaszmodiuma
nyáron ós őszkör az erdő árnyékos helyein a f(lvet vonja be, de pár óra múlva termőtestté ke
ményedik.
Takarékmedence, oly szerkezet, melylyel a
hajók átzsilipelésónél (csegézésénél) elhasználás
alá kerülő víz mennyisegét tetemesen csökkent
hetjük. Ugyanis rosszul táplált vagy kurta szakaszu hajózó bögékben gyakran előfordul, hogy
túlságos sok csegézós következtében vízhiány áll
elő ; ily esetekben gondoskodni kell arról, hogy a
vízzel lehetőleg takarékosan bánjunk. E célra
szolgál a T., melynek nagysága körülbelül a zsi
lipkamráéval egyenlő; a lefelé csegózésnél a vizét
előbb e medencébe bocsátják s csak, ha a medence
és kamra vize szinel, akkor eresztik a még fölös
leges vizet az alsó bögébe; fölfelé csegózésnél
megfordítva, előbb a T.-ben raktározott vizet
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eresztik a kamrába s csak azután a felső böge
vizét. A megtakarítást még fokozni lehet ugy, ha
a ki- és beeresztéseket hirtelen csináljuk, mikor
is a mozgó viz tehetetlensége folytán a lefelé csegézésnól a T.-ben magasabb, a fölfelé csegézésnél
alacsonyabb vizszin áll elő, mint a kamrában. Az
ily módon telíthető ós üríthető kamrazsilip-szer
kezetek közül legérdekesebb a Gcdigny talál
mánya, mely vizikos-szerüen
működik s ezáltal
a zsilipviznek mintegy 2/6-e takarítható meg. BOD.
Takaréküreg, nagyobb boltozatok, kőhidak ráfalazásában a faltömeg, s ezzel az építési költsé
gek csökkentése céljából kihagyott üregek.
Takaró-lemez \. fedő-lemez, 1. Fedőkő (VI. k.).
Talabér János megh. Nagy-Kanizsán 1899
okt. 27.
Talaj. A sziklák törmeléke és legfinomabb málladéka keverve korhadó szervi anyagokkal. A leg
több esetben a sziklákból származó rész van túl
súlyban. A sziklák az elmállás folytán lesznek
T.-já. Az elmállás terméke a kőtörmelék ós az
agyag, mihez járul még a szervi anyagok elkorhadásából származó telvóny (humusz) és a táp
sók, melyek részint ásványi, részint szervi erede
tűek. Ezen négy f öalkotó rész: kőtörmelék, agyag,
humusz és tápsók minden termő T.-ban megvan
nak, de különböző arányban, ami szerint változik
a T. termékenysége és módosulnak a T. tulajdon
ságai.
A kőtörmelék elaprózott, de anyagában meg
nem változott kőzet; nagysága szerint megkü
lönböztetjük a durva ós a finom kőtörmeléket. A
durva kőtörmelék a T.-nak rendszerint hátrányos
alkotó része. A finom kőtörmelék vagy homok a
legkülönbözőbb ásványokból származhatik s ere
dete szerint elmálló vagy el nem málló; az előbbi
idővel agyaggá lesz ós növényi tápanyagokat
szolgáltat. A legtöbb T.-ban mind a kétféle homok
előfordul, de különböző arányban. Az elmálló ho
mok az a tárház, amelyből a termésben kivett
tápanyagok egy része visszapótoltatik. A nem
trágyázott T.-ok termőképessége attól függ, hogy
mily gyorsasággal mállik el a homok. Az el nem
málló homok a T.-nak csakis a fizikai tulajdon
ságaira van befolyással, jellegzik az összeállóság
hiánya, gyors felmelegedés, csekély vizfoghatóság, jó vizvezető képesség; éppen ellenkező tulaj
donok jellegzik a T. másik fontos alkotó részét,
az agyagot; egy bizonyos mennyiségű homok
tehát azért kívánatos a T.-ban, mert mérsékli az
agyag hátrányos tulajdonságait. Az agyag a kova
savas alumíniumot tartalmazó ásványok málladéka, mely azonban soha sem fordul elő tisztán,
hanem mindig különböző összetételű ós tulajdon
ságú idegen alkotó részeket tartalmaz, melyek
az agyag s így a T. tulajdonságait is módosítják.
Az agyag fő tulajdonságai: a képlékenység, kö
töttség, zsugorodás, nagy vizfoghatóság. Az
agyag közé rakódott idegen alkotó részek szerint
megkülönböztetjük az agyag-, vályog-, lösz-, szivoly- s márga-T.-t. Mennyiségre a homok ós agyag
a T. két fő alkotó része, a humusz korhadásban
levő szervi anyagok, a T.-nak rendszerint csak
néhány százalékát teszi ki, mindazáltal tulaj
donságaira lényeges befolyást gyakorol, sötétté
teszi a szinét, az agyag-T.-t porhanyóbbá, a ho
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mokot összeállóbbá teszi, növeli a T. vizfoghatóságát, előmozdítja az elmállást és felbomlásával
fontos növényi tápanyagokat szolgáltat.
A T. sói közül legváltozóbb mennyiségben for
dul elő a szénsavas mész, mely egyszer egy szá
zaléknál kisebb mennyiségben fordul elő, máskor
meg a T. fő alkotó részévé lesz, a T. tevékenysé
gét mozdítja elő, az elmállást s korhadást gyor
sítja, az agyag kötöttságét mérsékli. A legfonto
sabb növényi tápanyagok közül a nitrogén leg
nagyobb része mint organikus nitrogén fordul elő
a humuszban, a foszforsav mint nehezen oldódó
foszforsavas mész, a kálium főleg mint kovasavas
vegyület; ezekből képződnek a növények által fel
vehető, vizben könnyebben oldódó vegyületek.
A T.-alkotó részek egymáshoz való aránya fe
lette változó, ezek szerint változnak a T. tuladonságai is, melyek közül a legfontosabbak a követ
kezők : a szin. A legtöbb T.-nak nincs határozott
szine, hanem kevert szintiek. A sötét szin jobbára
a humusztól, ritkábban egyes ásványoktól szár
mazik. A mész világos színűvé teszi a T.-t. A vas
vöröses, a quarchomok sárgás szint kölcsönöz a
T.-nak. A struktúra a T.-t alkotó különböző nagy
ságú és alakú szemcsók összefüggése, mely nem
csak a különböző, hanem ogy és ugyanazon T.-nál
is változó; a nem mívelt T. struktúrája tömödött;
ez a kultúrnövények mívelésóre alkalmatlan; leg
megfelelőbb a morzsalékos struktúra, mely sem
nem nagyon tömödött, sem nem porszerü, amely
ben a kapilláris ós a légüregek megfelelő arány
ban fordulnak elő. A T.-mívelés" egyik fő célja
ezen struktúrát előállítani és fentartani. A kötött
ség alatt azon ellentállást értjük, amelyet le kell
győznünk, ha a T.-szenu'sóket egymástól el akar
juk választani. Ezen tulajdonság szoros össze
függésben van az agyag mennyiségével, legmeg
felelőbb a közópkötöttsag. A felmelegedés nem
minden T.-ban egyforma, a külső körülményektől
eltekintve, függ a T. sziliétől és vízmennyiségé
től, ez utóbbi gyakorolja a legnagyobb befolyást
a T. felmelegedésére. Minél több vizet tartalmaz
a T., annál hidegebb az. A T. vizfoghatósága alatt
azon tulajdonságot értjük, hogy a belékerült viz
egy részét nem bocsátja magán át, hanem vissza
tartja ; e tulajdon a T. hajcsövessógén alapszik;
minél több s minél finomabb a hajcső, annál na
gyobb a vizfoghatóság. E tulajdon tehát nemcsak
a különböző, hanem egy és ugyanazon T.-ban el
térő lehet, a T. struktúrája szerint. A túlságos
vizfoghatóság éppen olyan hiba, mint a nagyon
csekély. A vizszivóképesség a T. azon tulajdon
sága, hogy az alulról nyert vizet felfelé vezeti,
mely tulajdonság szintén a hajcsövessógén alap
szik ; minél vékonyabbak a hajcsövek, annál ma
gasabbra vezetik a vizet. Legnagyobb az agyag-T.
vizszívó képessége. A vizátbocsátó képesség fordí
tott arányban van a T. vizfoghatóságával.
A T. kiszáradásának gyorsasága nemcsak a
fekvéstől, a klimatikus viszonyoktól, hanem a T.
egyes tulajdonságaitól is függ; minél nagyobb a
vizfoghatóság, annál lassabban szárad a T. A T.
vizszivóképessége részben lassítja, részben elő
mozdítja a T. kiszáradását. Ha a kapillaritás a
T.-felületig helyreállított, akkor a felületről el
párolgó viz mindaddig pótoltatik, amig a T. mint-
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egy 50 százalékát azon vízmennyiségnek, amelyet
vizf oghatóságánál fogva visszatartani tud, el nem
veszíti. Az ily T. felülete sokkal tovább marad
nyirkos, mint amelynek felső rétegében a kapillaritás elrontatott. Miután azonban az elpárolgás
mindig legnagyobb a T. felületén, az ilyen T.
gyorsabban szárad, mint az, amelyben a viz nem
tud a felületig hatolni. A szerint tehát, amint a
T. legfelső rétegében a kapillaritást helyreállítjuk
vagy megszüntetjük, elősegítjük vagy lassítjuk a
T. kiszáradását. A boronálással s még jobban a
kapálással megrontjuk a T. felső rétegének kapillaritását; ezen műveletekkel tehát lassítjuk a
T. kiszáradását, a hengerezéssel ellenben előmoz
dítjuk, miután a kapillaritást helyreállítjuk. A T.
mélysége, színe, felületének alakja szintén befo
lyással van a kiszáradásra, nemkülönben a T.
beborítottsága; a növényzettel borított T. mindig
jobban kiszárad, mint az ugar, ellenben az istálló
trágyával beterített lassabban.
A T. fontos tulajdonsága annak rétegezettsége.
Azon T.-nál, amelyeknél a szántott rész és a T.-t
hordó szikla között vastagabb földréteg fordul
elő, a T.-nak két rétegét, a fel- és az al-T.-t külön
böztetjük meg. Az első a T. azon része, amelyet
fogatos eszközökkel évente megmívelünk, az ez
alatt levő rétegek, tekintet nélkül, hogy azonos
összetótelüek-e a fel-T.-jal vagy nem, al-T.-nak
mondjuk. A fel-T. rendesen sötétebb sziníi, porha
nyóbb struktúrájú, benne a növényi tápanyagok
könnyebben felvehető állapotban foglaltatnak,
mint az al-T.-bán. A fel-T.-t másképen szelidnek
is mondják, megkülönböztetésül a nyersnek, vad
nak mondott al-T.-tól. Két azonos összetételű fel-T.
nagyon eltérő értékű az al-T. szerint, ezért egy
T.-t az al-T. ismerete nélkül megítélni nem lehet,
ezt legalább 2 m. mélységig ismerni kell. A T.
abszorbcióképessóge alatt azon tulajdonságot ért
jük, hogy a beléje került oldatokból bizonyos
anyagokat kiválaszt ós leköt, ezen tulajdonság a
különböző T.-ban eltérő mértékben van meg ; a
homok-T. abszorbcióképessége csekély, az agyagT.-ó nagy. A tápanyagok közül legnagyobb mer
tékben abszorbeálja a T. az ammoniakot, foszfor
savat és a káliumot, egyáltalában nem a salétrom
savat. Az abszorbció főleg kémiai folyamat.
A T. tevékenysége alatt értjük, hogy mily gyor
sasággal mennek benne végbe a kémiai folyama
tok. A túltevékenység éppen oly hiba, mint a tevóketlenség, ez utóbbi állapot a hideg, mószszegóny
agyag-T.-okban fordul elő. A különböző T.-ok nö
vénytermelési értéke nem egyforma, ezen T.-okat
a növénytermelésre alkalmas voltuk szerint sora
koztatni célja a T.-osztályozásnak. T.-osztályozás
igen sokfele van, de egy sem tökéletes. Megkülön
böztetjük az eredet, tulajdonság, összetétel, a ter
melt és a vad növények szerint való T.-osztályozást. V. ö. Cserháti 8., Talajismeret.
csn.
Talajálló, 1. Talajjelző (XV. k.).
Talajmérgezés (n8v.). A föld termőrétegében
csak kivételesen van annyi káros anyag, hogy a
növény megsinylonó vagy végkép kiveszne tőle.
Ilyen a konyhasó, sziksó és más velők társuló,
vízben könnyen oldható só, valamint a kénsa
vas vegyületek is. Ezek néhol a fa életének el
háríthatatlan akadályai. Ilyen az állatok vizel-
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lete, valamint némely gyárból kiöntözött moslék
is. A növény sinylését ós elpusztulását a talajba,
benyomuló gáz is okozhatja mérgező hatásával
vagy a talaj oxigénjének kiszorításával. A gáz
csőből kiszivárgó világítógáz árt az utca faüítetvényének. A föld mélyéből kiözönlő szénsav ismegnehezíti vagy meg is akadályozza a fák te
nyészetét.
BOEB.
Talajojtás, a talajnak bizonyos mikroorga
nizmusokkal való ellátása, melyet bizonyos nö
vények díszlósének előmozdítása céljából alkal
maznak. A T.-ra Hellriegelnek azon jelentékeny
fölfededezése vezetett, hogy a pillangós virágú,
növények nitrogénszükségletüketnemcsakvegyületekből, hanem a levegő szabad nitrogénjéből is
fedezni képesek, mivel gyökereiken apró gumóeskák előfordulnak, melyekben bizonyos baktériu
mok tenyésznek s épp ezen baktériumok képese
tik a pillangósokat a szabad nitrogén fölvételére..
Ezen okból nevezika pillangósokat nitrogéngyiijtőnövényeknek s ezért tartották őket régtől fogva tá
la jjavítóknak, sőt talajgazdagltóknak, míg a többi
összes növények nitrogénfogyasztók és a talajt
jobban zsarolók.Hellriegelkimutattatovábbá^ogy
a pillangósak oly talajban, mely előzetesen sterilizáltatott,azazmelybenabakteriumokhevítésáltal
megölettek és mely nitrogénvegyületet nem tar
talmaz, egyáltalában nem díszlenek, ha ellenben
ilyen talajon csekély mennyiségű oly talajból
készült kivonat adatott, melyen pillangós virágú
növények jól díszlettek, akkor a pillangósok a
sterilizált ós nitrogónmentes talajban is kitűnően
fejlődtek; de ugyanezen talajkivonat a gabona
félék növekedésére nem gyakorolt semmi hatást.
A talajkivonattal tehát ama baktériumokat lehet
valamely földbe juttatni, melyek bizonyos pillan
gós virágú növények fejlődésére kedvező hatá
súak, mi tekintetbeu megjegyzendő, hogy min
den pillangósnak speciriikus baktériuma van;
más a borsóé, más a csillagfürté, más a szeradelláó stb., amiből következik, hogy T.-ra mindig a
termelendő növénynek megfelelő baktérium al
kalmazandó. De nem is szükséges talajkivonatot
e célra alkalmazni, hanem Saalfeld kísérletei
szerint elegendő, ha olyan földre, melyen bizo
nyos pillangós virágú növény meg nem terem,
csekély mennyiségű oly földet hintünk, melyről
tudjuk, hogy az utóbbiban a termelendő pillan
gós jól díszlik. ÍJ. Talajgazdagító növények
(XV. k.). Újabban T.-i célokra a nitragint (1. o.)
és alinit-et (1. o.) is ajánlják. V. ö. Somssich Béla,
Talajojtási kísérletek (Kisórletügyi Közlemények
1. köt., 5. fűz. 1898).
H-H.
Talajvíz (XV. k.). A T. minősége és mennyi
sége rendkívül fontos technikai és közegészség
ügyi szempontból az ivóvíz nyerésének kérdésé
nél. Nagy városok talajában, különösen akkor,
ha a T. áramlása igen lassú, mint Budapest alatt,
annyira fertőzött szokott lenni, hogy ivásra nem
csak alkalmatlan, hanem veszélyes is. Sőt a T.
fertőzött volta ivásra való használat nélkül is
ártalmas lehet az egészségre, mint ez a koleraós tifusz-járványok statisztikájából kitűnik, mely
azt mutatja, hogy ez a két járvány azokban a
városrészekben lép fel legvehemenseoben, melyek
alatt a T. stagnál. így p. Budapest alatt a Krisz-
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tinaváros és a nagy körút mentén stagnál a T. s
igy ezek ebben a tekintetben egészségtelenek is.
A nagy városok talajában a viz annyira fertőzött
lehet, hogy a régi, most már használaton kivül he
lyezett kutak vize Budapesten egészen sötét szinti,
büdös és ugy tele van bacillusokkal, hogy mint Fo
dor József vizsgálatai kimutatták, egy tühegygyel kivett parányi vízmennyiség egy próhacső
zselatin-ágyát képes pár nap alatt a mikroorga
nizmusnak olyan tenyészetével ellepni, mely a
.zselatintömeget megrohasztja. Ezért szükséges,
hogy a nagyobb városok távol fekvő forrásokból,
kutakból v. folyókból láttassanak el jó ivóvizzel.
A T. áramlása gyakran kellemetlen a föld alatti
építkezésekre: az alapozásokat megrongálja, az
epületek pincéit ellepi, a falakat és a föld alatti
üregek levegőjót nyirkossá ós dohossá teszi. Az
alapozásokat szádal ássál, a falakat hidraulikus
vakolattal ós közbe iktatott elszigetelő rétegekkel
óvjuk meg, a pincéknek vizzel való megtöltését
ugy akadályozzuk meg, hogy a pince talaját vizhatlanul falazott ellenboltozattal rakjuk ki. Túl
ságos sok ós a felszínhez közel fekvő T. a mező
gazdaságnak is árt, de ezt alagcsövezóssel (I. k.)
rendesen el lehet távolítani.
CH.
Talanti, város, 1. Atalanti.
Talány-kánon, 1. Németalföldi iskola.
Ta-li (Ta-li-fu), az ugyanily nevű kerület szók
helye Jün-nan khinai tartományban ÉNy-ra Jttnnan-futól és 3 km.-nyire a T.-i-tótól, 2030 m. ma
gas fensíkon, termékeny környékkel, ahol sok
ópiumot termesztenek. Marco Polo Karajang né
ven ugy irja le, mint D-i Khina legnagyobb vá
rosát. 1868 - 72-ig Tu-ven-sziu szultánnak volt
székhelye. Midőn 1872. a khinaiak visszafoglal
ták, az 50,000 főnyi lakosságnak nagyobb felét
megfojtották ós diadalmi jelül a jünnan-fui alkirálynak 24 nagy kosár fület küldtek.
Talleyrand-csatód (XV. k.). T. Sagan Napóleon
Lajos, T.-Perigord herceg, megh. Berlinben 1898
márc. 22.
Tallián, 1. Bélát 1899 márc. 2. a képviselőház
alelnökévé választotta.
2. T. Gyula, főispán, szül. Bükkösdön (Somogy)
1848. Gimnáziumi tanulmányait a pécsi ciszter
citáknál végezte. A jogi és államtudományi tan
folyamot elvégezvén, 1871. ügyvédi diplomát
nyert Budapesten. Közszolgálatba 1870. lépett
mint Somogy vármegye tiszteletbeli aljegyzője.
1872. a nagyatádi járás szolgabirájává, 1889. So
mogy vármegye alispánjává lett, 1893. Somogy
vármegye főispánjává neveztetvén ki, mai napig
ezen állásban van. A vizeki T.-család eötvösi ágá
ból származik.
Tallér Pál, Pozsony város polgármestere, szül.
Pozsonyban 1846 jun. 23. s u. o. végezte gimná
ziumi s jogi tanulmányait. Azután a város szol
gálatába lépett ós fokról-fokra emelkedve, 1898
nyarán Dröxler polgármester utódának választa
tott. Nagy érdemeket szerzett a város lendülete
s különösen az 1899. iparkiállítás sikere körül;
érdemei elismeréséül megkapta a kir. tanácsos
elmét.
M. L.
Tállyai pap. B néven Józsa István tállyai lel
kész lett ismeretessé, a kuruc és labano kor egyik
legszilajabb kalandora. Eleintén, 1675-től kezdve,
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a császáriakkal tartott ós 1676. Strassoldo Károly
tábornok megbízásából Apafi udvarában járt mint
diplomáciai megbízott. Erdélyben a fényes vitézi
öltözetet és fegyverzetet viselő «pápai generálist»
(amint magát hívta) nagyon bámulták, de föltóte
leit és fenyegetéseit visszautasították.Visszatérte
után (1676 dec.) Strassoldo ós Schulz tábornokok
kal együtt Debrecen városát lepte meg, melyet
saját katonái ós a császáriak kifosztottak. Nem
sokára azonban pártot cserélt s a kurucokkal tart
ván, Késmárkot és Bártfát megsarcolta. 1678.
Gerstorff császári alezredes a kedvesénél mulató
pátert meglepte és a kassai börtönbe kisértette.
Csakhogy innen őreivel együtt megszökött s újra
egy kuruc csapat élére állva, Selmecbányát meg
lepte és kirabolta. Még a templomot is megsar
colta ós azután a selmecieknek ajánlotta az egy
házi kincseket kiváltás végett. Ismeretlen okból
utóbb a rablófönök megunta a kurucokat és a
császáriak zsoldjára tért vissza; ekkor azonban
(1679 őszén) a felbőszült kurucok Tállyán elfog
ták ós megölték.
M. L.
Talpra magyar, Petőfi Nemzeti dal c. költe
ményének kezdete,!. Petőfi (XIII. k. 1009. old.).
Támadó vódőrség, 1. Védörség és örhad{XYí.
köt.).
Tamagni, festő, 1. Qimiguano (VIII. k.).
T a m a r a , olasz fűszerkeverék, mely fahajból, ánizsból, szegfűszegből és korianderből áll.
Tamarin (áiiat), 1. Midás-majomTamás, genovai herceg, lásd Ferdinánd (11.,
VII. k.).
Tamásék (Ta-Maseq), Észak-Afrika nomád tör
zsei egy részének (tuareg) a régi libiaiak nyelvé
től származó nyelve, melynek külön ábécéje van.
V. ö. Hanoteau, Essai de grammaire de la langue
tamachek (2. kiad. Paris 1896); Raoui, Dictionnaire francais-tamacheq, langue des Touaregs
(Alger 1894).
Tamás-Váralja, kisközség Ugocsa vármegye
halmii jár., (1891) 510 lak. Várdomb nevű kerek
hegyén Kata II. Tamás, a Lázár-család őse, várat
épített 1270-90 közt. V. ö. Turul (V. 167.).
Támaszköz, 1. HMnyilás (IX. k.).
Tambora, vulkán, 1. Szambává (XV. k.).
Tambov, orosz kormányzóság, (i897) 2.715,453
lak. — T. város, ugyanakkor 48,134 lak.
Támcsapat, a rajvonal mögött áll és evvel egy
egészet alkotva, mindenkor a közvetlen harcra
van hivatva s kezdetben csakis azon okból tartják
a rajvonal mögött vissza, hogy egyelőre némileg
kiméivé legyen. Ez okból a T. még nyilt terepen
se legyen messzebb, mint körülbelül 200 lépés
nyire. A T.-oknak feladata még a rajvonal olda
lainak födözóse.
6. T.
Tamego, a Douro jobboldali, 200 km. hosszú
mellékfolyója Orense spanyol tartományban, a
Sierra de San Mamede (1617 m.) D-i lejtőjén ered,
Pecesnél portugál területre lép ós Santa Clara do
Terrao mellett torkollik.
Tamulok, a dravida-faj legműveltebb és leg
nemesebb ága, mely Elö-Indiában a Madrasz ós
Komorin-fok között fekvő karnatik földjót lakja,
de az északi Cejlonban is él ós kisebb csopor
tokban, Kling v. Kalinga néven Hátsó-India és
Indonézia kikötővárosaiban is található. Szá-
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mnk a brit-indiai császárságban (i89i) 15.229,759,
amiből Madraszra 14.9300,117 esik, Cejlonban
750,000, Pondiohéryben és Karikaiban 200,000,
a Straits Settlementsben 53,500, ugy bogy szá
muk körülbelül 16'/2 millióra tehető. A T. több
nyire kisebbek a közepes nagyságnál, arcszinük
sötét, vonásaik kellemesek, bajuk lágy ós hullá
mos, szemük nagy, sötét. L.Tamid nyelv (XV. k.).
Tamura, Quelpait (XIV. k.) sziget japán neve.
Tana, sziget, 1. Saleijer.
Tana (állat), a Szumátra és Borneo szigetén te
nyésző Gladobatostana Utagn. nevű rovarevő
emlősnek bazájabeli népies neve. Egészben mókusformn; de fogsora a rovarevőkóvel egyezik.
Tanak (Tinak),f ürdő Asztrakán orosz kormány
zóságban, a Volgától 6 km.-nyire, ként, brómot,
jódot, vasat tartalmazó sós iszapfürdőkkel, melyek
nek köszvény ós börbajok ellen jó hatásuk van.
Tanárképzés néven rendszerint a középisko
lai tanárok kiképzését értik. Feladata kettő : a
tudományokban való jártasság és módszereikben
való beavatottság megszerzése. Azt ugyan nem
lehet követelni, hogy a tanár egyformán jártas
legyen a tudományok valamennyi ágában, de
igenis meg kell követelni, hogy a tudományok
nak összefüggését mindegyik ismerje, más szóval,
filozófiai képzettségre tegyen szert. Válaszsza az
tán tanári munkásságául a tudományok két fő kö
rének, az u. n. természeti és erkölcsi tudományok
nak bármelyikét, az ezen körön belül eső külön
böző tudományokban való alapos jártasságot s
szakadatlan művelődést kell a tanárnak élete teo
retikus céljául kitűzni. Ezen alapszik munkássá
gának praktikus célja: a tanítás, s ezzel együtt
a nevelés munkája. Akár a teoretikus, akár a
praktikus célt tekintjük pedig, mindkettő a mód
szer biztos ismerésében és alkalmazásában tetőződik.
Nálunk a T.-ről nem szól törvény. Mellesleg
említi az 1883. XXX. t.-c, valamint az 1872.
XIX. t.-c, anélkül, hogy a tanárképző intézetek
szervezéséről gondoskodnék. E helyett miniszteri
rendeletek intézkednek a T. ügyéről. Az első az
1870—71. iskolai évvel lépett életbe, mely a buda
pesti tud.-egyetem bölcsészeti kara mellett fel
állított tanárképző intézet szabályzatát alkotta
meg. Ugyanennek nevelés-oktatástani szakosztá
lyát az 1872 máj. 16. kelt rendelet szervezte. Az
1873 okt. 1. megjelent rendelet pedig a budapesti
gimnáziumi és reáliskolai, addig külön fennállott
tanárképző-intézetek egyesítéséről intézkedett. E
rendeletek voltak a legújabb időkig a T. dolgában
az irányadók. Az ekként szervezett intézetek közt
a budapesti gyakorló iskola (hibásan u.n. minta
gimnázium) vált ki. Ez az intézet nyolc osztályú
állami gimnázium évről-évre váltakozó osztály
rendszerrel ; egyik évben páratlan, a következő
ben a páros számú osztályok állanak fenn. Egye
temi tanulmányaikat végzett tanárjelöltek lépnek
a gyakorló iskolába, hogy ott a középiskolai ok
tatásra szükséges pedagógiai képességet és ügyes
séget megszerezzék. E végből az intézetben peda
gógiai ós módszertani előadásokat hallgatnak
(theoreticum), részt vesznek a gyakorló iskolai
tanításban (practicum). Másik nevezetes intézete
a T.-nek az Eötvös-kollégium (1. o.).

Tanrtógyülések
1899. évi 38,640. sz. rendelettel a vallás- és
közoktatásügyi miniszter a tanárképző intézetnek
új szabályzatot adott, mely a főiskolák autonomikus jogainak fentartásával orgánumot,u. n.ügy
vivő tanácsot szervezett, mely gondoskodik mind
arról, ami a szorosan vett T. körébe tartozik. A
17 §-ból álló szabályzat a jelöltek tudományos
képzésére a főiskolai előadásokat, a gyakorlati
képzésre a gyakorló iskolát ós más fővárosi kö
zépiskolákat jelöli meg. A tanárképző intézet
ügyeit az elnök, az igazgató és hét tagból álló
tanács vezeti, kiket 5—5 évre a miniszter nevez
ki. A tanács évnegyedenkint tartja üléseit.
Táncsics Mihály síremlékét 1898 okt. lóén
leplezték le Budapesten a kerepesi-úti temető
ben. A síremléket a központi Táncsics-bizottság
emelte, mintázta Andrejka szobrász.
Tandil, kerületi főhely, Buenos-Ayres argentí
nai tartományban, a déli vasút mellett, a főváros
tól délnyugatra 395 km.-nyi távolságban, a 450
m. magas Sierra de Tandil mellett, (i89o) 5537
lakossal, kórházzal, gőzmalommal, szappanfő
zéssel. Közelében van a 400 tonnás hires mozgat
ható szikla.
Tanfolyam, igy nevezik az olyan előadás-soro
zatokat, amelyeket egy-egy tárgyra vagy az el
méleti és gyakorlati ismeretek egy-egy összefüggő
csoportjára vonatkozólag bizonyos időn keresztül
tartanak, amelyek ugy tartalmuk, valamint rend
szerességük tekintetébenmegegyeznekarendes is
kolai tanításokkal, de különböznek ezektől abban,,
hogy mint intézmények nincsenek állandósítva,
illetőleg nincsenek többi oktatásügyi intézmé
nyeinkkelszerves kapcsolatban. A nyelvhasználat
különben ingadozva alkalmazza e szót s néha csu
pán a tanítás idejét, néha pedig a rendes iskolákat
is jelölik vele. L. Posta- és távirda-tanfolyam
(XIV. köt.), Kereskedelmi szakoktatás, Keleti teresíiedelmi tanfolyam (X. k.) stb.
T a n g v. tengeri tölgy (növ.), 1. Fucus (VII k.).
Tanganyiká (XV. k.'). A rabszolgakereskedés
elnyomása végett az angolok a tó partján és an
nak közelében több állomást szerveztek: a tó D-i
végénél Abercorn erősséget, DNy-on a Cameronöbölnól Szumbu állomást, ÉNy.felé Mputát, a T.
és Möro-tó között pedig 2 kisebb állomást. Ezen.
katonai állomásokon kivül a kat. hittéritőknek
is van a T. közelében néhány hittérítő
állomásuk.
A K-i part mellett 200,000 km2-nyi területet sze
reztek meg és fő állomássá az 1879. alapított Karemát tették és a régi erősségben nagy templo
mot építettek. Német területen vannak még Mkarjaria, Kiranda, Kata és Mambva; angol területen,
pedig Ubemba, végül a Kongó állam területén
Mpala, St. Louis, Kirungu és Marungu.
Tanítógyülések, egyfelől a tanító-egyesületek
(XV. k.) rendes és rendkivüli gyűlései, másfelől.
az ország tanítóinak önkéntes összejövetelei. A
T. először 1848. öltöttek egyetemes jelleget, ami
kor Pesten megtartották az első egyetemes és
közös tanitógyülést. Ezután még 1870., 1874.,.
1878., 1890. és 1896. tartottak hasonló egyetemes,
1881. ós 1883. pedig képviseleti T.-et. A' tárgya
lásokról naplókat és határozatokat adtak ki. V. ö.
Peres, A magyarországi tanítóegyesületek tör
ténete (Budapest 1896).
•/••
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Tanjore, 1. Tandsur (XV. k).
Tank, bombayi súlymérték — 4'41 g.
Tanninpálcika, 1. Cereolus.
Tanórok, a székelyeknél kerített rétet v. füves
telket, Kemenesalján s a Kábaközben gyöpüt je
lentett, mely a rétet, kaszálót, szőllöt stb. védel
mezte a marhák ellen. Tanórkapunak nevezik a
székelyek a falu végén a vetésekhez vezető kaput;
a kővágóőrsi (Zala) tanórkapu előtt szintén kor
lát volt a kimenő marhák elkóborlásának meg
akadályozására. Kis-Komárom (Zala) határában
ma is ól a T.-i dűlő elnevezése. Nagy-Mihály vi
dékén (Zemplén) T.-nak nevezték a XlV. sz.-ban
a kertet s a T.-kert elnevezés 1732. még Fogaras
vidékén is járta. 1831-iki amerikai utazásában
Bölöni Farkas Sándor említi, hogy az economyi
határ léces kerítéssel volt körülvéve s hogy a
határba T.-kapun át lehetett bejutni. (Utazás,
233. o.).
M.
Tantalit (4svJ, tantálsavas vasoxidul (FeTa203),.
rombosrendszerbeli, oszlopos, fekete kristályok
ban és vaskosan v. hintve találni rsvódországl
(Falun) és finnországi gránitban. Átlátszatlan,
gyengén fémes fényű, k. 6—65, fs. 6 ' 3 - 8 . A
mangánt tartalmazó T.-nak mangano-T., az ónt
tartalmazónak iriolit (ixinolit) a neve.
Tanúság táblái, 1. Törvénytáblák (XVI. k.).
Tanügyi kongresszus, 1. Országos és egyete
mes tanügyi kongresszus.
Tanyai iskola, a nagyhatáru alföldi városok
tanyáin és pusztáin levő elemi népiskola.
Tanyavetés, a húzó- v. kerítő hálónak az egy
szeri kivetés, kerítés és kihúzás egésze.
Tányérka (nüv.), 1. Discus (V. k.).
Tapayaxin (íüiat, Phrynosoma orbiculare
Wiegm.), a vastagnyelvü iguanidák családjába,
tartozó egyik faj, mely Mexikó száraz, napos he
lyein tenyészik. 10 cm. hosszú, farkhossza 3'8 cm.
Világosbarna háta közepén hosszú fehér sáv hú
zódik, amelynek két oldalán 4—4 fekete folt ta
lálható,
v. J.
Taphros, ókori város, 1. Perekop (XIII. k).
Táplálkozó szerv (nov., orgánum vegetationis.
v. nutriens), a növénynek a gyökere, törzse meg
a levele, a virággal meg a gyümölcscsel szem
ben, mely szaporodó szerv.
Tápláló szövet (nBv.), a magban a csirán kivül
levő magfehérje (albumén) szövete, amelyet megzöldülésóig és megerősödéséig a csírázó növényke
táplálékul szokott felszíni. Mennyisége különböző,
a kótsziküeknek gyakran nincs (fehérjétlen mag,
semen album inosum), az egysziküekó gyakrab
ban megvan (fehórjós mag, semen albuminosum).
Mennél nagyobb a T., annál kisebb a csira szik
levele. Ha fehérjeszövet külön nincs, a szikiével
nagy és húsos (gesztenye, dió, mandola stb., job
badán a kétszikűek).
Tapolczai Dezső, a budapesti vigszinház tagja,
szül. Pápán 1866 nov. 1., színi pályára lépett
1884. Szerepköre a bonvivant-szakma, melyet
kedvvel és tehetséggel mivel. A vigszinház napi
szükséglet szerint dolgozó műintézetlevón,állandó
műsor-szerepekhez egyik tagja sem juthat, azon
ban a többnyire párisi boulevard-bohózatokból
Taniz (Tonuzoba) név, 1. Magyar személy álló műsorában T. állandóan nyer egy-egy komi
kus szerepet. Társai bizalma öt az orsz. színésznevek.

Tanítóképző intézetek (XV. k.) száma 49, ezek
közül egy polgári iskolára képző (állami), a többi
mind elemi T.; legtöbbet tart fenn az állam (19-et)
és a római katolikusok (11-et); a tanítónőképző in
tézetek száma 26, közülök22 elemi, é polgári; itt a
római katolikusok állanak legelői 18, őket követi
az állam 6 intézettel. Az összes T.-ben 823 tan
erő oktat 6165 növendéket; 1898-99 végén a
T. összesen 1444 képesítő oklevelet osztottak ki,
természetesen nemcsak intézeti végző növendé
keknek, de már gyakorló tanulóknak és magáni tanulóknak is. A tanító- és tanítónőképző inté
zetek fentartasa évi 1.321,000 frtba kerül, ami; bői a legnagyobb rész (824,000 írt) az államot
terheli, főleg az intézetei legtöbbjénél fentartott
köztartás és bennlakás miatt. A T. új tantervé
vel az országos közoktatás állandó bizottsága
1900 jan. elkészült. A tanterv valószínűen az
1900 -901-iki tanévvel lép életbe.
Tanítók háza, emberbaráti és közművelődési
intézet, melynek célja a tudomány- ós műegye
temen vagy egyéb fő- ós szakiskolákon tanuló,
tanítók, tanárok s a tanügyi téren működő egyé
nek kiváló előmeneteld, példás magaviseletű gyer
mekeinek tisztes családias együttélésben meg
adni minden anyagi, erkölcsi ós szellemi segít| séget arra, hogy tanulmányaik alatt választott
pályájukra kellőképen elkészülhessenek és az
életben szükséges társadalmi műveltséget meg
szerezhessék. Ilyen intézet felállítását a IV. egye
temes tanítógyülés határozta el s megvalósítását
az Eötvös-alap (XI. k.) országos tanító-egyesület
vállalta magára. Az ezredévi országos és egye
temes tanügyi kongresszus (1. o.) melegen felka
rolta s a tanítók közt országszerte népszerűvé
tette az eszmét, míg végre 1899 nov. 19-én az
eszme testet öltött és Budapesten megnyílt a T.,
mely a király 1899 okt. 27. kelt engedélyével
«Ferenc József tanítók házán nevet kapta. Alap
szabályaiban az Eötvös-alap Budapesten kivül
Kolozsváron is létesít ily intézetet. Ugy a buda
pesti, mint a kolozsvári intézet épülete az állam
tulajdona. Wlassics miniszter ugyanis az állami
költségvetésbe öt évi részletekben egy millió ko
ronát irányzott elő a T. fölépítésére, fölszerelé
sére és jókarban tartására. Az intézeti internátusok, valamint az országos jellegű közoktatás
ügyi egyesületek gyűlési és irodai helyiségeinek
fentartasa az Eötvös-alap kötelessége. Az Eöt
vös-alap új alapszabályai 49. íj-a értelmében a
hatezer koronánál nagyobb alapítványt tett ala
pító tagoknak jogában áll az egyesület köteléké
hez nem tartozó szegónysorsu jeles tanulót része
síteni a T. jótéteményeiben. A budapesti Ferenc
József T.-ban helyezi el a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter az országos tanszermuzeumot és
az ezzel kapcsolatban szervezendő nyilvános or
szágos pedagógiai könyvtárt. Ugyanitt gyűlési
és irodai helyiséget nyer az Eötvös-alap, a ma
gyarországi tanítók országos bizottsága. Ezen
alkotáshoz képest maga az Eötvös-alap is 1899
aug. 19. új alapszabályokat készített, melyeket
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1899 nov.
11-én erősített meg.
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-egyesület igazgató-tanácsa tagjává választotta.
Neje Vízvári Mariska (1. o.).
Tappert Vilmos, német zenész, szül. OberThomaswaldauban (Bunzlau mellett) 1830 febr.
19-én. A tanítói pályáról 1856. lelépve, lett a
Kullak-féle berlini konzervatórium növendéke;
-az ellenpontot Delinél tanulta. 1876—80. az
Allgemeine Deutsche Musikzeitung szerkesztője,
azóta elsőrangú szaklapok munkatársa s a Das
Kleine Journal című napilap rettegett kritikusa.
1897. az első német kritikusok egyike, Kerr
Alfréd, nyilvánosan részrehajlónak bélyegezte.
Szerzett dalokat és zongoraetüdöket; értékes
könyvei: Musik und musikalische Erziehung
<1867); Musikalische Studien (1868); Das Vér
bőt der Quintenparallelen (1869); R. Wagners
Lében (1883). Összeállította Bin Wagner-Lexikon
(1877) címen a Wagner ellen használt sértő és
gúnyos kifejezéseket.
Taraczki, Kriza János egyik irói álneve.
Tarbatum, Dorpat latin neve.
Tárcafeji (Tharczafeu) főesperesség, a XIV.
•sz.-ban alakult s a sárosvármegyei megyés egyhá
zakat foglalta magában. Rógeu az egri püspök
séghez tartozott, most a kassaihoz tartozik.
Tárcsa (XV. k.), a XIII. sz. óta négyszögletű
pajzs, különösen tornajátéknál használták, a
lándsa beillesztésére kivágással volt ellátva és
csavarral a mellvórthez erősítve. A XIV. sz. ele
jén a vértek készítésében haladást tettek, s a lo
vagpajzs jelentőségében veszített, kisebb három
szögletű T. (petit ócu) lett belőle, egyenes vonalú
szegélyekkel ós alig védett többet, mint a fél
mellet és a bal vállat. A T. elnevezés, mely az
említett időben először lép fel, az arabs dárake
szótól származik, melyből az olasz targa kelet
kezett és eredetileg a kis, kerekded pajzsot ne
vezték igy. A T.-nak egy különös neme, mely
Magyarországban a XV. sz.-ban volt elterjedve,
Irapezalaku, inkább domború ós a mellen kívül
a baloldalt is födte. Ezeket a T.-kat nemcsak a
magyar hadaknál ,de minden seregben használták,
melyek a kelet befolyása alatt állottak, p. a len
gyel, moszkovita stb. seregekben. Minden bi
zonynyal Korvin Mátyás seregei viseltek ilyen
tárcsákat. I. Miksa császár magyar gárdája
ilyeneket viselt (1. ábra), mint ez a Theuerdankból (Miksa császár szép fametszetekkel ellátott
költeménye) látható. Ezekből egyes példányok
még a bécsi császári gyűjteményekben lát
hatók.
G. T.
Tardona, kisközség Borsod vármegye szent
péteri jár., (i89i) 645. lak. Hamwedrek és cserép
korongok lelőhelye. Jókai Mór 1849. a világosi
fegyverletétel után öt hónapig itt vonta meg
magát.
Taréj-szelemen v. gerinc-Sz., szelemenes fe
délszerkezetekben a legfelső szelemen, mely a
szarufákat közvetlenül a tetőcsúcs alatt támasztja
alá.
Tarifa, 1. Díjszabás (V. k.) és Telegráf-díj
szabás (XVI. k.).
Tarifa-konferencia, több vasútigazgatóság
szakembereiből álló olyan bizottság, mely díjsza
bási kérdések rendezésével (p. közvetlen díjtóte
lek életbeléptetése stb.) foglalkozik. Ettől annyi
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ban különbözik a tarifa-enquete, hogy ez csak
egy vasút alkalmazottjaiból alakul és csakis díj
szabási vagy ezzel összefüggő kérdések megvita
tásával foglalkozik. Mindkettőnek határozatait az
illető vasúti vagy vasutak igazgatóságának hozzá
járulása után a tarifa-bizottság vagy kire-ndeltség
liajtja végre.
Tarifaszerződés, 1. Vámszerzödés (XVI. k.).
Tarkányi karthauzi kolostor. A XIV. sz.-ban
alapították a Boldogságos Szűz tiszteletére FelsőTárkány mellett (Borsod), a hivatalosan Séfjeiklem-völgy-nek. (Vallis auxilii) hivott helyen Felső-

Magyar tárcsa, bőrrel bevont és festett fából. XV. sz.

Tárkányban, Zsércen és Szentistvánban voltak
birtokai, Egerben pedig fürdőháza. Kevéssel 1557
előtt pusztult el. V. ö. Dedek, A karthauziak
Magyarországon.
KAR.
T a r n , f r a n c i a d é p a r t e m e n t , (1896) 339,827 lak,
1897-ki t e r m é s : 1.089,000 hl. búza, 260,000 hl.
rozs, 12,000 hl. á r p a , 378,000 hl. zab, 283,998 hl.
bor, 563,850 t. szén.
Tarnay Alajos, zongoraművész ós zeneköltő,
szül. Jászberényben 1870., hol iskolai s első zenei
tanulmányait is végezte Éiszner József vezetése
mellett. 1889. a fővárosba jött s az orsz. m. k.
zeneakadémiának lett hallgatója, hol Gobbi Hen
rik és Ghovan Kálmán voltak a tanárai. Kiváló
eredményű akad. oklevelet nyervén, egy évet Bécs
ben töltött, hol Thomes Jenőtől tanulta a zene
szerzést. Azután állandóan Budapesten telepedvén
le, egymásután irta s adta ki dalait (eddig többet
40-nól), melyek általános elterjedést s közkedvelt
séget nyertek. Irt több sikerült zongoradarabot és
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egy énekdrámát is. Legismertebb dalai: Milióra,
Haidi,Romance, Virágénekek, melyek mind izmos
talentumra, gazdag képzelőtehetségre s tinóm
késztiltsógü zeneiróra vallanak.
Á. K.
Tarn-et-Garonne, francia département, (1896)
200,390 lak. 1897-iki termés: 566,310 hl. búza,
10,190 hl. rozs, 21,070 hl. árpa, 198,110 hl. zab,
234.960 hl. bor.
Tarras-kumáni lecsapoló társulat, 1. Kumántarrasi lecsapoló társulat.
Társaságkép, az arckép egyik neme, melyet a
németalföldi festők fejlesztettek magas művészi
tökélyre. Tágabb értelemben véve több egyén cso
portba fűzött arcképét nevezzük T.-nek s elég ko
rán találkozunk vele: a ravennai S. Vitaié temp
lom mozaikkópei között az egyik Justinian csá
szárt, a vele szemben lévő Budoxia császárnét
ábrázolja kíséretükkel, laza csoportosítással. Szű
kebb értelemben vett T.-et azonban csak a német
alföldiek festettek először, szoros benső össze
függésben tüntetvén föl alakjaikat, akik emellett
rendszerint genreszerü cselekményben csoporto
sítva tárulnak elénk; városok, céhek elöljárói,
lövésztársaságok, papok, jogtudósok, polgárcsalá
dok egyaránt szivesen vették igénybe az arcképfestés e legkomplikáltabb s legtöbbször nagymé
retű felületeket igénylő nemét, melyben Franz
Hals, Rembrandt, Bartolomeus, van der Helst,
Tliomas de Kesper művei a legtökéletesebbek.
Rembrandt Éjjeli őrségnek nevezett festménye
sem egyéb, mint T. A budapesti országos képtár
ban a legjobb T. Gonzales Coques van Byck ant
werpeni polgármester családját zenélés közben
föltü'ntető festménye.

Tatárka-búza v. iatáriiaricska (nív.), a Polygonum Tatarieum L., 1. Tatárka (XV. k.).
Táti, délafrikai helység a brit Nyasszaföldön,
a T. folyó mellett, 1024 m. a tenger szine fölött.
Aranymezőit, melyeket Mauch födözött föl 1868.,
az angol-délafrikai társaság aknázza ki.
Tatoi, a görög, király nyári kastélya, 26 km.nyire Athéntől É-ra, az Ozea-hegy D-i alján.
Taub Salamon, emberbarát, szül. Ó-Budán
1822.,megh. Budapesten 1897 jun. 6. Mint zsidó ék
szerésznek fia eleinte atyja üzletében volt, később
termény- és bőrkereskedő, 1875 óta magánzó, lei
mint agglegény szerényen s egyszerűen, majd
nem fukarkodva ós a társadalomtól visszavonulva
folytatta életét. Becsületes úton szerzett ós taka
rékoskodás által gyarapított nagy vagyonának
javarészét jótékony célokra szánta. Feltűnést
keltő végrendeletóben.miután bőven gondoskodott
rokonairól, kisebb-nagyobb alapítványt, illetve
adományt hagyományozott majdnem minden bu
dapesti jótékony egyesületnek és intézetnek val
láskülönbség nélkül, összesen 613,900 forintot.
Körülbelül fél millióra beesült többi vagyonát a
Bródy Adél-gyermekkórházra, egy még csak lé
tesítendő izraelita vakok intézetére és a felállí
tandó Preystiidtler-fóle zsidó gimnáziumra hagyta
egyenlő részletekben, kikötvén, hogy temetésére
és sírkövére 1000 írtnál többet no költsenek. T.
egyéniségére, életmódjára s végrendeletére nézve
méltó utánzója volt az 1874. szintén Budapesten
elhalt Fochs Antalnak, ki egyebek közt alapította
a pesti izr. hitközség fluárvaházát, valamint a
zsidó siketnémák országos intézetét Budapesten.
Taubert A., 1. Hartmann (4., VIII. k.).
Tauria, orosz kormányzóság, (i897) 1,443,566
Társulatok, 1. Társulás (XV. k.). és Konzor
lakossal.
cium (X. te.).
Taurocholsav, 1. Taurokolsav (XV. k.).
Tartományi zsinat, 1. Zsinat (XVI. k.).
Tausanovics S. Koszta (XV. k.), szerb állam
Taschenberg Ernő Lajos, német entomologus,
férfiú, a Knezevics-merónylet alkalmából 1899
megh. Halléban 1898 jan. 20.
Tasco de Álarcon, mexikói város Guerrero szept. 25. felségsértésért 9 évi fogházra Ítélték.
Tauszk Ferenc, orvos, szül. Budapesten 1865
államban, 1773 m. a tenger szine fölött, 14,000
lak. Arany- és ezüstbányái vannak. Közelében a aug. U. o. végezte tanulmányait, majd ismételten
hires Cacahuamipla-barlang van, melybe már hosszabb időn keresztül tartózkodott külföldön,
10 km.-nyire mentek be, mégsem értek a végére. igy különösen Berlinben, hol Du Bois Reymond
intézetében egyes kórtani kérdések megoldásá
Taskend, orosz város, (tsov) 156,414 lak.
val foglalkozott. Emellett Németország, Belgium,
Taslidia, 1. Plevlje (XIV. k.).
Angolország, Olaszország nevezetesebb kórházait
Tasma, álnév, 1. Gouvreur (2.).
és klinikáit beható tanulmány tárgyává tette.
Tassziszudon, 1. Bhusan (III. k.).
Tatai apátság (Komárom), a bencések részére 1888-tól 1899 végéig Korányi Frigyes mellett,
S. Severino grófja, szent István keresztapja, az mint az első belgyógyászati klinika első segédje
olasz Vesdát (magyarosan Tata) szent Péter és működött. A belgyógyászat terén nagy tudomá
Pál tiszteletére alapította. Oklevelesen azonban nyos munkálkodást fejtett ki. Dolgozataival a ju
először csak II. András emlékezik meg a T.-ról, bileumi, Pasquich-, egyleti, Balassa-dljakat nyerte
1213. kijelentvén, hogy a f üzitői szigetnek kéthar el, mig más dolgozatai (Kísérleti adatok a Jackson
mada ezen apátságé. Első ismert apátja Pirminus F. epilepsziára vonatkozólag; A tüdőbeli vagus1233. A tatárjárás után Tata falut is idegenek bi rostok szerepe a légzés mekanizmusában)a m. tud.
torolván, apátja IV. Ince, majd IV. Sándor pápá akadémia kiadásában jelentek meg. Maga köré
hoz fordult, kinek felszólítására azután IV. Béla csoportosítván a fiatal orvosi nemzedék javát,
csakugyan rendezte a birtokviszonyokat s 1263. szerkesztése alatt A gyógyászat kézikönyve és
azokat biztosította. A T. ekkor már mint hiteles Klinikai diagnostika (3 köt.) láttak napvilágot.
hely is működött. Mátyás király 1460. a kegyúri 1896. a belgyógyászatból egyetemi magántanárrá
jogokat a Rozgonyiaknak ajándékozta. A monos habilitálták. 1897. a jobbparti szegényház kórhá
tor a XVI. sz. viharaiban pusztult el s a Barát zának ós egyetemi kórház egyesületnek rendelő
fürdő és a Papkútja mellett már nyomát sem ta orvosa. Nagyobb munkái közül kiemelendök : A
lálhatni. A T. címét azonban királyaink most is belbetegségek therapiája; A vérkeringési szervek
adományozzák.
M. I klinikai vizsgáló módszerei; A belgyógyászat
A
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alapvonalai; A betegvizsgálatról általában stb.
Kgyéb buvárlati irányú dolgozatai mind egyes
belgyógyászati kérdésekkel klinikailag és kísér
letileg foglalkoznak és magyar, német és francia
folyóiratokban és szakmunkákban jelentok meg.
K lexikonnak is munkatársa.
Tautozonál lapok, a kristálytanban egyazon
övben levő lapok.
Tavaszbúza (D»V.), a búzának tavaszi vetése,
tebát egynyárélttt termelése. L. Búza (IV. k.).
Tavaszika (n»v.), kora tavaszi szép virágok
neve. Fehér T. a hóvirág; pirosT. l.Kakasmandikó (X. k.).
Távirdahajó (kábelrakó )my>),\.Gőzhajó (XVII.
köt. 612. old.).
Távjelzés, megállapított optikai jelek által
való érintkezés. Célja egyes seregtestek között
való értesítések ós utasítások közvetítése, ha az
más módon gyorsabban és megbízhatóbban esz
közölhető nem volna. A T. e célra készült jelző
készülékkel vagy pedig jelekkel ellátott különféle
szinti zászlókkal eszközöltetik. L. Tábori távjelzö-osztagok (XV. Ic).
Távollevők elleni büntető eljárás. Távollevő
egyén felett büntető ítéletet csak a járásbirósági
eljárásban (I. o.) lehet hozni, de bűntett vagy vét
ség miatt folytatott nyomozásnak sem akadálya
az, ha a tettes vagy részes ismeretlen helyen
vagy távol van. Ha az ismeretlen tartózkodási!
terhelt elfogatására nincs ok, háromszor (egy-egy
havi időközzel) hirlapilag idézendő. Ha azonban
a hírlapi idézés az utolsó közzétételtől számított
egy hónapig eredménytelen vagy letartóztatá
sára törvényes ok van, kézrekeritése iránt ház
kutatás, megkeresés v. nyomozólevél kibocsátásá
val kell intézkedni. Nyomozólevelet a vádtanács,
sürgősség esetén a vizsgálóbíró csak bűntettel
terhelt egyén ellen bocsáthat ki, mig ha vétség
ről van szó, a terhelt személyleirását a hatósá
goknak azzal kell megküldeni, hogy kézrekerülte
esetén a köröző bíróságot értesítsék. Ha a távol
levőnek kézrekerítése iránti intézkedések siker
telenek maradtak, az előzetes eljárás a bizonyí
tékok biztosítása végett lehetőleg befejezendő és
ha terhelt vagy rokonai erről nem gondoskodtak:
hivatalból kell védőt rendelni. A nyomozás, ille
tőleg vizsgálat befejezése ós a kihallgatott tanuk
megesketése után a bíróság az eljárást a távol
levő előállításáig végzéssel beszünteti, melyben
a terhelt ellen — a zárlat vagy biztosítási végre
hajtás által biztosítható — költségeket megálla
pítja. Ha azonban a távollevő előállítása rövid
idő múlva remélhető, a bíróság az eljárás folyta
tását csak elhalasztja.
v.
Távolság, az atlétikai versenyekben a megug
rott, befutott vagy gyalogolt tér pályahossza.
A T.-ot az angolok után egyes versenyekben az
eredmények összehasonlításának könnyebbsége
végett az angol yardban szokták kifejezni.
Tawastehus, finn tartomány, (is9«) 276,010 lak.
Taxaméter, 1. Számláló gép (XV. k.).
Taxii Leó (tulajdonképen Jogand Gábor), fran
cia író, szül. Marseilleben 1854. Tanulmányait
egy jezsuita kollégiumban végezte, aztán pedig
a hirlapirásra adta magát s már 1872. T. néven
több párisi radikális újság munkatársa volt. Né
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hány óv alatt 17,000 taggal biró 281 szabadgon
dolkodó-egyesületet alapított ós 1881. belépett a
szabadkőművesek szövetségébe, melyből azonban
rövid idő múlva ismét kilépett. Amikor XIII. Leó
pápa 1884 ápr. 20. a szabadkőművesek ellen bul
lát bocsátott ki, T. az Univers c. lapban megtért
bűnösnek mondotta magát, a párisi pápai mraciustól feloldozást és áldást nyert ós erre állítólag
a római egyház érdekében akciót kezdett a sza
bad gondolkodók ellen. Könyveiben a szabadkő
műveseket ördögimádással és mindenféle bű
nökkel vádolta. Bataille-jal (Hacks Károlyival)
együtt irta: Az ördög a XIX. században (1892-M,
2 köt.) c, Margiotta olasz szerzővel pedig Adriauo
Tenoni, a szabadkőművesek feje c. müvét. .Mind
ezen könyvekot a katolikus világ elismeréssel
fogadta. T. végül kiemelte a Bitru nevű ördögöt
és egykori, de azóta megtért papnőjét, az ameri
kai miss Diana Vaughant, aki emlékirataiban
szörnyű leleplezéseket tett és ezért pápai áldásban
részesült. 1896. a trieszti szabadkőműves-ellenes
kongresszuson T.-t mint az egyház bajnokát
ünnepelték. T. azonban 1897 ápr. 19. Parisban
nyilvánosan kijelentette, hogy a római papságot
és a klerikális sajtót durván misztifikálta. V. ü.
Rieks, Leo XIII. und der Satanskult (Berlin 1897).
Taylor-féle borszürő (Vollmar-fóle), különö
sen Franciaországban van elterjedve a zavaros
borok tisztítására, gyapjúból vagy gyapotból ké
szült zacskók vannak az alól jóval szűkebb ciuuezett plóhből készült gépbe elhelyezve s a bor
nak a szöveten kell áthatolnia, mielőtt a gépet
elhagyja. A munka elején a borhoz némi szénport
és kevés vizahólyag-oldatot tesznek, hogy az a
szűrő zacskókat némileg betömje. Egy-egy gépben
20 —40 zacskó is lévén, nagy szűrő felülete van
s gyorsan dolgozik. Használat előtt a zacskókat
le kell forrázni s ha eltömődtek, kicserélni, KTV.
Teabogyó, teacsarab v. télizöld olaj (növ.), lásd
Gaultheria (VIII. le).
T e a - g o w n (ang., ejtsd: tisjaun), az «öt órai teá»hoz való divatos öltözet.
Tea-termék (plantae theiferae), a föld külön
böző helyén más-más italnövóny nyújtja azt az
élvezetet, amelyet közönségesen teával idéznek
elő. Élvezni való teát termel a Peoraloa glandulosa L. Peruban és Chilében, a tea-cserje (1. Teafa,
XV. k.), a csokoládéfa, az amerikai llex Paraguaiensis, I. Cassine Ait, I. Dahsoon Walt., I. vomitoria Ait. (1. Maggal, XI. k.), a kokacserje, az
Alstonia theaeformis, a Uaultheria procumbens
L. meg a Ledum latifolum Ait. K.-Amerikában, a
Pedioularis lanata (1. Kakastaréj, XII. k.), a Kuril-szigetekeu. Orvosi teát termel a kökénybokor,
a hársfa, a menta ós Melissa, a vargamajoránaj
a Q-aleopsis ochroleuca Lam. (1. Kenderikefü, X.
köt.), a bodzafa, a cickafarka, a szikfű és még sok
más fű a népies orvoslásra.
Teavaj, igy nevezik az édes tejszín köptüése
által nyert vajat. Ilyent főleg csak a tejfölöző
gépek (soparator) kitalálása óta készítenek, most
azonban gyakoribb a T., mert a nagyobb tejgazda
ságok kizárólag gépekkel fölözik le a tejet.
Technika (XV. k.), a képzőművészetben általá
ban az anyag fölhasználásának, földolgozásának
a módja, mely az anyag minősége szerint más és
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más követelményeket ró az alkotó művészre s
amelyben való járatosság nélkülözhetetlen min
den művészi tevékenységnél. A művészetek fejlő
dése kezdetén a T. tökéletlen, virágzásuk korában
rendszerint harmóniában áll a művészi tartalom
mal, a hanyatlás korában az utóbbi rovására túlílnom tökélyre tesz szert. Egyes művészeknél is
különböző a viszony, mely az anyaggal való bá
násmód s a művészi tartalom között fönnáll. Azon
ban minden kezdő művész első kötelessége, hogy
a T.-ban való jártasságot elsajátítsa; a T. fogya
tékossága mindenkor megzavarja a műtárgy él
vezését, mig viszont legnagyobb tökélye sem
nyújthat kárpótlást az eszmei tartalom hiányá
ért. Az anyag ós a vele való bánásmód szerint a
képzőművészet egyes ágaiban különböző T.-kat
különböztetünk meg,p. a festészetben olaj-, freskóT.-t, a szobrászatban márvány-, bronz-T.-t stb.
Ezek ismeretére a műharátnak és kritikusnak is
szüksége van, mert csak a T. követelményei s ne
hézségei ismeretével hatolhat be a művészi alko
tás lényegébe.
T e c l m o p a e g i i i a (gör.-lat.), művészi játékok,
különösen ama költemények, melyeknek külseje
meghatározott alakot ábrázol, 1. Képvers (X. k.).
Teck (XVI. k.) Ferenc herceg, megh. London
ban 1900 jan. 21. — F. felesége Mária, megh.
Richmondban 1897 okt. 27.
Tedsen, oázis Turkesztán ázsiai orosz kormány
zóság transzkaszpi tartományában. Folyója a Herirud. Hossza 100 km., szélessége 50 km.
Tegez, különböző alakú tartály, melyben ré
gente a harcosok a nyílvesszőket hátukon v. ol

1. ábra. Német, szőrmével
bevont tegez (Rauchköcher)
{.lliksacsászáridojéböll.510.

2.ábra.T8rökíjjtegez (vállra
való) zöld kordovánbörböl,
eziist szines és selyemuímzóssel, zománcozott foglalványokkal (XVI. sz.J.

dalukon hordották. A T. v. fából v. állatbőrből
készült s külső része különféle cifrázatokkal,
aranyozással volt díszítve, sőt a főembereknéí
drágakövekkel is kirakva. A keletiek az ijjakat
is T.-ben tartották, náluk tehát megkülönbözte

Téglás

tünk íjj-T.-eket és nyílvessző-T.-eket. Ezek a T.-ek
bő alkalmat nyújtottak a keleti művészeknek,
hogy őket stílszerűen díszítsék. Az európai sere-

3. ábra. Tatár tegez, a derék
körül csatolandó; ózbőrbö]
szines kecskebőr díszítéssel
és aranyozott foglalványok
kai (XVI. sz.l.

4. ábra. Török nyilvesszö-tegez (derék körül) zöld kordovánbörböl, ezüst és színes selyemhímzéssel, zománcozott
foglalványokkal (XVI. sz.).

gekben az ijjat sohasem hordták T.-ben; esős idő
ben rendesen csak a húrt tették táskába (1. ábrá
kat)•
o. T.
Téglás, 1. Gábor folytatja archeológiai jelen
tékeny tanulmányait. Számos, értekezése jelent
meg a magy. tud. akadémia Értekezéseiben, az
Archaeologiai Értesítőheu és Közleményekben, a
hunyadvármegyei történelmi-régészeti társulat
Évkönyveiben, az Erdélyi Múzeumban, a Föld
rajzi Közleményekben, a Századokban, a Termé
szettudományi Közlönyben. V. ö. M. T. Akadé
miai Almanach (1899. és 1900. évf.).
2. T. József, technikus, szül. Sepsi-Szt.-Györgyön 1863 mára 18. Középiskolai tanulmányait
ugyanott végezve, a budapesti állami középipartanodát látogatta, majd Bécs ipariskoláiban s a
trieszti műszaki intézetben gyarapítá techni
kai ismereteit. 1881-ben a sepsi-szt.-györgyi pol
gári iskolával kapcsolatos fémipari tanműhely
tanárává alkalmaztatván, ott a leirati mértant is
tanította. 1895. a kassai gépipariskolához ren
delte a kereskedelemügyi miniszter s onnan Ausz
tria, Morva-, Csehország, Galicia, Szászország,
Porosz- s Bajorország ipariskoláit és fómipartelepeit utazta be. Hazatértével az újonnan szerve
zett szegedi fémipari iskola tanárául alkalmazta
tott. Jelenleg a kolozsvári áll. ipariskola tanára
és fémipari műhely főnöke. Szakdolgozatai ipar
iskolai tanügyeinkről a lapokban s iparügyi folyó
iratokban jelentek meg. Számos kísérleti tanul
mányt végzett a fémek olvadása, szilárdsága és
feldolgozhatóságának sajátságait illetőleg.
3. T. Károly, erdészeti író, szül. Sepsi-Szt.Györgyön (Háromszék) 1863 mára 21. Tanulmá
nyait a Selmecbányái erdészeti és bányászati aka
démián elvégezve, előbb a szinevór-polyánai ura
dalom átvételét eszközölte, melyet az állam akkor
vásárolt meg, majd az ott szervezett erdőtisztsé
gek egyikét tölte be. Az államvizsgát letévén,
a selmeci akadémia asszisztense lett Fekete Lajos
tanár mellett s ott főleg az erdészetre káros gom
bák tanulmányozásával foglalkozott. Ilyen irányú
dolgozata az Erdészeti Lapokban jelent meg. Egy
ideig az erdőhasználattan tanszékén helyettesi
minőségben előadásokat is tartott. Selmecen irta
•13*
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válallja. A tehenészet tulajdonosa szolgáltatja a
szükséges takarmányt s fedezi a tehenészet ke
zelésével járó összes költségeket, a T. pedig át
veszi a tejet saját számlájára vagy tehenenkint,
vagy literenkint előre megállapított áron. H-H.
Tejelő-gomba (nov.). a Lactarius Pr., 1. Herenes
(IX. k.).
Tej-ér, két vivőór, melyek hüvelykiijjnyi vas
tagok, a tehén hasának alján a tőgytöl a mell
felé húzódnak s itt eltűnnek. Minél vastagabbak
a T.-ek, annál tejelőbbnek tartják a tehenet. Ezen
erek képesítik a tehenet tejének visszatartására,
mely esetben a fejés nagyon nehezen megy, sőt
gyakran lehetetlen a tőgyet teljesen kifejni.
Tejesíti (uüv.), általában a kutyatej, de túl a
a virágából.
BOEB. Dunán sok sárgavirágu, és tejelő nyelves fészkes
Teherközlés, az a hivatalos hirdetmény, füvet, p. a Lactuca Scariola L. nevű vad salátát,
mely a súiykiegyenlítő versenyekben (1. Handi- csorbókát stb. is nevezik T.-nek.
cap, VIII. k.) a nevezett lovakra kirótt terheket
Tejföl, lényegében ugyanaz, ami a tejszín
a tulajdonosoknak tudomására hozza oly célból, (XVI. k.), de a gyakorlatban mást értenek rajta.
hogy azok el nem fogadása esetében hisbánatot A T. ugyanis nem egyéb, mint savanyu tejszín.
(1. o.) jelenthessenek.
Tejföl képződik a tejnek pár órai állása alkal
Teherkülönbség, 1. Tehertáblázat (XVI. k.). mával, tehát akkor, ha elég ideje van a tejcukor
Tehetetlenségi nyomaték, tehetetlenségibe^ nak tejsavvá átalakulni. A tejszín előállításánál
tétlenségi momentum, a testek forgó mozgásának pedig sietni kell éppen azért, hogy meg nesavamekanikai tárgyalásában fontos szerepet játszó nyodjék. Ezt célozzák a lefölöző gépek. A tejszínt
mennyiség, melynek nagyságát egy a forgási ten használják a cukrászok habnak, krémnek, holott
gelytől r távolságban lévő m tömegű anyagi a T.-t nem lehet fölverni. Nagyon hamisítják v.
pontra nézve az mr* szorzat adja. Az anyagi ugy, hogy aludttejet is fölöznek le a T.-lel, v. pe
pontok valamely szilárd szisztémájának tehetet dig ugy, hogy tejjel, esetleg vízzel kevert tejjel
lenségi momentuma annak egyes anyagi pontjai v. vizzel hígítják fel; s néha a kellő sűrűséget
nak tehetetlenségi
momentumainak összegével, keményítő bekeverésével adják meg. Megvizsgá
azaz Zmr2-tel (summa w?r2-tel) egyenlő. — Ha a lását legjobb kémikusra bizni. A rendes tiszta T.
forgó testnek tehetetlenségi momentumát T-vel, zsírtartalma 25—35% körül van, a piacon azon
forgásának szögsebességét, azaz a leirt szög vi ban találhatunk olyant is, melyben csak 10—15%
szonyát az arra szükséges időhöz óval jelöljük, zsír van.
Tejsavamid, 1. Laksamid (XI. k.).
akkor a forgó test mozgási energiája — szorzat
Tejszürők, tisztán mosott, kiizzított, quarc-liomokkal megtöltött szűrők, melyek a tejben lévő
által van meghatározva. De ugyanekkora moz u. n. állati piszkot távolítják el. A tehén tőgyégási energiája lenne valamely 2 nagyságú tömeg ben bizonyos szerves eredetű tisztátalanságok
nek is, mely a tengelytől az egységnyi távolban válnak ki, melyek a közönséges szűrés után is
elhelyezve, ugyancsak a <•> szögsebességgel a ten benne maradnak. Állítólag ezek okozzák a tej
gely körül forogna. Ezen összehasonlítás alapján gyors romlását, sőt némely betegséget is. A T.
a tehetetlenségi momentum még azon massza hibája, hogy a piszokkal a tej zsírjának, tehát
ként definiálható, mely az eredeti test helyébe a legértekesebbalkotórészének egy részét is vissza
T.J.
forgási tengelytől egységnyi távolságban alkal tartják.
Tejtermék (növ., lac bibendum), kivált forró
mazva s annak szögsebességével forogva ugyan
akkora mozgási energiával birna, amilyennel birt tartományi fák terméke 111. teje, tiszta és ártal
az eredeti test.
U I L . matlan, azért a nép rendesen issza. Ilyen a Clusia
Tehetösség, az állattenyésztésben a munkaké galaitodendron Desv.D.-Amerikában, a Galactopesség, vagy a hús-, tej-, gyapjú-termelőképesség dendron Amerkanum Don, a Mimusops elata,
Tabernaemontana D.-Amerikában s a Carica
foka.
Papaya a forró tartományokban; 1. Tejfa és
Tehri v. Tihri, 1. Garhval (VII. k.).
Tehuacan de las Granados, mexikói város Tehénfa (XVI. k.).
Puebla államban, 16-iO ni. a tenger szine fölött,
Tejtükör, fényes folt a tehén tőgyén s a kon
mesterséges öntözés következteben igen termé cok hátsó közén, mely néha a nemző szervig ter
keny völgyben, 8120 lak. Ásványos forrása van. jed s attól származik, hogy itt más iránya van
Hajdan az aztékok szent városa volt.
a szőrnek, mint távolabb. Ahol az eltérő irányba
Teikoku (jaján), a. m. < sászári; T. daigakn növő szőrök találkoznak, kiemelkedő szőrléc ke
letkezik, mely a tejtükröt határolja. Megkülön
(főiskola) császári egyetem.
böztetnek lant-, ásó-, megfordított szív-, villa-,
Teira, ókori város, 1. Tire.
bunkó-, elferdült, ék- és paizsalaku fejtükröt.
Tejada Sebestyén 1. J.erilo de Tejada.
Tejbérlö, oly vállalkozó, ki valamely gazda Alakja némi összefüggésben van a tejelő képes
ság tehenészetének kezelését s egyúttal az abban séggel, de ez nem oly megbízható, mint hitték.
Teke, nev, 1. Magyar személynevek.
nyert tej értékesítését sa„át kockázatára magára

Erdőhasználattan c. kézikönyvét. 1899 jan. éta
a brassói állami erdőhivatal erdőmestere.
Tegnicii (lat.), általában a. m. takaró, speciá
lisan a mag belső hója vagy burka.
Teh (bambii), birmai hosszmérték = 339,59 cm.
Tehénfü, tehénszegfű, tinóöröm, bögreszeg v.
köpűfü (növ., Vaccaria Med.), a szegfűfélék füve,
hazánkba vetőmaggal jutott, helyenkint kótalakja
(V. segetalis Neck. vagy Saponaria Vaccaria L.
meg a V. grandiflora Fisch.) gyakori. Kelyhe ötszögletü és zászlóforma éle van. Bgynyáróltti,
szép pirosvirágu fü, levele hosszas, lándsás, az
alján összenő, virágzata laza álernyő. Vetésben,
mesterséges kaszálón vagy mívelt helyen nő, a
tehén a ftlvét szereti, a méh pedig mézet gyűjt
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Tekercsfúró (bánya.) A köszónbányászok hasz
nálnak olyan fúrót, mely egy lapos acélrúdból
készül és ugy van megtekerve, hogy szélei csa
varmeneteket alkotnak; a fúró vége fel van
hasítva és kéthegyü. E fúrót forgatva működ
tetik a kőszénben vagy más lágy kőzetben ; az
a jó tulajdonsága, hogy a fúróport a csavarme
netek önműködőlég kitakarítják a lyukból.
Tekintetes, 1. Spectabüis (XV. k.)
Tekke, török szó, jelent mohammedán klastromot. A mohammedán vallásnak tudvalevőleg
több rendbeli hívei vannak, akik, habár lényeg
telen rituálékkal, külön rendeket alkotnak. Ilye
nek a többféle dervisek, akiknek lakó- és imád
kozó helyük a T. Ezekben az egyes rendek hivei
állandó lakást, élelmezést találnak ós a templom
helyiségében tartják meg istentiszteleteiket. A
T. ólén a sejk szokott állani, aki a rend egyházi
és világi ügyeinek a vezetője. A T. fentartási
költségei rendszerint valamely jótékony egyházi
alapítványból (vakul) telnek ki.
K—c.
Tékozlás, a tékozlónak gondnokság alá helye
zésére szolgál alapul. A gondnokság alá helyezést
ebben az esetben a bíróság mondja ki, de nem
hivatalból, hanem csakis magának a gondnokság
alá helyezendőnek v. pedig fel- és lemenő ágbeli
rokonainak, nemkülönben házastársának kérel
mére. A gondnoknak kirendelése a gyámható
ságnak hatásköréhez tartozik, melyet a biróság
evégből hivatalból keres meg. (1877: XXII. ós
1885: VI. k.)
Tektologia (gör.), a szervezetnek v. organikus
szövetnek alakulásáról szóló tan.
Teku, 1. Aristotelia (II. k.).
T e l a n t l i c r a B. Br. (oüv.), 1. Alternanthera
(I. k.).
Telbisz János vegyész és gazdasági szakíró,
szül. Nagy-Öszön (Torontál) 1862 ápr. 26. Közép
iskolai tanulmányait Budapesten vógezte,1879-től
1883-ig az aacheni, berlini ós stuttgarti műegye
temeken a műszaki kémiai szakosztálynak volt
hallgatója. 188í-ben a berni egyetem bölcsészeti
fakultása doktorrá avatta. Tanulmányai befejezte
ntán 188-í—1888. mint iparvegyész főleg a cukor
ipar terén, a querfurti ós glauzigi németországi
cukorgyárakban működött, 1888-tól kezdve a
nagysurányi cukorgyárnak volt vegyésze. 1889.
meghonosította hazánkban a királyi kereskedelmi
törvényszéki hites vegyészi intézményt és 1890.
létesítette saját költségén Budapesten az első
mintaszerűen berendezett vegykisórleti állomást.
Sokat fáradozott szóban és Írásban a hazai cukor
ipar ós cukorrópatermelés fejlesztése és fellendí
tése érdekében és számtalan szakcikket irt a
mezőgazdasági ipar ezen legfontosabb ágáról az
1892 óta szerkesztésében megjelenő Magyar Cu
koripar cimü szaklapjában. Az ö kezdeményezé
sére alapíttatott a Magyar Cukorgyárosok Orszá
gos Egyesülete. 1895. megindította a Budapester
Landwirtschaftliche Presse ós az Ungarische
Weinzeitung o. heti szaklapokat, amelyek közül
az utóbbi más tulajdonába ment át. Egyes önálló
kutatásai részben hazai és külföldi szaklapokban,
részben kisebb röpiratokban jelentek meg.

Telefon

kihasználják. Ezen törekvés annál indokoltabb,
mert a jó T .-vezetőnek lehetőleg kis önindukcióju
anyagból, rendesen tehát rézből vagy bronzból
kell lennie, ennek ára pedig általában magas. A
jobb kihasználás céljából egy ós ugyanazon veze
tékre West több T.-készülóket kapcsolt. Az egyes
készülékek oly szerkezetűek, hogyha az egyikben
beszélnek, az a többit elzárja, ugy hogy egy má
sodik készülékkel ugyanazon időben beszélgetést
nem lehet kezdeni és igy a már folyamatban levő
beszélgetést megzavarni. Mig a felhívás céljára
egy külön segédkészülék vau, amely egyes áram
lökésekkel éppen a kívánt készülékre kapcsolja a
vezetéket és igy csak azzal lehet beszélni, mig a
többi el van zárva.
Újabban nálunk szép eredmónynyel van hasz
nálatba véve két T.-áramkörön az egyidejű hár
mas T.-álás. Ennél ugyanis két T.-áramkörből
egy harmadik akként van képezve, hogy egy
áramkör két drótja az új kombinált áramkörnek
csak egy ágát teszi. A leágaztatás elektromos tu
lajdonságait illetőleg gondosan szerkesztett teker
csekkel történik. Ugyancsak ily gondosan készí
tett tekercsekkel szép eredménynyel folyik az
egyidejű telegrafálás ós T.-álásugyanazondróton,
csupán a telegráfáramkör megszűntekor kelet
kező indukált áram hatásának csökkentésére, il
letőleg — hogy £j, a T.-ban ne legyen hallható —
kell kis maximumban O'ö mikrofaradig terjedő
kondenzátort alkalmazni.
Az egyre szaporodó T.-vezetékek mindinkább a
kábelek gyarapodó alkalmazására vezetnek. Ezen
kábeleknek elhelyezési módja is felette változa
tos. Ha csak kevés kábelről van szó és azok sza
porítását egyhamar nem kívánják, azokat homok
közé téglával védve a földbe elássák. Ha azonban
kilátás van arra, hogy a kábeleket idővel szapo
rítani kell, hogy az utcaszint felbontásával járó
kellemetlenségek ós kiadások meg ne ismétlődje
nek, már első ízben oly szerkezetet létesítenek az
utca szint alatt, amelybe idővel kábelek fokozato
san behelyezhetők, illetőleg behúzhatok. Parisban
a kábelek fektetésére a városi közcsatornákat
használták fel, ami azok terjedelménél fogva min
den nehézség nélkül lehetséges volt. 1. ábránk

1. ábra. Vasoádog-tartószerkezet.

egy oly vasbádog-tartószerkezetet mutat, amely
az ily csatorna falazatába erősítve egyes fiókjai
ban a kábeleket felveszi. Nyilvánvaló, hogy en
nek szerkezete nemcsak újabb kábelek behelye
zését, hanem a már meglevők kiemelését, illető
leg kicserélését is lehetővé teszi. Újabban a sok
Telefon (XVI. k.). A telefonia terén újabban kábel befogadására leemelhető fedelű nagy ke
arra törekszenek, hogy a vezető drótot lehetőleg resztmetszetű valóságos vasbádog válukat fek-
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tétnek a csatornákba. Amerikaiján eleinte itatott ban véve azonban a kérdés még nem mondható
fából késztilt és a 2. ábrának megfelelő kábel megoldottnak. Ezeknél az összeköttetést maga a
csatornákat ástak a földbe, míg később a 3. ríbrá- felhívó fél eszközli azzal, hogy a kivánt fél elő
fizetői számának megfelelő áramlökést küld n
vezetékbe. Már ezen áramlökéseknél az előfize
tői szám egyeseit, tízeseit és ezreseit természe
tesen el kell egymástól választani, ami a két ve
zető drót, valamint pozitív ós negatív áramlöké
sekkel történik. Nyilvánvaló, hogy itt számos
tévedés eshetik. A kapcsoló készülék ennek meg
felelően több elektromágnessel működik, amely
2. ábra. Kábelcsatorna fából.
3. ábra. Agyagból.
a szükséges kontaktusokon adja a kivánt össze
nák megfelelő agyagból készült fiókos tömböket köttetést. Bonyolult szerkezeteket kivan az is,
alkalmaztak. Minden egyes fiókba azután a mutat hogy egy már elfoglalt vezeték újból egy harma
kozó szükséghez képest bármikor a kábel behúz dikkal ne köttessék össze.
ható, anélkül, hogy az utcaszintet meg kellene
Az általánosan használt multiplex kapcsolú
bolygatni. Európában és utóbb Amerikában is a szekrényeket azzal tökéletesítették, hogy az egyes
cementből készült tömbök foglalnak tért, amelye előfizetők nem hívják csengetéssel a központot,
ket HnUmann svéd mérnök kezdeményezett. hanem csupán telefon-hallgatójukat emelik le a
Ilyet 4. ábránk mutat Az egész cómonttömb min- készülék mozgó horgáról. Ha ez megtörtént, a
központban elhelyezett akkumulátor-telep árama
csukódik és az előfizető helyén a bekapcsolt izzó
lámpa világít, mire a központon a kezelő ezen
előfizetőt bekapcsolja, mi ismét a lámpa elsötétedését vonja maga után. Az összekötő zsinórban
ismét két bejelentő lámpa van, ugy hogy ha a
beszélő felek bármelyike hallgatóját felakasztja,
akkor a zsinórnak felé eső részébe kapcsolt lámpa
világítani kezd, annak jeléül, hogy az előfizető
már ott hagyta a telefonkészüléket. A multiplex
részben az egyes kapcsolók párhuzamosan vannak
kiágaztatva. Ennek általános és káros befolyások
nélkül való alkalmazását az tette lehetségessé,
hogy a jelző lámpák áramát iktató jelzőkészülék
(relais) az áramkört a végén, mihelyt a kapcsolóba
•í. ábra. Cémentrtindszer.

tákban előre gyömöszöiés útján készül, azután
az utcatestben kiemelt árkokban helyezik el. Az
egyes tömbök rendesen 1 m. hossznak és illesz
tésüknél alátétlemezen fekszenek. Ezenkívül az
illesztési hézagot durva szövettel borítják és ezt
idegen testek, valamint lehetőleg a viz behatolá
sának meggátlására bitumen- és cómentborítással öntik le. Az egyes
tömböket eltolódás ellen
váltakozóan végződő ós
több tömbhosszon át
nyúló vasrudak tartják
össze. B rendszer van ná
lunk újabb alakjában a
budapesti állami T.-háló
zatban is alkalmazásban.
Az •:>. ábra vályualaku
agyagból készült téglá
kat mutat, melyeket a le
fektetett kábelekre fek
tetnek s igy annyi emele
5. ábra. Kábelcsatorna több tet csinálnak, ahányra a
emeletre, cementből.
kábelek számánál fogva
szükség van, sőt az emeletek száma idővel sza
porítható. B rendszert Stuttgartban alkalmaz
ták.
HOLLÓS JÓZSEF.
• T e l e f o n - k ö z p o n t ( X V I . k ) . Az a u t o m a t a T.-okra
újabban több szabadalmat jelentettek be és egy
néhány kisebb központot be is rendeztek, általá-

dugót helyeznek, kinyitja.

HOLLÓS JÓZSEF.

T e l e g o n i d a e (állat), 1. Skorpiók (XV. k).
Telegráf (XVI. k.). Újabb időben a növekedő
forgalomnak a már meglevő vezetékek jobb ki
használásával igyekeznek mindenütt megfelelni.
Különösen elősegíti e törekvéseket, hogy a kon
tinensen igen elterjedt ós nagy munkabirásu
Hughes-téle betünyomtató készülékkel is sike
rült az egyidejű kétszeres T.-álás problémáját
megoldani. A fő nehézségeket e készülék kapcso
lása okozta, amennyiben az adógép, ha a betűt
felfogta, saját elektromágneseit kikapcsolja, ezek
ellenállása jelentékeny lévén, ezzel az összekötő
vezetéken oly ellenállás-változás keletkezett,
amelynél a kettős levelezésnél követelt ellenállá
sok egyensúlya megbomlott. A uehézségeket ugy
oldják meg, hogy az adógép elektromágneseit
csak kondenzátoron át működtetik v. pedig nem
kapcsolják direkt a vezeték mértékadó ágába!
Különben ugy a differenciál-, mint a bídrendszer
is alkalmazható.
Újabb időben feltűnést keltett a Pollák és 17rág-féle qyors-T. Lényegében automata-T., mely
azonban az eddigieket munkaképesség tekinteté
ben lényegesen felülmúlja. A telegramm-jel éknek
megfelelő á.ramimpulzusok létesítésére, hasonló
módon, mint a Wheatstone-fóle T.-nál, egy meg
felelően lyukgatott (perforált) papirosszalag szol
gál, azzal a különbséggel, hogy a Morse abc
jeleinél előforduló vonásoknak megfelelő perforá
ciók a papirosszalag egyik, a pontoknak meg-
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felelő perforációk a szalag másik szélén alkalmaz
tatnak. Az 1. ábra egy ily szalag képét mutatja,
amelyre az a b c-nek első betűi vannak perforálva.
A tulajdonképeni feladó készülék, a papirossza-

helyt azonban a vonalból érkező áramimpulzusok
hatása folytán a fénysugár eredeti irányából
egyik v. másik irányban elmozdul, a papirosra
egy zeg-zugos vonal fog leiródni. A fényérzékeny

1. ábra. Lyukgatott papirosszalag.

::. ábra. A gyorstelegráf távirata.

lag tovamozgatására szolgáló készüléken kívül,
egy elektromos telep (2. ábra) pozítiv, illetőleg
negatív pólusával összekötött két kis /c, k2 fém
keféből és egy ezen kefék alatt alkalmazott II
fémhengerből áll. A fémhenger tengelye, vala-

papiroslapnak a szokásos módon való kezelése
után a táviratot oly alakban kapjuk meg, mint
azt a 3. ábra mutatja, AZ itt látható jelek meg
felelnek az 1. ábrában bemutatott szalag perfo
rációinak. Az eddig említett szerkezeti részeken

2. ábra. A gyorstelegráf általános elrendezése.

mint a telep közepe a megfelelő vonalvezetékkel
áll elektromos összeköttetésben. Ha a perforált
papirosszalagot a fómkefék alatt elhúzzuk, a ve
zetékbe csak akkor juthat áram, ha valamelyik
kefe egy perforáción keresztül az alatta levő
fémhengerrel érintkezésbe jön, miközben az áram
tartamát a perforáció nagysága és a szalag se
bessége határozza meg, mig az árain iránya attól
függ, vájjon a pozitív v. a negatív pólussal össze
kötött kelé érintkezik-e a fémhengerrel. Ezek a
rendkívül rövid tartamú ós igen gyorsan egymás
után következő áramimpulzusok a vonalvezeté
ken áta felvevő állomáskészülékébe jutnak.amely
lényegében a következőképen \an szerkesztve.
A vezeték végei egy közönséges telefon T te
kercsével vannak összekötve. Ez a telefon egy
érzékeny ttikörszerkezettel van összeköttetésben
olykópen, hogy ez a telefon membránjának min
den mozgását hiven követi. A í-vel jelölt kis tü
kör előtt L elektromos izzólámpa van elhelyezve,
amelynek fénye a tükörre esik és arról visszave
rődik. Ha már most a feladó állomásról az áram
impulzusok a telefon tekercsébe jutnak, ennek a
membránja, valamint az ezzel kapcsolatban levő
tükör is mozgásba, jön és pedig aképen, hogy p.
pozitív áramimpulzus esetén a tükör oly értelem
ben fordul el, hogy a visszavert fénysugár fel
felé, ellenkező impulzus esetén pedig lefelé té
ríttetik el előbbi irányától. A tükörről visszavert
fénysugár egy fényérzékeny papirossal borított
I) dobra esik. A dob megfelelő szerkezet segélyé
vél forgó mozgást végez és eközben fokozatosan
sülyedls. Mindaddig tehát, mig a fénysugár mozgást nem végez, a fényérzékeny papiroson egy
teljesen egyenletes csavarvonal keletkezik. Mi-

kivül még igen lényeges szerepe van a feladó állo
máson a két vezeték közé'beiktatott Jönindukciótekercsnek és a vezetékek végpontjai közé kap
csolt C kondenzátornak is, amelyek a jelek hü és
tiszta reprodukciójára szolgálnak.
Ez a T. az eddig tett számos próbánál a munka
képesség tekintetében hozzáfűzött reményeket
teljes mórtékben igazolta. Az első kísérletek a
budapest-temesvári telefonvezetéken történtek;
a vezetékek ugy voltak kapcsolva, hogy az egész
hossz kb. 650 km. távolságnak felolt meg. Az el
ért gyorsaság óránként 108,000 szó volt. A buda
pest-berlini telefon-vonalon (1050 km.) a felta
lálok 90,000 szó gyorsaságot értek el.1899 nov. dec. a feltalálók New-York és Chicago között vé
geztek kísérleteket. Duciira a kísérletezésnél ta
pasztalt kedvezőtlen vonalviszonyoknak, amenynyiben a vonal ellenállása a gyenge izoláció miatt
10,000 ohm helyett csak 5700 ohm volt, mégis
sikerült ezen rendkívül hosszú (1700 km.-es) vo
nalon a táviratokat 60.000 szó óránkénti gyorsa
sággal továbbítani.
Irodalom. Balé 0.. Távírda- és távbeszélöszolgálat, Buda
pest 1897 : Bromowicz I., A Morse-féle villanydelejes táv
író és villanydelejes jelzések, 2. kiad. u. o. 1893 ; Kiss J.,
A villamos távírás kézikönyve, 2. kiad. u. o. 1887; u. a.,
A távíró- és távbeszélögépek és készülékek szerkezetének,
összeköttetésének és kezelésének Ismertetése, u. o. 1897 ;
Lehr B., A vasúti távírda, '!. kiad., u. o. 1883—8.">:
Schffiid M., Távirási kalauz, •>. kiad. Kassa 1897 ; Tsclieik <;..
A gyakorlati vasúti távitó, Budapest 188Í; Preseott.
Electricitv and tlie lilectric Telegrapb, New-York 1877 ;
Blavier, Nouveau traité de télégraphie électriqne, 2 köt..
Paris 1867 ; l.a législationtélégraphiqne, Bern 1876 : Chappe,
Histoire de la télégraphie, Paris 1884; Slaby, Die Fnnkentelegiaplie, Berlin 1897; Ernecke, öber elektriscbe
Wellen und ibre Anwendung zar Demonstratlon der Telegraphie ohne Draht, u. o. 1898: Blochmann, liie Bntwickelung der asymptotischen Telegraphie, u. o, 1898.
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Telegráf-forgalom (XVI. k.), a nagyobb álla ; nak. Az Atlanti-óceánban Észak-Amerikába ve
zető kábeleket az Anglo - American Telegrap
mokban 1897. a következő:
A távirdahálózat
Ország

Magyarország...
Ausztria
-.
[Franciaország
...
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
_
Oroszország ... .
É.-amerikai Hgyes.-AUamok

vonalhossza
km.
21,535
83,893
101,372
68,106
J U,068
á0,127
139,660
300.780

huzalhossza
km.
103,809
104.578
352,149
466,143
541,763
126,392
29L731
1.385,110

A távirdakivatalok
száma
v a s ú t i és
állami
magán
1,222
2,869
8,277
8,146
17,664
3,660
2,444
—

A fenti táblázatban csak az állami telegráf-vonalak forgalma szerepel, pedig e vonalok csak
kisebb részét teszik a földkerekségét bevonó nagy
telegráf-hálózatnak. Folomlítendök nevezetesen a
nagy kábel-vonalak, amelyek majdnem kizárólag
magántársulatok kezén vannak.
Az Atlanti-óceánban 15 kábel van lefektetve,
közöttük 12 Európa és Észak-Amerika között,
három pedig Európa és Dél-Amerika között. Az
Észak-Amerikába közlekedő kábelek közül 10
Angliából és 2 Franciaországból indul ki, a DélAmerikába menők Portugálból ós Spanyolország
ból erednek. A Földközi-tengerben két kábel Gib
raltárt Aloxandriával és Szuezzal köti össze s e
kábel egyik irányban Gibraltártól Angliába., má
sik irányban Szueztől Adenbe és Bombayba foly
tatódik. Bombay Madraszszal szárazföldön van
összeköttetésben, Madraszból pedig a kábel-össze
köttetés Németalföldi Indián át Ausztráliába, más
részt KUinába és Japánba, valamint Vlndivosztokba, az ázsiai Oroszország legkeletibb pontjába
közlekedik. Vladivosztokból egész Szibérián át
Európába vezet egy szárazföldi fővonal. EszakAmerikában keletről nyugatra töbli szárazföldi
összeköttetés vezet. Afrikát a nyugaton Cadixbó]
(Dél-Spanyolország) kiindulólag Fokföldig s innen
keleten Mozambique, Zanzibar, Adenen át Szuezig
körülveszi kábel- vonal. Amerika, a nyugaton Mexi
kótól Valparaisóig, a keleten Montevideóig ha
tároltatok kábelek által, amelyek Braziliát, Gujanát, Venezuelát és az Antillákat is bevonják a
világforgalomba. Csak a Csendes-tengeren át nem
vezet még telegráf-összeköttotés. Ilyen azonban
már több év óta tervbe van véve. Az egyik ily
összeköttetést az angolok tervezik Kanadából
Ausztráliába, egy másik összeköttetést terveznek
az északamerikai Egyesült-Államok Havain át
•la pánba.
Ha az angolok terve kivitelre kerül, agy angol
telegráf-összeköttetés lesz az egész földgömb kö
rül, t. i. Angliából kábellel Gibraltárba, innen
a Földközi-tengerben Szuezig, Szuezből Bom
bayba, Kelet-Indián át Madraszba. innen kábellel
Kelet-Ausztráliába, szárazföldönÚj-Dél-Walesbe,
kábellel Új-Zélandba, s innen a tervezett új kábel
vonal a Csendes-tengerben Angol-Vancouverbe,
Kanadán át szárazföldön és az Atlanti-óceánon
át tengeren vissza Angliába. Mindez összekötteté
sek a Csendes-tengerbe fektetendő kábel kivé
telével már megvannak.
A fentemlített nagy telegráf-vonalak mind gaz
dag és hatalmas magántársulatok kezében van-

1,677
2,073
3,871
2,337
4,486
1.810
2,619
21,859

Egy hivatal
esik h á n y
km.-re
1111
60-7
44-1
30-4
24-4
52-3
131-0
73 í)

Táviratok 100 lakosra
darabszáma esik táv
irat db.
lakosra
0,024
4,835
3,170
3,807
2,360
5.714
25 : 520
2,881

7.383,0 Í6
13.771.OSI
44.515,176
8~.938.814
39.760,092
10.671,388
16.318,059
59.: Í.026

42-2
57-6
1155
215-3
76 -0
34-1
12-6

Company (4 vonal), a Direot United States Cable
Company (1 vonal), az American Telograpli and
Cabl • Company (2 vonal), a Commercial Cable
Company (2 vonal) és a Compagnie francaise du
Télégraphe du-Paris k New-York (2 vonal) bírja.
A Finnországból (Haparanda) kiinduló és Vladivosztokban végződő nagy szibériai telográf-vonal a Great Northern társaság kezében van. A
Földközi-tengerben levő kábelek és azon át a
Khinába és Japánba vezető kábelek az Eastern
és Eastern Extension társaság kezében vannak.
Az északamerikai szárazföldi vonalakat a West
ern Union és Postai Telegraph és Commercial
Cable társulatok bírják, sth.
HENOTKY.

Telegráf-látás, 1. Elektromos messzelátás.
Telegráf-ügy. E téren a haladás főleg a bel
földi távíróhálózat sűrűbbé tétele és fontos kül
földi közvetlen összeköttetések létesítése körül
észlelhető. Az utóbbi két esztendőben Budapest
közvetlen táviróvonallal összeköttetett Sarajevóvai, Szófiával és legutóbb Londonnal. Fontos to
vábbá a vezetékek jobb kihasználása egyidejű és
többszörös táviratozás és telefonozás útján (szi
multán telegráfia és telefonia); nemkülönben a
fontosabb vezeték- ós vonalrészeknek kábelekben
föld alá fektetése, a vezetékeknek külső behatá
soktól megóvása és ezzel a táviratozás lehető biz
tosításit végett; ez Budapesten megkezdetett
1899-ben. Megemlítendő még a távirószolgálat
terén 1899 s/.ept. 1. beállott változás a küldöncös
táviratok díjazása körül, mely azonban az azóta
tett tapasztalatok után ítélve, előreláthatólag is
mét helyt fog engedni a küldöncös táviratok egy
séges díjazásának.
DHMÉVY.
Ugy a nemzetközi szerződés, mint a belföldre
érvényes üzletszabályzatunk szerint az állam a
táviratokra nézve semmiféle szavatosságot nem
vállal. Sem a távirat leesése, sem annak meg
csonkítása vagy éppen elveszése esetében a felek
nek nincsen joguk kártérítést kérni. Csakis a díj
visszatérítésének van helye akkor, ha a távirat
a szolgálat hibájából tetemes késéssel v. éppen
nem jut a címzett kezeihez. Csonkított távirat
után csak az esetben téritik meg a dijat, ha a
feladó az összeolvasásért űzette meg a díjat ós ba
a csonkítás (szöveg elferdítése) olyan, hogy a
távirat o miatt céltalanná vált.
HENKYEY.
Telekes (Felsö-T.), kisközség Borsod vármegye
szendrei j.-ban, (1891) 417 lak. Múlt századi vas-és
vörösréz-bányászat nyomaival.
Teleki Géza grófot ( 4 , XVI. k.), 1899. az aka
démia megválasztotta az igazgató-tanács tagjává.
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Telekkönyv - átalakítás. Minden tagosítás,
arányosítás, úrbéri birtokrendezés s legelő és
erdő elkülönítés, vagy oly birtokszabályozás foly
tán is, mely az illető határnak csak egyik rószóÍ b e n létesíttetett, köteles a telekkönyvi hatóság a
telekkönyvet hivatalból átalakítani, és a régi
birtok helyébe a birtoklapra a kiosztott új birto
kot bevezetni. A telekkönyvi hatóságnak ezt a
perenkivílli hivatalból teljesített eljárását T.-nak
nevezzük.
A T.-nál a telekkönyvi hatóság felelősség terhe
alatt ügyel: a) hogy a régi birtokból semmi ki
! ne maradjon; b) hogy a régi birtok helyébe ki
osztott új birtok a telekkönyvi tulajdonos nevére
vezettessék be, amennyiben betétszerkesztéssel
v. telekkönyvi helyesbítéssel nem kapcsolatos;
c) hogy a régi birtokra szerzett minden dologi
jog az új birtokra átvezettessók és az átalakítás
következtében csorbát ne szenvedjen, de szintén
csak ugy, ha betétszerkesztéssel v. telekkönyvi
helyesbítéssel nem kapcsolatos. Hogy a régi bir
tok helyébe kiszabott új birtok könnyebben kitudathassék, a kir. törvényszék minden birtokszabályozásnál utasítást ád a működő mérnöknek,
hogy a kihasítási tervezetet akkép szerkeszsze,
hogy biztosan ki lehessen belőle tudni, hogy a
telekkönyvek birtoklapjain bevezetett régi birtok
részletek helyébe mely új birtokrészletek léptek.
Az iij birtokállapot hitelesítése s az új adó
munkálat elkészítése után a pénzügyi hatóság a
kihasítási új földkönyvet, térképeket, adómunká
latokat a telekkönyvi hatóságnak megkttldvén,
az új telekkönyv tervezete készítendő el. A ter
vezet elkészítésével a telekkönyvi hatóság telekkönyvvezetőt biz meg, aki a kéznél levő munká
latok, esetleg a birtoknak a helyszínén való meg
tekintése alapján megállapítja, hogy mindegyik
telekkönyvbe felvett birtoknak melyik újonnan
kiosztott részlet felel meg, s ez alapon az új te
lekkönyv tervezetét, az új térkép másolatát, a bir
tokrészlet-lajstromot és egyéb szükséges munká
latot elkészítvén, munkálatát s az összes iratot
a telekkönyvi hatóságnak jelentés mellett bemu
tatja.
A telekkönyvi hatóság e munkálatot megvizs
gálja, esetleg kiigazítja, s a helyszínén leendő
hitelesítésére határnapot tűz, amit hirdetményileg is közzétesz, s a hitelesítő , bizottságot, mely
a telekkönyvi előadó bíróból ós tervezetkészítő
telekkönyv vezetőből áll, kiküldi. A bizottság a
községbelieket a hitelesítési határnapon a köz
ségi elöljáróság által kidoboltatás útján vagy a
helyi szokás szerinti módon újólag figyelmezteti
a megjelenésre és a megjelent feleket az eljárás
céljáról ós következményeiről felvilágosítja.
A hitelesítési eljárás, melyről általános jegyzőkönyv vezetendő, akkép intézendő, hogy a telek
jegyzőkönyvek sorrendje szerint a tervezett új
birtoklap mind a kihasítási földkönyvvel, mind
az eredeti telekjegyzőkönyvvol gondosan össze
egyeztessék és a tulajdonos, valamint a többi ér
dekeltek előtt felolvastassák, mely alkalommal,
valamint a feljegyzett, ugy a most előadott észre
vételek is tárgyalandók, felderítendök és a neta
lán talált hiba, ha az összes érdekeltek bele
egyeznek, azonnal kiigazítandó. Ezen tárgyalá
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soknál minden telekjegyzőkönyvre vonatkozólag
külön jegyzőkönyv vezetendő és az érdekeltek
által aláírandó. Ha azonban valamelyik telekjegyzőkönyvre nézve megjegyzés nem tétetnék,
ez csak az általános tárgyalási jegyzőkönyvben
említendő meg és erről külön jegyzőkönyvet fel
venni nem kell.
A hitelesítő bizottság köteles a bejelentett bir
tokváltozásokról szóló átiratási kérelmeket, a
jogcímre vonatkozó iratok melléklése mellett,
jegyzőkönyvileg felvenni és egyúttal a birtok el
nevezésére, eldarabolására s fekvésére, ugy az
okiratok egyéb hiányaira vonatkozó aggályokat
a felek ós a községi elöljárók meghallgatása
mellett felderíteni, nem különben az érdekelt hi
telezőknek netaláni nyilatkozatait bejegyezni. Az
eldarabolandó birtokokról a bizottság a vázrajzo
kat hivatalból elkészíti. A hitelesítő bizottság
munkáját befejezvén, az általános jegyzőkönyvet
a községi elöljáróság által aláíratja, és azt, vala
mint a felvett külön jegyzökönyveket is a telek
könyvi hatóság elé terjeszti. A telekkönyvi ható
ság ezen jegyzőkönyvet átnézi és a kiigazítások,
valamint a birtokváltozások felett végzésileg ha
tároz. Ezen végzések, melyek ellen a telekkönyvi
rendtartás szabályai szerint felfolyamodással le
het élni, az érdekelt feleknek is kézbesítendők.
A telekkönyvvezető az elrendelt kiigazításokat
a telekkönyvekben kitünteti, az egész munkálatot
egy telekkönyvi hivatalnokkal újólag összeegyez
teti, s ha hiba nem mutatkozik, erről a telek
könyvi hatósághoz jelentést tesz. A telekkönyvi
hatóság ennek folytán az egészet újólag átvizs
gálja, a ha mindent rendben talál, az átalakítási
munkálatnak az eredeti telekjegyzőkönyvekben
leendő bevezetését elrendeli, ós ez alkalommal
egyúttal a teherlapon teendő változtatásokról is
intézkedik.
A telekkönyvvezető ennek folytán az eredeti
telekjegyzőkönyvben a birtok ós esetleg a teherlapot kiigazítja és elkészíti. A telekkönyvvezető
egyúttal elkészíti: a) az új térképet; b) a birtok
részlet lajstromot; c) kiigazítja a névjegyzéket ós
erről a telekkönyvi hatóságnak jelentést tesz. A
telekkönyvi hatóság a bevezetést megvizsgálván,
helyben hagyja, esetleg a szükséges kiigazításo
kat elrendeli és egyúttal: a) az eredeti kihasítási
földkönyvet, térképet ós első felvételi földköny
vet a kir. törvényszékhez visszaküldi; b) a köz
ségnek az új földkönyv másolatát megküldi j
c) az adómunkálatokat az adóhivatalnak vissza
küldi.
Ha a T. betétszerkesztéssel, vagy telekkönyvi
helyesbítéssel nem kapcsolatos, akkor a telek
könyvnek ezen szabályok szerint eszközlött át
alakítása végleges, és az átalakításkor közbejött
téves bevezetésből származó bárminemű igények
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé
nem érvényesíthetők. Ha azonban a T. betétszer
kesztéssel, vagy telekkönyvi helyesbítéssel kap
csolatos, akkor a hat hónapi hirdetményi határ
idő alatt beadott felszólalások, ellenmondások,
törlési keresetek harmadik jóhiszemű személyek
irányában is hatályosak. A T.-ra vonatkozó min
dennemű jegyzőkönyv, beadvány ós azok mellék
letei bélyegmentesek.]
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• A T.-ról a 2579/1869., 7538/1876., -15,041/1889.,
51,407/1895. számú igazságügyminiszteri rende
letek, továbbá azokra a községekre, melyekben
még betétszerkesztés nem,volt az 1886.évi XXIX.
fcfc, 1889. évi XXXVIII. t.-c, 1891. éviXVI.-t.-a,
1892. évi XXIX. t.-e. 19,665/1893., 24,366/1893.,
37,958/1893. számú igazságügyminiszteri rende
letek szólnak, melyek a betétszerkesztést és telek
könyvi helyesbítést is tárgyalják.
TÖKÖK.
Telekkönyvi átvitel. Az 1886. XXIX. t.-c. 2.
§-ának utolsó bekezdése elrendeli, hogy minden
ingatlan annak a községnek telekkönyvi betéteibe
veendő fel, amelyhez közigazgatási beosztás sze
rint tartozik. Azonban megtörténik, hogy részint
helytelen telekkönyvezés folytán, részint a köz
igazgatási teríilet változtatása folytán egy vagy
Több ingatlan nem annak a községnek a telek
könyvében szerepel, amelynek közigazgatási ha
tásága alá tartozik s ilyenkor az összhang hely
reállításának szüksége felmerülvén, az e végett
lefolytatott eljárást T.-nek nevezzük. A telek
könyvi hatóság a T. iránti eljárást hivatalból
megindítja, mihelyt akár közigazgatási hatóság
értesítése, akár község vagy magánfél kérelme
folytán, akár a telekkönyvvezető jelentéséből,
akár véletlenül valamely telekkönyvi ügy birói el
látása közben értesül, hogy valamely terület nem
annak a községnek telekkönyveiben szerepel,
amelyhez közigazgatás szerint tartozik. Ha az át
vitel el- vagy el nem rendelésének vagy az átvitel
terjedelmének kérdésében kétségek merülnek fel,
a telekkönyvi hatóság az igazságügyminiszter ha
tározatát kéri ki. A T. költségeit a telekkönyve
zési átalányból fizetik.
A T. alapját a közigazgatási beosztásra, köz
igazgatási átcsatolásra, szomszédos községek ha
tárainak megállapítására vonatkozó hivatalos
ügyiratok, jelentések és bizonyítványok teszik,
melyek hivatalból megszerzendők. Megkülönböz
tetjük: 1. a betétszerkesztés előtti, 2. a betétszer
kesztéssel kapcsolatos, 3. a betótszerkesztés utáni
T.-t. A betétszerkesztés előtti T.-nél a telekkönyvi
hatóság telekkönyv-vezetőt, segédtelekkönywezetöt biz meg, hogy a megérkezett ügyiratok, eset
leg helyszíni nyomozás után állapítsa meg és fog
lalja jegyzékbe : a) azokat a telekjegyzőkönyve
ket, amelyekben csupán olyan ingatlanok vannak
felvéve, amelyek mind átvitel tárgyát képezik;
b) azokat a birtokrószleteket, melyek egészen át
viendők, de át nem viendő birtokrészlettel együtt
vannak valamely telekjegyzőkönyvbe felvéve;
c) a rendben átviendő telekkönyvi birtokrészle
teknek azon területrészeit, amelyek átvitel tár
gyát képezik s amelyekről egyúttal a lejegyzéshez
szükséges vázrajz is elkészítendő. A telekkönyvvezető a jegyzéket, térrajzokat s összes iratot a
telekkönyvi hatóságnak jelentés mellett bemu
tatja. Erre a telekkönyvi hatóság, ha a jegyzéket,
vázrajzokat helyesnek találja, a felsorolt ingat
lanoknak változatlan telekkönyvi állással való
átvitelét elrendeli. Az átvitt birtokrészletek a köz
ség telekkönyvében, amelybe átvitetnek, az ezen
községbeli legmagasabb helyrajzi számot közvet
lenül követő számokkal jelölendők meg. Ugyanez
a szabály áll az újonnan nyitandó telekjegyzö
könyvek számozásánál is. Az átvitelről hirdet
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mény bocsátandó ki, melyben, ha az átvitel után
az ingatlanok más telekkönyvi hatósághoz kerül
tek, az a nap is naptárilag megjelölendő, ameddig
az átvitt ingatlanokra vonatkozó beadványul; az
addigi, azontúl pedig az átvevő telekkönyvi ható
sághoz intézendők. Az átvitelnél esetleg felmerült
hibák kiigazítását harmadik jóhiszemű személyek
elleni teljes joghatálylyal 3 évig lehet kérel
mezni.
A betétszerkesztéssel kapcsolatos T .ugyanilyen,
csakhogy a betétszerkesztö közegek mindig hiva
talból tartoznak nyomozni, hogy a T. szüksége
nem merül-e fel. Ha igen, akkor jelentést tesznek
róla a telekkönyvi hatóságnak, amely a két köz
ség betéteinek lehetőleg együttesen íeendö szer
kesztéséről gondoskodik. Ha együtt szerkeszteni
nem lehet, akkor a telekkönyvi hatóság a hetétszerkesztós körén kivül foganatosítja a T.-t. Ha
együtt lehet szerkeszteni, akkor a betétszerkesztö
bizottság végzi az átvitelt s arra is ügyel, hogy
a két község telekkönyve egyszerre legyen a for
galomnak átadható. A betétszerkesztés utáni T.nól csak az a különbség, hogy ha olyan község
telekkönyveibe kell az átvitelt teljesíteni, amely
ben még nem volt botétszerkesztés, akkor a letet
szerkesztést meg kell várni. Ha olyan községből
kell átvinni, ahol még betétek nincsenek, olyan
községbe, ahol már vannak hetetek, akkor az át
vitellel szintén várni kell, inig abban a községben
is betétszerkesztés lesz, amelyből át kell vinni.
Ha pedig a betétszerkesztés már mindkét község
ben he van fejezve, akkor előbb a kataszter meg
felelő kiigazítása t kell szorgalmazni s a T. azután
akkóp foganatosítandó, mintha még mindkét közBégben telekjegyzőkönyvek volnának.
Ha valamely puszta önálló községgé alakul, de
ugyanazon telekkönyvi hatóságnál megmarad,
akkor a telekkönyvek elkülönítését csak az eset
ben kell foganatosítani, ha az igazságiigymmiszter engedélyezi vagy elrendeli. Ha más telek
könyvi hatósághoz kerül, akkor az átvitel foga
natosítandó. Ha olyan községek egyesülnek, me
lyeknek külön telekkönyvük van, a telekkönyvek
egyesítése csak betétszerkesztés alkalmával kü
lön igazságügyminiszteri rendeletre teljesítendő.
A T.-ről az 1892. 8688. számú igazságügyminisz
teri rendelet intézkedik részletesen.
i ÖBÖKÍ
Telekkönyvi bejegyzések teljesítése. Minden
nyilvánkönyvi bejegyzés a B. és C. lapnak másé
dik rovatában teljesítendő olymódon, ho
első vonalban a telekkönyvi ügydarab benyújtá
sának napja s iktató száma jő, ez alá pedig telje
sen és szórói-szóra könnyen olvashatólag s lehető
helykimélóssel mindaz, aminek bejegyzését a bíró
megengedte. Az első rovatba a sorszám jő, mely
mindkét lapon 1-en kezdendő s aritmetikai Bor
rendben folytatandó. A 3-ik rovat a jegyzet rovat
A teherlapon azonban a 2-ik és a 3-ik rovat kö
zött még egy rovatot kell csinálni, melybe a be
jegyzett követelések pénzösszegei, amennyiben
az lehetséges, amennyiben t. i. az összegnek egy
szeri lefizetésével a terhelés megszűnik, számok
kal kivetendők, mig más esetekben, amelyekben
az összegnek számszerti kitétele nem lehetséges,
p. évi járadékoknál az általános terhelési jel:
„—" vetendő ki. A 2-ik rovatban a számszerű ösz-
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szegeket bettivei kell bejegyezni. Ha több bejegyezvény egyenlő rangsorozatban áll. ami akkor
történik, amidőn a vonatkozó kérvények egyide
jűleg érkeztek az iktató hivatalba, ez a körülmény
az illető bejegyezvények mindegyikénél kitünte
tendő. A bejegyezvénybe becsúszott hibákat sem
kivakarni, sem máskép olvashatatlanokká tenni
nem szabad, hanem azok csak alájuk tett pon
tokkal jelölendök meg. Minden bejegyezvény a
lapoldal minden rovatain keresztül tintával huzundó vonallal berekesztendő. A bejegyzéseket oly
stirtin kell egymásután írni, hogy közheszürások
ne történhessenek.
Telekkönyvi helyesbítés, olyan perenkivűli
eljárás, mely szerint a telekjegyzökönyvekbe be
tétszerkesztés foganatosítása nélkül és mégis a
betétszerkesztés folyamán igénybe vehető rend
kívüli kedvezmények mellett, tehát a telekkönyvi
rendtartás szigorú szabályainak mellőzésével je
gyez be valamely dologbeli jogot a telekkönyvi
hatóság. L. még Betétszerkesztés.
TÖRÖK.
Telekkönyvi összehasonlító jegyzék, 1. Azo
nosítás.
Telekkönyvi póthelyszinelés. Ahol a hely
színelésen alapuló eredeti vagy átalakított telek
jegy zőkönyvok vannak használatban, a telekkönyvezés tárgyát képező oly ingatlanok telekkönyvezóse, amelyek a tolok jegyzőkönyvek egyi
kében sem fordulnak elő, póthelyszinelés útján
történik. Ahol már a betétek vannak forgalom
ban, ott nem T., hanem telekkönyv kiegészítése
útján veszik fel a később telekkönyvezendő in
gatlanokat.
Ha utólag magánforgalom tárgyává vált olyan
ingatlannak telekkönyvi felvételéről van szó,
amely az általános telekkönyvi helyszínelés vagy
a telekkönyvi átalakítás idejében telekkönyv
tárgyát nem tevő köz vagy nyilvános vagyon
volt és ha ez az ingatlan a telekkönyvi térképen
vagy önállóan, vagy más terület kiegészítő ré
szeként fel van tüntetve, továbbá ha a kérvé
nyező az illetékes hatóság által a fennálló sza
bályok értelmében kiállított és a szükséges fel
sőbb hatósági jóváhagyással is ellátott olyan
okiratot mutat be, amelyben a kérdéses közva
gyonnak az ő magántulajdonába történt átszál
lása el van ismerve, és meg van engedve, hogy
annak tulajdonjogát a maga javára, bekebelez
tesse, a telekkönyvi hatóság az ingatlannak a
szerző tulajdonául való bejegyzését tárgyalás és
minden egyéb eljárás nélkül végzéssel rendeli cl.
Ha a kérvényhez nincsen olyan szabályszerű ok
irat csatolva, amelynek alapján a tulajdonjog
le volna jegyezhető, a kérvény indokolt végzés
sel elutasítandó.
Azokra a birtokrószletekre nézve, amelyek az
általános telekkönyvi helyszíneléskor vagy a te
lekkönyvi átalakításkor a telekkönyvbe fel vol
tak veendők, de tényleg fel nem vétettek, a telek
könyvi hatóság bármi úton jutott e körülmény
tudomására, a T.-t hivatalból indítja meg. Ilyen
ről a telekkönyvvezető is köteles jelentést tenni.
Ily esetben a telekkönyvi hatóság hivatalból meg
szerzi azokat a kataszteri adatokat és vázrajzo
kat, melyek a felveendő és a szomszédos ingat
lanok fekvését (dűlő, utca, tér) határait, helyrajzi
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és esetleges öszeirási számait, mívelésiágát, tér
mértékét, tényleges birtokosaik neveit és lakhe
lyét feltüntetik és egyúttal a szomszédos ingat
lanok telekkönyvi helyrajzi számait, valamint
telekkönyvi tulajdonosaik neveit és lakhelyét is
megállapítja. Ha sziget felvételéről van szó, ez
adatokat és vázrajzokat az átellenes parti birtok
részletekre nézve is meg kell szerezni. Ha a ka
taszteri munkálat a kivánt adatokat nem tartal
mazná, kiigazítása végett a pénzügyi hatóság
megkeresendő. Az utóbb képződött birtokrészle
tek T.-ét a telekkönyvi hatóság csak az érdekelt
fél kérelmére teljesíti. Az érdekelt fél az előbb
említett adatokat kérvénye mellett köteles be
mutatni, mert különben a kérvény pótlás vógetf
visszaadandó.
Ahhoz, hogy maga a T. akár hivatalhói, akár
az érdekelttel kérelmére foganatosittassék,szük
séges, hogy a T.-t az igazságügyminiszter elren
delje. E végből a telekkönyvi hatóság a szüksó-"
ges adatok és vázrajzok megérkezése és megál
lapítása után az ügyállás részletes előadásával":
az igazságügymiriiszterhez jelentést tesz és e je
lentéshez az említett adatokon és vázrajzokon
felül az eredeti helyszínelésnél vagy átalakítási
hitelesítésnél vezetett általános tárgyalási jegy
zőkönyvnek a felveendő ingatlanra vonatkozó
kivonatos másolatát, továbbá a telekkönyvi tór :
képnek, a birtokrészletlajstromnak és az illető
telekjegyzökönyvek birtoklapjainak a felveendő
és a szomszédos ingatlanokra vonatkozó hiteles
kivonatos másolatait csatolja.
Mihelyt az igazságügyminiszter a T.-t elren
delte, a telekkönyvi hatóság végzósileg birót, albirót, bírósági jegyzőt, vagy birói minősítéssel
biró aljegyzőt kiküld a helyszínére, a helyszíni
eljárás határnapját kitűzi, hirdetményileg is
közzé teszi, a kiküldöttnek az eljáráshoz szüksé
ges iratokat kiadja. A kiküldött mellé telekkönyv
vezetői szakközeg (telekkönyvvezető, segédtelekkönyvvezetö, telekkönyvi vizsgát tett Írnok, díj
nok) csak az esetben rendelendő, ha a helyszíni
eljárás minősége (bonyolultabb vázrajz felvétele
stb.) kívánatossá teszi. A kiküldött a kitűzött ha
tárnapon a helyszínén megjelenvén, a tényállást,
tényleges birtokost és a telekkönyvezéshez szük
séges körülményeket megállapítja. A helyszíni
eljárás menetéről a kiküldött póthelyszinelési
jegyzökönyvet vesz fel, melyet a telekkönyvi ha
tóságnak jelentés mellett bemutat.
A jelentés elintézéséül a telekkönyvi hatóság,
ha a T.-nek helyét látja, ez iránt a kiegészítendő,
vagy újonnan nyitandó telekjegyzőkönyvek tü
zetes megjelölésével ós a bejegyzés szövegének
meghatározásával végzósileg intézkedik, fogana
tosítására a telekkönyvi irodának utasítást ad,
meghatározza a napot, melyen a T. útján törtónt
telekkönyvezés hatálya kezdődik és hirdetményt
bocsát ki. A birdetményben a T.-t s az uj telek
könyvezés hatályának napját közzé teszi és fel
hívja az érdekelteket, hogy esetleges jogsérel
meiket harmadik jóhiszemű személyek elleni joghatálylyal hat hónap alatt orvosolják. Ezzel a
hirdetménynyel az eljárás be van fejezve. A T.röl az 1896. évi 70.972. sz. igazságügyminiszteri
rendelet intézkedik 'észletesen.
TÖRÖK.
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Telekkönyvi térkép, olyan térkép, mely a
telekkönyvi hatóságnál van, s a telekkönyvnek
kiegészítő része. A telekjegyzőkönyvek mellett
levő T.-eknek azonban igen kevés jelentősége
van, mert nem is szakemberek készítik, hanem
a helyszíneléssel megbízott közegek vagy telekkönywezetők, s pontosságára nem is számíta
nak, minden méretfelmérés és lépték nélkül csak
ugy találomra rajzolják, hogy a térképen levő
alak a birtoknak a természetben látható alakjá
val körülbelül megegyezzen, s a természetben
szembeötlően nagyobb területű birtokot a kiseb
biktől a térképen is meg lehessen különböztetni.
Sőt néhol egyáltalán nem is voltak T.-ek ós csak
az újabb időben van elrendelve a T. pótlása.
Ahol úrbéri birtokrendezés folytán a telekkönyvi
átalakítás megvolt, ott megfelelőbbek a T.-ek.
mert szakértő mérnökök által felelősség mellett
teljesített felmérés és bizonyos lépték szerint ké
szített pontos térképről vannak másolva, a csak
annyiban hibásak, amennyiben a másolatok ké
szítésénél a pontosságra nem igen ügyeltek. A
telekkönyvi betétszerkesztés alkalmával új T.-ek
létesítéséről gondoskodnak, amelyek a kataszteri
térképeknek teljesen hü másolatai, s ezek már
hiteles T.-ek. Az ilyen hiteles T.-eket a telek
könyvi hatóságok a betétekkel együtt adják át a
forgalomnak.

TÖRÖK.

Telekkönyvi térkép pótlása. Ha a telek
könyvi helyszíneléskor valamely községről telek
könyvi térkép egyáltalában nem, vagy a községi
terület egy részéről nem készült, ós ezt a mulasz
tást utólag sem pótolták, ha a telekkönyvek bir
tokszabályozás folytán szükségessé vált ós a betótszerkesztésen kívül foganatosított átalakítá
sánál a telekkönyvi térkép készítését egészben
vagy részben elmulasztották, és a hiányt utólag
sem pótolták, ha a helyszíneléskor, a telekkönyvi
átalakításkor vagy a telekkönyvi térkép utólagos
pótlásakor a térképen valamely területet csak
•egészben, az abban foglalva volt egyes birtok
részletek külön feltüntetése nélkül vettek fel. ha
a helyszíneléskor, a telekkönyvi átalakításkor
vagy utólag készült telekkönyi térkép egészen,
vagy annak szelvénye vagy a szelvény egy ré
sze elveszett, megsemmisült, vagy használhatat
lanná vált, T. válik szükségessé.
A telekkönyvi hatóság a T.-ról hivatalból kö
teles intézkedni. Ha akár a telekkönyvi ügyek
elintézése közben, akár a telekkönywezető hiva
talos jelentéséből tudomást szerez arról, bogy a
T. szüksége fenforog, elrendelése végett a te
lekkönyvi hatóság az igazságügyminiszterhez
tesz jelentést, melyben egyúttal arra nézve is
javaslatot tesz, hogy a telekkönyvi iroda tagjai
közül a bíróság ügymenetének lényegesebb fenn
akadása nélkül ki volna megbízható a tervezet
elkészítésével. Mihelyt az igazságügyminiszter a
T.-t elrendelte, a telekkönyvi hatóság telekkönyv
vezetőt, segédtelekkönyvvezetőt, telekkönyvi
vizsgát tett írnokot, dljnokot biz meg a pót
landó térkép tervezetének elkészítésével.
A tervezet elkészítésével megbízott közeg első
feladata, hogy a T.-hoz szükséges segédadatokat,
u. m. a telekkönyvi helyszinelési munkálatra
vonatkozó iratokat, a részletlajstromot, esetleg a
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helyszíneléskor felvett dülörajzokat, ha pedig a
telekkönyv birtokszabályozásnál fogva előzete
sen átalakíttatott, az új birtokállapotot kimutató
földkönyvet és térképet hivatalos használatra
megszerezze. Ha a segódadatok más bíróságnál
vannak, megszerzésük végett a telekkönyvi ható
sághoz jelentést tesz.
A telekkönyvi térkép tervezetének készítésé
nél különbözően kell eljárni, a szerint, a mint a
T. oly községre vonatkozik, melynek telekkönyve
birtokszabályozás folytán már 1. át van alakítva
2. nincs átalakítva. Ha át van alakítva, akkor a
térkép tervezetének készítése rendszerint a telek
könyvi hatóság helyiségében történik s abból áll,
hogy a megbízott a hiányzó térképet vagy a tér
kép hiányzó részét a birtokszabályozási térképről
lemásolja, a megfelelő helyrajzi számokat bele
írja, ós az igy elkészült tervezet minden szelvé
nyét aláírja. Ha nem volt átalakítva, vagy a bir
tokrendezési térkép nem keríthető elő, vagy a
helyrajzi számok helyes beírása kétes, akkor a
megbízott az illető községbe a helyszínére kiküldendő.
A kiküldött azokról a birtokrészletekről, me
lyeknek térképe pótlandó, jegyzéket készít, melybe
a telekjegyzökönyvekből, a helyszineléskon vagy
telekkönyvi átalakitáskori és a mostani tulajdo
nosaik is beirandók, s lehetőleg térmértékeik is
feljegyzendők. A kiküldött a helyszínén két bi
zalmi férfi segélyével, a birtokosok meghallga
tásával minden dűlőről a természetes ismortetöjelek (határdombok, hidak, utak, folyók, ta
vak, helyi elnevezésükkel együtt) külön rajzot
készít. A térmértékre csak annyi ban kell figye
lemmel lenni, hogy szembeötlően nagyobb vagy
kisebb területek az egyes dűlőkben fel legyenek
ismerhetők. Ha a községnél kataszteri birtokvázla
tok vannak, azokat segédeszközül lehetőleg fel
kell használni. A dülörajzokat a kiküldött meg a
bizalmi férfiak aláírják. A helyszíni eljárás mene
téről a kiküldött általános jegyzökönyvet vesz
fel, melyet a bizalmi férfiak is aláírnak. Az elké
szült tervezet a telekkönyvi hatóságnak jelentés
mellett bemutatandó.
A telekkönyvi hatóság a tervet megvizsgálja
s esetleg kiigazításáról vagy pótlásáról gondos
kodik s ha már helyesnek találja, hirdetményt
bocsát ki róla, melyben közzé teszi, hogy a tér
kép pótolva van, s ellene jóhiszemű harmadik
személyek elleni teljes joghatálylyal csak (a nap
tárilag meghatározandó) hat hónap alatt lehet
felszólalással élni. A felszólalásra hozott végzés
ellen a kir. ítélő táblához felfolyamodással lehet
élni, melynek egybehangzó határozata végérvé
nyes, megváltoztató végzése ellen pedig a kúriá
hoz lehet még felfolyamodni. A felszólalási ha
táridő letelte, vagy a felszólalások jogerős elinté
zése ós hivatalból való foganatosítása után a
telekkönyvi hatóság az új telekkönyvi térképet
hitelesítettnek kijelenti, a hitelesítési záradékot
minden dülőrajzra külön-külön rávezeti és azután
a térképet rendes telekkönyvi térképként kezeli.
Ha a T.-nak nincs helye, de valamely dűlőre
vagy községre vonatkozó telekkönyvi térkép oly
hibás, hogy céljának meg nem felel, vagy mikor
a telekkönyvi betétek szerkesztése alkalmába!
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Telekkönyvi térkép gyanánt használatba vett ka szerkesztésekor a betétekbe fel nem vettek, to
taszteri tórkópmásodlat elveszett, megsemmisült vábbá amelyek a betétek szerkesztése után kép
vagy használhatatlanná vált, erről a telekkönyvi ződtek vagy váltak magánforgalom tárgyává, a
hatóság az igazságügyminiszterhez szintén kö T. útján történik. Ahol még a betétek nincsenek
rülményes jelentést tesz, s az igazságügy-minisz forgalomban, ott nem a T., hanem póthelyszinelés
ter a helyesbítésről vagy pótlásról az itt elmon útján teljesítik valamely ingatlannak a telekjegy
dott elvek alapul vétele mellett esetről-esetre kü zőkönyvbe való utólagos felvételét.
lön utasítást fog a telekkönyvi hatóságnak adni.
Ha a telekkönyv magánforgalom tárgyává vált,
A T.-ról az 1896. 70971. számú igazságügy olyan ingatlannal egészítendő ki, amely a telek
miniszteri rendelet intézkedik.
TÖKÖK. könyvi betétek szerkesztésekor telekkönyvezés
Telekkönyvi vizsga. Aki telekkönyvvezető tárgyát nem tevő köz- vagy nyilvános vagyon
akar lenni, annak T.-t kell tenni. T.-t az tehet,aki a volt s mint ilyen vagy önállóan vagy más terület
gimnázium v. reáliskola v. polgári iskola 4 osztá kiegészítő részekónt a kataszteri térképen fel van
lyát v. a megfelelő egyenrangú iskolát sikerrel el véve, és ha a kérvényező az illetékes hatóság ál
végezte és valamely telekkönyvi hatóságnál log- tal a fennálló szabályok értelmében kiállított s a
a I ább egy ó vi ggyakorlaton volt s a telekkönyvi váz-szükséges felsőbb hatósági jóváhagyással is el
rajzolásban jártasságot szerzett. A vizsga iránti látott olyan okiratot mutat be, amelyben a kér
kérvényt akármelyik kir.itélőtáblánál be lehetadni déses közvagyonnak az ő magántulajdonába való
s a vizsgát le lehet tenni. A vizsga tárgyai a f enn- átszállása el van ismerve s meg van engedve,
álló helyszinelési utasítások, a telekkönyvi ren hogy annak tulajdonjogát telekköny vileg a maga
delet, a vele összefüggő törvények és rendeletek, javára bekebeleztesse; a telekkönyvi hatóság
a. telekkönyvi ügyvitel, az anyagi telekkönyvi megkeresi a földadókataszter nyilvántartásával
jogból a dologi jogok fogalma, betétszerkesztés. megbízott pénzügyi hatóságot, hogy a magán
Az ügyvitelben való jártasság megbirálása végett forgalomba hozott ingatlanra nézve esetleg a ka
a vizsgálattevő a bizottság előtt legalább egy te taszteri munkálatok kiigazítása után a kataszteri
lekkönyvi végzést fogalmaz szóval és azt azonnal térképnek megfelelő vázrajzot, az ingatlannak a
írásban foganatosítja. A vizsga legalább fél óráig kataszteri munkálatban kitett művelési ágát ós
tart. A vizsgálat el vagy el nem fogadása felett fekvését, továbbá a kataszteri felmérés szerinti
az elnökkel együtt három tagból álló vizsgáló térfogatát és kataszteri tiszta jövedelmét feltün
bizottság szótöbbséggel határoz. Elfogadás esetén tető adatokat közölje vele. A kataszteri adatok
erről a jelölt 2 koronás bélyeggel ellátott bizo megérkezése után a telekkönyvi hatóság az in
nyítványt kap, mely a bizottság tagjainak alá gatlannak a szerző tulajdonául való bejegyzését
írásával és a kir. ítélőtábla pecsétjével van el tárgyalás ós minden egyéb eljárás nélkül végzés
látva. Ha a bizottság a jelöltet nem nyilvánítja sel rendeli el. Ha a kérvényhez nincsen olyan
képesítettnek, akkor egyúttal azt is megszabja, szabályszerű okirat csatolva, amelynek alapján
hogy mennyi ideig kell ismét valamely telek az ingatlannak a szerző tulajdonául való bejegy
könyvi hatóságnál gyakorlaton lenni, hogy újra zése el volna rendelhető, a telekkönyvi hatóság
jelentkezhessek vizsgálattótelre. Ennek az újabbi a kérvényt a pénzügyi hatóság megkeresésének
gyakorlatnak legalább hat hónapra kell terjednie. mellőzésével elutasítja.
Másodszori visszautasítás után, tehát harmadíz
Azokra a birtokrészletekre nézve, amelyek a
ben csak ugy jelentkezhetik újabb vizsgára a je
lölt, ha a bizottság által meghatározott időn át, telekkönyvi betétek szerkesztésekor a betétekbe
melynek legalább egy évre kell terjednie, ismét fel lettek volna veendők, de tényleg fel nem vé
gyakorlaton volt valamely telekkönyvi hatóság tettek, a telekkönyvi hatóság bármi úton jutott
nál s a telekkönyvi ügykezelésben jártasságot ennek a körülménynek tudomására, a T. végett
szerzett. A vizsga letétele díjmentes. Aki a T.-t hivatalból köteles megindítani az eljárást. Ha
leteszi, egyelőre csak napidíjasnak szokták al ilyet a telekkönyvvezető vagy a földadókataszter
kalmazni. Pályázat útján később az igazságügy nyilvántartásával megbízott hatóság vesz észre,
miniszter Írnokká, majd segédtelekkönyvvezetővó kötelesek róla az eljárás hivatalból való megin
s végül telokkönyvvezetővé nevezi ki, amely ál dítása végett a telekkönyvi hatóságnak jelentést
lásban a IX. fizetési osztály 1. fokozatáig emel- tenni. Ezt a jelentést az érdekelt fél kérelme is
kedhetik s 1300 frt évi fizetést és 200—400 írt pótolhatja. Azokra a birtokrészletekre nézve, me
évi lakbért élvezhet. A telekkönyvvezető, segéd lyek a betótszerkesztés után képződtek, a földadó
telekkönyvvezető hivatása az, hogy a telekköny kataszter nyilvántartásával megbízott pénzügyi
veket őrizze, belőle a feleknek értesítést adjon, a hatóság megkeresésére vagy az érdekelt fél ké
telekkönyvi hatóság által elrendelt bejegyzéseket relmére indítandó meg a T. iránti eljárás. Ha a
a telekkönyvekben foganatosítsa s szükség ese pénzügyi hatóság kéri megkeresvónyben a T.-t,
tén a telekkönyvi előadó bírónak végzések fogal akkor a fent elősorolt kataszteri adatokat már a
mazásával segédkezzék. A T.-ról az igazságügy megkeresvónyben közölnie kell. Ha magántól kéri
miniszter 1870. 299, 1983, 2630. számú, az 1883. a szabálytalanságból kimaradt vagy később kép
8088. számú rendeletei, az 1891.1395. számú ren ződött ingatlan felvételét, kérvényében elő kell
delete 11. §-a intézkednek, a telekkönyvvezetö adnia, hogy az ingatlan a hatályon kivül helye
minősítését pedig az 1883. I. t.-e. 19. §-a szabá zett telekjegyzőkönyvekben, a kataszteri térké
lyozza.
TÖRÖK. pen ós földkönyvben fel van-e véve; ha fel van
véve, akkor a hatályon kivül helyezett telekjegyzőkönyvben ós a kataszteri munkálatban előfor
Telekkönyv kiegészítése. Azon ingatlanok duló helyrajzi számát is meg kell jelölni, egyúttelekkönyvezése, melyeket a telekkönyvi betétek
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tal a dűlő, utca, tér, ház ós határok szerint pon
tosan körül kell irní a szomszédokat, szigetnél
pedig az átellenes parti birtokosokat és lakhe
lyeiket meg kell nevezni. Ha a kérvény nincs igy
-szerkesztve, akkor az eljárás megindításának
csak akkor szolgál alapjául, ha kitűnik belőle,
hogy szabálytalanságbúi kimaradt birtokról van
szó. Ellenkező esetben a kérvény pótlás végett
visszaadandó. A kérvény elfogadása után a fent
elősorolt kataszteri adatokat a telekkönyvi ható
ság hivatalból megszerzi.
Szabálytalanságból kimaradt vagy később kép
ződött ingatlan felvétele iránti eljárásban a ka
taszteri adatok megérkezése után a telekkönyvi
hatóság bíróból (albiróból) és telekkönyvvé/" 'tőhói (segódtelekkünyvvezetőböl, telekkönyvi vizs
gát tett írnokból, dijnokból) álló bizottságot küld
ki a helyszínére s egyúttal a helyszíni eljárásra
határnapot tüz ki, amit hirdetmény útján is közzé
tesz. A bizottság a helyszínén a tényleges birto
kost hivatalból megállapítja, eljárásáról jegyző
könyvet vesz fel, majd a telekkönyvi hatóság he
lyiségében a már meglevő betétet az újonan fel
vett ingatlannal kiegészíti, esetleg új betétet
szerkeszt, a telekkönyvi térképet, részletlajstro
mot, betüsoros névjegyzéket kiigazítja s eljárá
sáról a felvett jegyzőkönyv bemutatása mellett
a telekkönyvi hatóságnak jelentést tesz. E jelen
tés elintézéséül a telekkönyvi hatóság ismét hir
detményt bocsát ki, melyben a T.-t közzéteszi s
az esetleges igénylőket jogaiknak harmadik jó
hiszemű személyek elleni teljes joghatálylyal hat
hónap alatt leendő érvényesítésére figyelmezteti.
Ezzel az eljárás be van fejezve. A T.-ről az 1892.
33,933. számú igazságíigyminiszteri rendelet in
tézkedik részletesen.

TÖKÖK.

Telekkönyvvezető, 1. Telekkönyvi vizsga.
Telekteher, 1. Dologi teher.
Telektroszkóp (gör.), igy nevezi Szczepanik
elektromos messzelátó készülékét, mely az eddig
ismert ilynemű készülékeket felülmúlja (l. Elek
tromos messzelátás). Szczepanik készülókét az
idei párisi kiállításon szándékozik bemutatni.
Telepítés (XVI. k.). Az 1894. V. t.-c. alapján a
T. ügye sok nehézségbe ütközött s egyáltalán nem
hozta meg azt az eredményt, melyet a törvény
nyel elérni kívántak. Ez a körülmény, valamint
az évről-évre fokozottabb mértékben nyilvánuló
elégedetlenség a parasztság helyzetével s az en
nek kisóretéhen föllépő munkásmozgalmak, ki
vándorlások, különösen a spekuláció s a nemzeti
ségi pénzintézetek elhatalmasodása a magyarság
rovására, sürgősen szükségessé tették a T. ügyé
ben határozott politika formulázását s a viszo
nyoknak megfelelő törvényhozási intézkedések
megtételét. A m. kir. földmívelésügyi miniszté
rium nem is késett megtenni a szükséges előintézkedéseket. Tervezetet készített a T. ügyének
törvényhozási megoldására, azonkívül a társada
lom megnyerése érdekéből, hogy t. i. a T. kérdé
sében egységes közvélemény alakuljon ki, 1900
jan. 18—24. enquétet tartott, melyre az érdekel
tek és szakértők nagy számát meghívta.
Az értekezlet elé a következő kérdőpoutokat
állította: 1. Szükséges-e, hogy a telepítési tevé
kenység szélesebb keretben folytattassék ? Az ál
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lami vagy a ínagántelepitésre kell nagyobb súlyt
helyezni ? A T.-i tevékenység mellett kivánatos-e
az örökbérleti vagy feles bérleti rendszer alkal
mazása ós támogatása ? 2. Kivánatos-e, hogy a
nem állami birtokoknak T.-i célokra való fölhasz
nálása megkönnyittessék; ha igen, mily módon
s mily feltételek mellett ? 3. A magán-!', enge
délyhez köttessók-e ? 4. A T.-i terület s az egyes
telepeseknek adandó terület minimuma és maxi
muma a törvényben megállapittassék-e és miképen ? Középbirtokok és munkástelepek alkotása
megengedtessék-e s mily feltételekkel ? 5. Eltil
tandó-e a telepítő attól, hogy a telepeseket egye
temleges kötelezettséggel szerződtesse ? (!. Eltil
tandó-e a telepítő attól, hogy különböző vallásfelekezetü telepeseket telepítsen ? 7. A magán-T.-re
nézve föntartandó-e az 1894. V. t.-c. 3., 5., 6., 7.
§§-nak rendelkezései, vagy a telepítő és a telepe
sek érdekében miképen volnának módos!tandók?
8. A telepes kimozdltására mely esetekre kell a
telepítőnek jogot adni s mily eljárás mellett?
9. A telepbirtokfeloszthatatlansága kimondandó-e
s mennyi.időre? Birtokvédelmi szempontokból a
tulajdonjog és az örökösödési jog korlátozandó-e
s mily mórtékben ? 10. A magán-T. mily közvet
len s közvetett állami támogatásban volna része
sítendő? 11. A magán-T.-nól felmerülő hiteligé
nyek miképen volnának kielégíthetők? 12. Az
állami T. külön T.-i alapból eszközöltessék-e, vagy
a kiadások a földmívelésügyi tárca évi költség
vetésében állapíttassanak meg ? 13. Kivánatos-e
annak a kimondása, hogy a kincstári erdőbirto
kok, ha a terület T.-re alkalmassá tehető, bizo
nyos mértékben T.-i célokra használtassanak fel ?
14. Kivánatos-e annak a kimondása, hogy a T.-i
célokra nem alkalmas állami erdőbirtokok bizo
nyos része magánbirtokosoknak e célra alkalmas
ingatlanaival, szabad egyezkedés útján elcserél
hető? 15. Kivánatos-e annak kimondása, hogy a
T.-re alkalmas törvényhatósági és községi stb. in
gatlanokat, ha az erre felhívott törvényhatóság,
község stb. maga nem telepit, törvényben szabá
lyozandó módon T.-i célokra az állam magához
válthatja? 16. Az állam által milyen vagyonka
pességgel birok telepíttessenek ? Középbirtok és
munkástelepek alakítása megengedtessók-e s mi
lyen feltételekkel ? 17. Az 1894. V. t.-c. első és
második fejezetének rendelkezései a T.-ek sikere
érdekében mily irányban volnánakmódosítandók?
18. A birtokparcellázás állami támogatásban részesitendő-e s milyen módon ? 19. Milyen értékű
vagy nagyságú birtoktestek parcellázása részesíttessék állami támogatásban ? 20. A parcellákterületeinek minimuma és maximuma megálla
pítandó-e és miképen ? 21. A vevő tulajdonjoga,
továbbá az örökösödési jog korlátozása szükséges-e s mily mórtékben ? 22. A parcellázásnál fel
merülő hiteligények miképen volnának kielégítendök ? A nagyórdekü vita főképen abban az
eredményben csúcsosodott ki, hogy a T. ügyét az
állam vegye kezébe s további munkálkodásának
gerincévé — a pénzügyi tekintetek kellő figye
lembentartásával — a nemzeti megerősödést
tegye. A miniszter megígérte, hogy a T. ügyére
vonatkozó törvényjavaslatot legközelebb a tör
vényhozás elé terjeszti.

TELESZKÓPOK.

2. ábra. Prizmák kombinációja.

4. ábra. Kettős távcső fölülről nézve.

3. ábra. Kettős távcső hosszmetszete. A prizmák
elrendezésének s a sugár útjának vázlatos rajza.

8. ábra. Relief-távcső nyújtott helyzetben.

9. ábra. Relief-távcső
csukva.

G. ábra. Relief-távcső.

7. ábra. A prizmák elrendezése és a sugár
útja a relief-távcsőben. Vázlatosan.
5. ábra. Kettős távcső.

Teljes visszaverődésű prizma.

Teleszkóp
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Telitalp

Teleszkóp (XV. k.. 1. a mellékelt képet). A jénai ket inkább relief-szerüleg, tehát jobbára tórbeliZeiss-, valamint a berlin-sctiönebergi Gbrz-cég kézi leg tüntetik fel. Ez onnan van. hogy a jobb és
használatra szánt, újfajta távcsöveket hozott for bal szem a közeli tárgyakat kissé különbözően
galomba, melyek színházi táveső formájúak, tollát látja s az öntudatban ezek képe plasztikus, térbeli
kettős távcsövek. A színházi táveső tudvalevőleg képpé olvad össze (1. Sztereoszkóp, XV. k.). Ez
két Galilei-féle esőből áll, melyek mindegyikében a relief hatás annál erösebb, mennél messzebbre
gyüjtőlencse-objektiv és szórólenese-okulár vau. vannak egymástói a kettős távcső objektiv len
; Az új távcsövekben mindegyik eső földi távcső, cséi. Az egymás mögött, különböző távolban levő
1
amelyben csak gyűjtőlencsék vannak. Az ilyen tárgyak sokkal jobban domborodnak ki, mint
nek előnye a Galilei-félével szemben főleg abban ilyenek, ha relief-távcsövön nézik. Ez abból ma
áll, hogy a földi távcsőnek ugyanazon nagyítás gyarázható, hogy a relief-hatás a távcső vonal
esetében nagyobb a látómezeje és hogy a kép vi menti nagyításának és az objektív-lencsék távol
lágossága minden pontban egyforma. A Galilei ságának arányában nő. Igen jelentékeny ez a ha
féle távcső körtilbelől négyszeres nagyításig tel tás az olyan távcsöveknél, melyek berendezése
jesen jól használható, de mivel a kép világossága a 6. ábrán van föltüntetve. A p4 prizma szolgál
a szólek felé csökken, ez a hiba nagyobb mérvű tatja a képet az objektiv számára. A p2 p3 p4
nagyításkor erősen érvényesül, mig a földi távcső prizmák helyett a rajzban csak egy van feltün
•előnye éppen erösebb nagyításkor tűnik ki. Mi tetve, amely tehát nincs a kellő helyzetben. A
vel azonban az objektív létrehozta fordított kép 7. ábra mutatja az igazi elrendezést, mig a
megfordítására okulárra szorul, melyet 10 om.- 8. ábra a távcső külső alakját ábrázolja, o, és o,
nól rövidebbre alig lehet szabni, a földi távcső az okulárok, amelyek a szem eló kerülnek. Az
hossza többé-kevósbbó kényelmetlen. Éppen ezen észlelő tehát p. valamely fa mögött állhat s mint
a bajon segít az új fajta két távcső. Az objektív egy megkerülheti a nézésével. Ha a két össze
\ létrehozta fordított képet tükrözés fordítja meg csukható távcső egymás mellé kerül, mint a
és pedig teljes visszaverődésű prizmák segélyé 9. ábrán látható, akkor az észlelő valamely átlát
vel, hogy a fényerősségben való veszteség a le
hető legkisebb legyen. Az 1. ábra ilyen prizmát szatlan tárgy, p. fal fölött láthat el.
Az ilyen távcsövek rendkívül pontos kivitelt
tüntet fel keresztmetszetben. A háromszög .á-nál
derékszögű. Ha az átfogóra (BC-re) az OJOJ nyíl fe- igényelnek. A tükröző lapoknak lehetőleg telje
[ iöl merőleges fénysugarak esnek, az átfogó lapján sen síkoknak kell lenniök. Optikai célokra való
I törés nélkül haladnak keresztül. Az AB befogó- üvegfajtákat vizsgálván, azt találták, hogy mint
I nak megfelelő prizmalap teljesen visszaveri a egy 100 fajta közül csak kettő volt elég átlátszó,
fényt az AC lapra, ez ugyanezt eszközli s a fóny- csak egy volt gyakorlatilag használható. Kézi
I sugár a prizma átfogó lapját (BO-t) ismét törot- használat esetében (tehát szilárd fölállítás nél
[ lenül hagyja el. Az OjOa nyílnak igy forditott képe kül) nem tanácsos a 8—10-szeres nagyításon túl
keletkezik. A kép azonban csak annyiban fordí menni. Az igazi látómező ekkor körülbelül há
tott, hogy ami a tárgyon alant volt, fent látszik romszor akkora, mint egy épp oly nagyítású szín
a képen; a jobb ós bal oldal szempontjából a kép házi távcsőé..Turisták, vadászok, katonák szá
nem fordított (mint a vízfelületen tükröződő tárgy mára a 6 -8-szorosan nagyító távcsövek a leg
| esetében). Hogy ez a megfordítás is létesüljön, az célszerűbbek. A 10—12-szeres nagyítású csak
. 1/2' sugárnyalábot még egy prizmára bocsátják, akkor használható célszerűen, ha műszert szilár
j melynek élei 90°-nyira vannak az elsőnek élei- dan lehet felállítani. A Zeiss-féle távcsöveken a
I hez képest elfordítva. Mivel mindenik prizma két beállítást mindegyik csövön külön kell eszközölni
I félre volna osztható, a 2. ábrán feltüntetett elren- az okulár forgatása által. A Görz-fóléknól mind
I dezós eszközölhető. Ha a négy prizma éleit sor két okulár egyszerre változtatja helyzetét, mint
ban 1, 2, 3, 4-el jelöljük, akkor 1 párhuzamos a színházi csöveknél. Ezen távcsövek egyúttal az
2-vel, 3 párhuzamos 4-el, de 1 és 3 keresztezett észlelő szemtávola szerint is igazíthatók. V. ö.
helyzetű. Az elhelyezés úgyis eszközölhető, hogy Gzapki, Übor neue Arten von Fernrohren (Veraz optikailag együvé tartozó 1, 2, prizmák a ke handlungen des Vereins zur Beförderung des
resztezett másik kettőt: 3-at és 4-et közrefogják Gewerbefleisses, Berlin 1895).
(1, 3, 4, 2). Éppen ez az elrendezés van gyakorla
Teleszky István megh. Koritnicáu 1899 aug. 5.
tilag felhasználva, az u. n. «relief» távcsőben. A
Télfy Iván megh. Budapesten 1898 aug. 2.
3. ábra egy ilyen kettős távcső hosszmetszetét
Téli szák, vasakkal súlyozott ághegyháló,
tünteti fel, a 4. ábra ugyanazt felülről nézve, mig amelyet léken át eresztenek a vízbe; van kereszt
az 5. ábra a külsejét ábrázolja. A 3. ábrán Oh a őre, feljáróőre ós pedzője, amelyekkel a háló fölé
I távcső objektiv lencséje; az éleikkel egymáshoz korült halat megérezhetni.
képest 90°-nyira elfordított prizmák: p! p.2, illetve
Telitalp, az olyan patatalp, mely nem homorú,
p8 p4 a képet a tárgygyal egyenlő helyzetűvé te hanem sík vagy lefelé domború. Az ilyen talpú
szik. A ps p4 prizmáktól visszavert fény a másik pata rendszerint nagy (terült), a szarufal iránya
prizmapár mellett elhaladva, az Oc okulár köze ferdébb mint a szabályos patáé s azért a vizszinlében alkot képet. Ily módon elkerülhető az oku lettel gyakran csak 30— 40°-ot alkot, a sarokfa
lárnak képmegfordító része s igy a távcső meg lak rövidek, a nyir ellenben hosszú és széles. A
rövidül. Hatás dolgában az ilyen távcső egyen lapos talpú patában, mert annak talpa is érinti a
értékű olyannal, mely háromszoros hosszaság talajt, gyakoriak a zúzódások, melyek folytán
mellett ugyanolyan lencsékkel van fölszerelve. abban lobos folyamatok lépnek föl. A helyes va
Különös előnye ezen távcsöveknek, hogy a képe salással, nevezetesen az olyan patkóval, mely
széles s csak a hordozószólen érinti a patát, az
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állatok még kemény talajon is munkaképesekké
tehetők.
Telkes Simon 1899 febr. 10. megkapta a Fe
renc- József-rend lovagkeresztjét.
Teli el Kádi, 1. Dán (V. k.).
Teli el Kebir, egyiptomi falu Sarkié tarto
mányban, vasút ós csatorna mellett, a Vádi Tumilat-völgyben. Itt 1882 szept. 13. Arabi pasa
seregót megverték az angolok Wolseley vezetése
alatt.
Tellesbrunn Bernold, osztrák lovag, 1286. a
Güssingi (Nómetüjvári) Iván ellen viselt küzdel
mekben tűnt föl; 1291. Albrecht herceg hadai
val főkép az esztergomi érsek javait háborgatta.
1298 után már nem említik. Testvére Eberhard
1289-től 1291 elejéig Albrecht herceg pozsonyi
főispánja volt. Ottó, Bernold unokája, 1314—23.
már hű magyar alattvaló s dévényi, stomfai, bo
rostyánkői, zohori stb. birtokos volt. 1323 márc.
23-án Dévény várát átengedte Károly Róbert ki
rálynak. Fiai közül Wel (1339-73) a Kaplyonnemzetsógből való Margitot vette feleségtil,leánya
Anna pedig Zách Felicián lefegyverzőjéhez Cse
len Jánoshoz ment férjhez és ősanyja lett a karancs-sági Sághy-családnak. V. ö. Wertner, a Turnlban (1895, 8 0 - 84. old.).
M.
Teli Hum, Kafarneum (X. k.) romjai.
Teli-kápolna, ilyen Teli Vilmos emlékének
szentelt kápolna jelenleg három létezik. Egyik a
Vierwaldstádti-tó keleti partján áll, még pedig
azon a ponton, ahol a monda szerint Teli a hajó
ról szerencsésen a partra ugrott. Ez a XVI. sz.-ból
való; 1880. restaurálták és szép freskókkal díszí
tették. T. van még Bürglenben és az Arth és
Kíissnacht közötti szűk hegyi úton. Ez a kettő
még későbbi időből való.
M. L.
Teli Ráme, 1. Beth Harám (III. k.).
Tellurérc, 1. Tellur (XVI. k.).
Telosz, sziget, 1. Tilosz (XVI. k.).
TelpHerage (ang., tellferids). Az áru- és sze
mélyszállítás oly neme, melynél a villamos áram
tól mozgatott szállító cikkek, illetve kocsik ki
feszített fómkötelen haladnak. E közlekedési esz
közt első ízben Fleeming Jenkin edinburghi egye
temi tanár hozta javaslatba, Ayrton s Berry fej
lesztették és Amerikában sok szép reményre jogo
sító vállalatban karolták fel. Behatóan foglalko
zott vele a Suspension Transportation Company
Bostonban.
Bizonyos távolságban elhelyezett oszlopokon
rendesen 20—30 m. egymás felett van 2 drótkö
tél, jobbról a jövő, balról a menő kocsik részére.
A mozgató villamos áramot adó dinamó egyik
sarka a felső, másik sarka az alsó sodronykötéllel
van összekötve. A kocsiszekrények felül 2 kere
kükkel fel vannak függesztve a felső sodronykö
télre, mig alulsó 2 kerekükkel az alsó kötélre tá
maszkodnak. A villamos áram a felső drótkötél
ből a 2 kereken át a kocsiban lévő bekapcsolóhoz
jut és ha azt a kocsivezető zárja, a kocsiban lévő
elektromotorba jutva, azt forgásba hozza s onnan
az alsó kerekeken át az alsó kötél közvetítésével
záródik az áramkör a dinamóhoz. A forgó elektro
motor munkáját drótkötél-áttétellel átteszik a
felső kocsikerék tengelyén ülő nagyobb hajtókerékre, minek folytán a kocsi felső kereke és a
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Temesvár

drótkötél között lévő tapadás következtében moz
gásba jön. L. még Drótkötélpályák (V. k.). HOLLÓS.
Toípliusa Latr. (Mat), a rövidfarku rákok
(Brachiura) csoportjának egyetlen oly neme,melynek fajai édes vizben élnek; de ezek köztll Euró
pában csupán egy tenyészik, névszerint a T. fiuviatilis Belon. Különösen gyakori Törökország
ban, Ciprus szigetén és Olaszországban. A folyói;
és tavak partjain tartózkodik kövek alatt. Már a
régiek ismerték, amennyiben Plinius és Dioskorides is megemlékezik róla. Húsát eszik. D. I,
Temes (XVI. k.) vármegye, területe a legújabb
adatok szerint 7111 km-, lakóinak számát imtí
458,300 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 2 szab. kir. város,
2 rend. tan. város, 86 nagy- és 136 kisközség. A
szolgabírói járások száma 11, a körjegyzőségeké
56. Puszta, telep és major van 506. A vármegye
(és a területén fekvő szab. kir. városok) területén
van 6 kórház 218 ágygyal; egész területén mű
ködik 125 orvos, 280 okleveles bába és 59 gyógy
szerész. Van 240'8 km. állami ós 698'3 km.
tör
vényhatósági út, utóbbiak közül azonban 62-7 km.
kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 5487 km.,
miből 263"5 km. állami vasút; a vasúti állomá
sok száma 87. Van 87 posta- és 98 táviróhivatal,
továbbá 458 távbeszélő-hivatal, illetőleg állomás.
A vármegye területén fennáll 17 bank, 26 taka
rékpénztár és 53 szövetkezet, összesen 8.766,400
forint tőkével. Az összes tanintézetek száma492,
köztük 1 hittani intézet, 2 gimnázium, 2 reális
kola, 21 különféle szakiskola, 2 tanítóképző inté
zet, 388 népiskola, 72 kisdedóvó, 3 emberbaráti
jellegű intézet és 1 börtöniskola. Mindezen inté
zeteket összesen 77,228 tanuló látogatta, TH-V.
Temesvár (XVI. k.). A várópítmények eltávo
lítása a közel jövő kérdése, amennyiben a király
1892. rendelete T. várjellegét megszüntette. A vár
falak lebontását megkezdik, mihelyt a város 8 a
katonai kincstár megegyeznek a várterület meg
váltása árában. Az ódon várkapukat, melyek a
Belvárost három helyen elzárták, 1891. a délma
gyarországi ipari és gazdasági kiállítás alkalmá
ból lerombolták. A Belvárost jól gondozott, árnyas
sétányokkal szegélyezett bazalt kövezést! széles
utak kötik össze a külvárosokkal. 1899 nyiltmeg
a villamos közúti vasút 12 km. kiterjedésű háló
zata. A városliget mellett terül el az 1891-iki ki
állítás helyén létesült, modern ültetvényekkel,
nagy pázsitos mezőnyökkel ékeskedő Ferenc Jó
zsef-liget. A külvárosok között legnépesebb a
Gyárváros, mely egymaga T. lakosságának két
ötödét foglalja magában. Ez a külváros a bel
város felé terjeszkedik s új részében palotasorai
vannak. Itt épült az ezredév emlékére az új gyárkülvárosi r. kat. plébániatemplom, 1899 őszén
pedig új izraelita templom. A Gyárvárosban van
a város tulajdonában levő villamtelop, mely a
közúti és magánvilágítást szolgáltatja, a villa
mos közúti vasút központi telepe, a Gyártelep
nevű nagy rószvöny-serfőző, több szeszgyár s az
ipari gyártelepek egész sora, ezek között számos
vízimalom, továbbá az állami tanítóképző intézet.
A Józsefváros szólén épült 1898.a nagy terjedelmű
új vasúti pályaház egy millió forint költséggel.
Ide ágaznak be a vasútvonalak, szám szerint 8;
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itt vannak az államvasutak műhelyei s a vas
úti pályaház közeiéhen a vöröskereszt-egyesület
ápoló s kórházi telep csinos park közepette.Ugyanezen tájon épült a Velocitas kerékpár-egyesület
modern versenypályája, az állami selyemgubóraktár és beváltó telep. A Józsefvárossal úgyszól
ván teljesen összeépült már az egykori Majorok,
most Erzsébet külváros, mely szintén rohamosan
fejlődik. Itt épült ,1897. a városi siketnéma-inté
zet. T. közelében ÉNy-i irányban van Méhála né
pes község, mely gazdaságilag T. külvárosául te
kinthető. T. intézményei közül említendő még a
Dunagőzhajózási ügynökség (a T.-titoli Bóga-csatorna hajózásának intézésére. Szókhelye a TemesBégavölgyi vizszabályozó társulatnak. Taninté
zetei közül említendő az 1897. alapított állami
fiigimnázium, mely óvenkint egy osztálylyal bő
vül. A volt Wieszner-fóle polgári ós felsőbb ke
reskedelmi iskola 1899. városi intézet lett; a vá
rosi ipariskola 1899. állami fém- és faipar-isko
lává alakult. Húsznál több újság ós folyóirat je
lenik meg T.-on, ezek közt a Dólmagyarországi
Közlöny (28. évf.), Temesvarer Zeitung (48. évf.),
Temesvári Napló (1. évf.), Gyorsírászati Hírlap
(4. évf .),Történelmi és Régészeti Értesítő (24. évf.),
Természettudományi Közlöny (26. évf.), Délvidéki
Sport, Havi Közlöny, Városi Közlöny stb. Orszá
gos hírűek országos vásárai, kivált a ló- s marha
vásárok, melyekre a szomszéd országokból kelet
ről és nyugatról is jönnek vevők. A vásárok: a
Józsefnapi, a pünkösdi, az augusztusi, a Szt. Mihálynapi és Szt.-Miklósnapi. T. a Délvidék főgócpontja, forgalma, melyet nyolc irányból jövő vas
úti hálózata közvetít, rendkívül élénk. A józsef
városi vasúti főállomáson kivíil a Gyárvárosnak
is van külön állomása. A városi közhasználatú
telefonnak közel 500 állomása van s össze van
kapcsolva a városközi (interurbán) hálózattal is.
V. ö. Berkeszi István,T. színészete a XVII. sz.-ban
(Temesvár 1898); Bellai József, T. szabad királyi
város képviselete az országgyűlésen (1899).
Temir-Khan-Sura, orosz város, (i897) 9208 lak.
Temperáló (lágyító) szén, 1. Edzés.
T e m p e r a n t i a (lat.) a. m. mérséklő szerek,
I. Antipyretica (I. k.) és Hűsítő szerek (IX. k.).
Tcnipestuoso (ol.), zeneelöadási kifejezés,
a. m. viharosan.
Temple Launcelot, álnév, 1. Armstrong (2.,
II. k.).
Templinolaj, 1. Terpentinolaj (XVI. k.).
Tciiips. Le (ejtsd: lötafí), 1861-ben alapított pá
risi napilap. III. Napóleon császár idejében mérsé
kelt ellenzéki volt, most pedig mérsékelt republi
kánus.
Temze-alagút, 1. Alagút (I. k.).
Tenczer Pál 1898 nov. 20. megkapta a FerencJózsef-rend lovagkeresztjét.
Tendelti, 1. Darfur (V. k.).
Tenger (XVI. k.), geológiai működése, éppúgy,
mint a folyóé, lehet pusztító, hurcoló és alkotó;
természete, hogy a mozgásban levő T. geológiai
működéséről lehet csak szó. A T. pusztító munká
ját a partokon végzi és ennek a munkának nagy
sága függ a partot érő ár magasságától, az ár hul
lámainak irányától, gyorsaságától, az uralkodó
szelek irányától, a hullámok erejétől, a part
A
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anyagi, kőzettani minőségétől és geológiai szer
kezetétől, úgyszintén a part kontúrjától és mere
dekségétől. A gránit, gnájsz, szienit, bazalt-part
sokkal erősebben áll ellent a hullámok verésének,
mint a homokkő, márga, mészkő; vízszintesen
települő rétegek gyorsabban pusztulnak, mint az
olyanok, melyek a T. felé hajlanak és igy a hullám
rajtuk nagyobb ellentállás nélkül futhat fel; lapos,
homokos partokon a T. inkább lerak, semmint
hurcol; öblökben gazdag partok sokkal több tá
maszpontot nyújtanak a pusztításra, mint az egye
nes vonalú partok. A hullámok első sorban vájólag hatnak a partra; a kivájt, az alámosott part
nemsokára leomlik, a part beljebb vonul, a T.
előrenyomul és lapos part az eredmény. A part laposodásával egyre csökken a hullámok erodáló
hatása, végre teljesen meg is szűnik. A T. hullá
mainak pusztító hatása meredek partokra nagyon
szépen észlelhető egyebek között Helgoland szi
getén, melynek teljes elhordása csak időkérdés,
valamint Norfolk és Suffolk angol szigetek szik
lás partjain. Másképen hatnak a T. hullámai ott,
ahol a part százados sülyedésben van, a T. fel
színe pedig lassú emelkedésben (1. Abrázió). A
T. hurcoló és a vele kapcsolatos alkotó munkája
legfőképen a hullámoktól felkorbácsolt partszó
lekre szorítkozik, ahová visszaszállítja mindazo
kat az anyagokat, melyeket a folyótorkolatok
feltöltéseiből kimosott ós amelyeknek lerakásá
ból lesznek a parti képződmények. Sem az ár és
az apály, sem pedig a hullámok nem alkalmasak
arra, hogy a folyókból a T.-be szállított kavicsot,
homokot a nyilt T. felé hurcolják, épp ellenkező
leg a partok felé szállítják azokat vissza. Ez az
oka annak, amiért a T. mélységében nem képződ
hetnél; durván összeálló törmelékkőzetek, p. ho
mokkövek, konglomerátok. Csupán a T.-vizhen
lebegő legfinomabb homokszemcsós iszaprészecs
kék kerülnek az áramlatokkal be a sík T.-be ós
rakódhatnak ott le. A partok felé hurcolt és azok
mentén lerakott homok- ós kavicstömegek helyenkint valóságos parti sáncokká tornyosulnak,
lapos öblöket egészen el is zárhatnak és lagunákká alakíthatják őket. Egyes vidékeken a parti
sáncok anyaga meszes vizektől konglomeráttá
ragasztatik össze és a partokon szilárd kőzet ala
kul. Legtöbb esetben azonban az egész tömeg
laza marad és a szél munkája a finom homokot a
durvábbtól kiválasztja, messze elhordja és záto
nyokká tomyosítja, avagy mint futóhomokot a
szárazföld felé szállítja.
SZT. H.
Tenger Mariam, Hrussóczy Mária varasdi
születésű német írónő álneve, aki magyar tárgyú
regényeket irt. 1898 dec. halt meg Berlinben 77
éves korában.
Tengerészet (XVI. k.). Hadi T. Az utolsó esz
tendőkben a legtöbb állam azon igyekezett, hogy
a hadi T.-et bővítse és lij építések által tengeri
haderejét fokozza. Különösen az angolok, oro
szok, északamerikaiak (ez utóbbiak a spanyolokkal
viselt kubai háború elején igen sok hajót vásárol
tak meg), japánok, németek nagyobbították új ha
jók építése által flottájukat, mig kisebb mérvben
Hollandia, Svédország, Argentina,Brazilia és Chile
igyekeztek tengeri haderejüket emelni. Anglia,
Oroszország, Észak-Amerika és Japán leginkább
44
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csatahajók, védett cirkálók és torpedónaszádok
építésére szorítkozott. Franciaország hasonlóké
pen nagyohb vértes hajókat építtetett, de egész
ben véve hadi T.-ónek kiépítése inkább cirkáló
hajórajának bővítésére irányult. Németország
flottájának erősbitését újabb tervezet szerint csata
hajók építése által szándékolja. Spanyolország
több páncél-cirkáló és kisebb védett cirkáló, rész
ben már foganatosított és részben még foganato
sítandó volt hajók építésével vélte tengeri had
erejét növelni, de a közbejött kubai háború és
különösen a st.-jagói tengeri csatában tönkre
ment hajók következtében flottájának ereje na
gyon megrendült s hajóinak száma igen érezhe
tően apadt. Ausztria-Magyarország, Hollandia,
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Dánia és Svédország leginkább partvédő páneél
és védett cirkáló hajókat építettek. Olaszország
nagyobb csatahajók új építését illetőleg néhány
évig szünetelt, de a jelenben ilyenek készítését
ismét tervbe vette.
A következő táblázat az egyes hadi T.-ek hajúi
nak számát a XIX. sz. végén mutatja, amelyben
a már készen álló hajókon kivül még azok is szá
mításba vétettek, melyek építés alatt vagy ter
vezve lévén, a század végén elkészülnek. A torpedó
naszádok állománya az 1897. kimutatás szerint
vétetett fel, a számok azonban nem eléggé meg
bízhatók, miután a tengeri államok saját torpedó
naszádjaiknak és vadászaiknak számmennyiséo-ét
titkolják.

I. A hadi tengerészetek hajóállománya a XIX. század végén.
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1898-ban.* Ehhez jönnek még a spanyoloktól elfoglalt és használhatóvá tett hadihajók és számos a háború idején
a különféle államoktól vásárolt hajó, szám szerint körülbelül 70 gőzhajó.
1898-ban.** Ebből levonandó az Észak-Amerikával vívott háborúban elvesztett hajók száma (körülbelül 25).

T e n g e r i államok

Anglia
Franciaország
Drosz«
Olasz«
Hémet- *
Ausztria-Magyar
ország
ftszak-Amerika
Spanyolorsz. (1895)
J a p á n (1895) ... _.

A hadi
A keresk. teng. Hadi teng.
Az ország
a
költ- minden tonna űr költség
lakosainak teng.
lakosság
Bégé
1897.
tartalmára
esik, száma
szama évben mii
sze
hadi
teng.
költség
milliókban
rint fejenHó frt
gyanánt frt
kint irt

39-5
38-5
106
31
53
43
70
17
42

272'0
133-8
86-8
48-0
67-8

20-0
107-0
121-6
58-1
32-6*

6-9
3-5
0-8
1-5
1-2

138
83-3
11-5
31-8

42-6*
38-2
20-8
150-8

0-4
1-2
0-7
0-7

* A folyam- és belvízi hajók beszámításával.

Kereskedelmi T. A vitorlás hajók rovására a
gőzhajók használata mind fokozottabb mértékben
halad előre. A nagyohb tengeri kereskedelmet űző
államok hajóinak számát ós összes tonnatartalmát
(1000 register-tonna — nettó Űrtartalom szerint) a
következő táblázat mutatja, mely az 1895—96. évre
szóló adatok szerint állíttatott össze, és amelyben
vitorlás hajók csak 50 tonnán felül, gőzhajók pedig
csak 100 tonnán felül vétettek számításba:

Vitorlás hajók

Államok

Ev
szama

1871
1894
1871
Franciaország
1895
1872
E g y e s ü l t Államok
-\ 1894
1871
Németország
.
1895
1877
E u r ó p a i Oroszország >
1893
1886
Ausztria-Magyarország <
1895
1886
Olaszország
1895
1871
Norvégia
1894
1871
S v é d o r s z á g — ... . . .
1894
i 1875
Dánia
...
...
• i 1894
1871
Hollandia
1894
1871
Belgium _
- ! 1894
Angol- és Í r o r s z á g

-{

-{
-{

-{
{

23,189
10,011
14,929
14,332
27,361
17,060
4,320
2,622
3,048
2,105
2,052
1,971
7,111
6,231
6,875
6,702
3,008
2,844
2,822 i
3.3011
1,457
442
55
6

ezer
tonna
4578
2823
921
399
3326
2495
900
661
263
448
211
234
829
572
990
1452
319
369
196
202
365
118
19
1

Gőzhajók
szama

reg.tonna

3178
6536
457
1196
3753
6526
147
1043
248
215
143
203
225
328
118
811
368
1229
135
374
51
164
12
50

1113
5S93
151
492
1121
2189
82
893
70
109
91
130
140
208
14
237
31
177
33
129
26
176
3
74
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E kimutatás szerint a vitorlás hajók száma öszszesen 29,570, 9.323,995 register-tonna tartalom
mal, a gőzhajók száma pedig 10,896, 10.360,200
register-tonna tartalommal. V. ö. Ditmer, Katechismus der Handelsmarine (Lipcse 1892); Kiaer,
Statistique internationale navigation maritimo,
I—IV. (Krisztiánia 1876—92) ós a Bureau Veritasnak évi hirdetései a kereskedelmi tengeré
szeiről.
Irodfüom. Iíeere und Flottén der Gegenwart, Berlin
Batscb, Einlluss der Seemacht auf die Geschichte,
1897—98; Internationale Marinebihliographie. u. o.
Almanach der k. u. k. Kriegsmarine, Pola, évenkint.

1896;
u. o.
1897;
F—Y.

Tengerfelület, 1. Geoid (VII. k.).
Tengerfürtíélék (növ., Halorrhageae, Halorrhagisfólók,tó-borostafólék), kétszikű, mintegy 80fajt
összefoglaló család a mirtuszviráguak rendjében.
Többnyire vizi növények, egyszerű vagy fésűsen
szabdalt, átellenes v. örves levelekkel, tövükben
apró, 4—5-ös tagú v. f üzóres, némelykor sziromtalan virágokkal. Az onagraceáktól különlevö
négy bibeszáluk, az egypetés magrejtö, valamint
a magfehérje jelenléte különbözteti meg. A ha
zaiakból a süllöfű meg a Hippuris, a déli föld
gömbről a Gunnera (1. o.) tartozik ide.
BŐBB.
Tengeri farkas (Anarrhichas Art), a tüskeparás halak rendjének egyik neme megnyúlt test
tel, csenevész pikkelyekkel, rövid orral, szóles
szájnyílással, állkapcsain kúpforma erős fogak
kal, kótsoru nagy garatfogakkal; hajlékony párás
hátúszóval, hasparák nélkül. A tengerekből három
faja ismeretes. Az Anarrhichas lupus L. ÉszakEurópa és Amerika partjain él. Erős fogaival még
a kagylókat is összezúzhatja.
D. J.
Tengeri tudományos expediciók (XVI. k.).
A Hensen vezetése alatti Flankton-expedició
(XVI. k. 91. old. National címmel) fényes ered
ménye több hasonló cólu tudományos vállalatot
vont maga után. Ilyenek az utolsó évekből a kö
vetkezők :
VaMivia-expedictó, mely Chilim tanár és Schotl Gerő ve
zetése alatt 1898 aug. 1. indult el Hamburgból s különö
sen a Déli-, Atlanti- és Indiai-óceánban végzett méréseket
és természetrajzi kutatásokat; megvizsgálta nevezetesen
a Foktartománytól keletre az Angulhaes-áramlatot. Majd
az Indiai-óceánon keresztül átment Szumátra szigetéig
és 1899 jan. rábukkant az elveszettnek vélt Bouvet szi
getre, melynek közelében mindenütt 3 — 4000 m. mélysé
get találtak. 1899 ápr. végén érkezett vissza. (V. ö. Suppan, Die Haupt-Ergebnisse der dcutschen Tiefsee-Expedition, Petermanns Geogr. Mitteilungen 1891, 94. 1.)
A Pola nevű osztrák hadi hajó 1895—97. Poti kapitány
vezénylete alatt a Vörös-tengerben végzett fizikai s oceano
gráfiai kutatásokat. Az expedíció tudományos eredmé
nyeiről v. ö. a Pott által szerkesztett fixpedition Seiner
Mai. Schiff Pola in das Eothe Meer c. nagy munkát, Bécs,
akadémia, 2 köt. 1897—99; GrSffe és Stener jelentéseiről
a Petermanns Geogr. Mitteilungen 1898, Ismertetési rovat
150. old
Weber M. németalföldi zoológus és hidrográf 1898—99.
a Siboga hajón a Szunda-szigetek és Fűszer-szigetek között
tett tanulmányi utat; kisütötte többi között, hogy a Buru
és Celebesz sziget közötti tengerszorosban nem létezik a
térképeken látható zátony.
Moser J. F. északamerikai kapitány az Albatros hajón
(újból) indult 1899. 8an-Franciscóból a Csöndes-óceánba,
hogy az ausztráliai koráll-sngetek keletkezését megvizs
gálja s a már ilyenekben jártas Agassiz Sándor segélyével
aoologiai kutatásokat folytasson.
M. L.

Tengerrengés, a tengernek ama mozgása,
amelyet a tengerfenék megrázkódása, avagy a
vulkáni működés okoz. A tengerfenéknek épp
agy megvan a maga szeizmikus mozgása, vagyis
megrázkódása, mint akár a szárazföldnek. Mig a
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szárazföldnek minden szeizmikus mozgása föld
rengésben nyilatkozik meg, addig a tengerfenéké
az által, hogy a rázkódást, a mozgást a viz ve
zeti tovább a T.-ben. Mikor okozza a T.-t a ten
gerfenék megrázkódása és mikor vulkáni erupció,
avagy ez a két jelenség együttesen, azt nagyon
bajos eldönteni, mivel a vulkáni erupció igen sok
esetben olyan mélységből hat, hogy annak köz
vetlen nyilvánulása a tenger felületén észre sem
vehető. Bár aránylag ritkák a T.-re vonatkozó
észleletek, azt kell föltennünk, hogy azok épp oly
gyakoriak, mint a szárazföld rezgései, mivel hogy
egyazon okokra vezethetők vissza. A hajón tar
tózkodókban a T.-kor olyasforma érzés támad,
mintha a hajó zátonyra került volna. A hajónak
mozgása és a mozgásnak intenzitása a T.-kor
nagyon különböző. Az egyszer alig észrevehető
rezgés, máskor erős rázkódás, rengés, mely tár
gyakat dönt fel a hajón, ismét máskor oly erős
lökés, hogy a hajó nagy károkat szenvedhet. A
legtöbb lökés alulról fölfelé merőleges irányú,
némelyik vízszintes irányú, ritkább a hullámzó
mozgás. A tenger állapotát T.-kor egyesek más
másképen észlelték. Egyes jelentések szerint a
tenger annyira háborog, hogy feltűnően magas
hullámokat vet, magas vizoszlopok emelkednek ki
belőle és az egész vízfelület olyanformán forrong,
mint amikor a viz forr. A legtöbb jelentés teljesen
sima tengerről szól T.-kor. Egyes észleletek a viz
hőfokának emelkedéséről számolnak be, ami ten
geralatti vulkáni kitörésekkel függhet össze.
Ugyancsak ezzel hozható kapcsolatba némelyek
nek az a megfigyelése, hogy a tenger vize meg
zavarodik, színét megváltoztatja. Gyakran jár
T.-sel sajátságos moraj, zaj, mely majd gurulásra,
majd dörgésre,majd pedig arra emlékeztet,mintha
valami nehéz kocsi dübörögne a hajó fedélzetén.
A T. tartama egy pillanat és 30 perc között vál
tozik, a legtöbb jelentés 1—5 porcet említ. A
megrázkódott tengerfelület az eddigi észleletek
szerint aránylag kicsiny. Biztos következtetést
a tengerfelület nagyságára nem vonhatni. Elég
szer kisérik a T.-t óriási hullámok az óceánnak
egész hosszában, melyek azután a szigeteken, a
partokon nagy pusztításoknak válnak okozóivá.
A T.-sel hozzák némelyek kapcsolatba a Keleti
tengeren észlelhető azt a hirtelen bekövetkező
háborgást, amelyet az ottani nép «Seebár»-nek
nevez. A tenger hirtelen megdagad és 1—3 m.
magas hullámokat vet a parton, melyek a partot
egészen elárasztják. Sokan azt tartják, hogy in
kább légbeli meteorológiai változásokkal van az
összefüggésben, sem mint T.-sel. Bőven foglal
kozik a T.-ekkel R.ndolph E. strassburgi tanár
könyve: TJeber submarine Erdbeben u. Eruptionen (Stuttgart 1887).
SZT. H.
Tengiz, 1. Balkas-só (II. k.).
Tenne, 1. Fqleme (VI. k.).
Tennessee É-amerikai egyesült állam lakói
nak számát (i896) l - 8 millió főre becsülik. Az
1893-iki termés volt 63 millió bushel kukorica,
7 millió búza, 10 millió zab ós 27 millió bushel
burgonya, 31 millió font dohány, 280,000 bálna
pamut. Az állatállomány 1894-ben 0'3 millió fejős
tehén, 0'5 millió egyéb szarvasmarha, 0'5 millió
juh ós 1'9 millió sertés. A bányászat szolgáltaH*
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tott 22 millió t. szenet, 05 millió kokszot, 02
millió dollár értékű márványt, 292,000 t. vasér
cet és 922 t. mangánércet.
Tenoré Mihály, 1. Ten. (XVI. k.).
Tenoria Baf. f»öv.), 1. Zanthoxylon (XVI. k.).
T e n u i r o s t r e s (állat), lásd Vékonycsörüek ós
Verébalkatúak (XVI. köt.).
Tény észbénaság, tenyószlovaknak idült fer
tőző betegsége, mely a nemi érintkezés útján ter
jed állatról állatra. Egy időben az ember buja
kórságával azonos betegségnek hitték, ma azon
ban már kétségtelen, hogy az egypatás állatoknak
önálló betegsége. A jelen század közepe táján egé
szen a nyolcvanas évekig Magyarországon is erő
sen el volt terjedve ugy az állami ménesekben,
mint a magántenyésztők lóállományaiban és az
általa évenkint okozott tetemes veszteségek arra
késztették a földmívelós(igyiminisztóriumot,hogy
1877. külön szakbizottságot bizott meg a betegség
tanulmányozásával, egyidejűleg helyesebb alapon
védekezni kezdtek ellenében és pedig olyan ered
ményesen, hogy ma már a betegség csak nagyon
kivételesen fordul elő a Tisza középfolyásával
szomszédos egyik-másik vidéken.
A T. ragályos természetéhez ma már semmi
kétség sem fér. Rendes felügyelet alatt álló mé
nesekben ós általában ott, hol a lovak egészségi
állapotát éber figyelemmel kisérték, imndig meg
lehetett állapítani, hogy azt a beteg fedező mén v.
tenyószkanca hurcolta be ós ilyenekkel való fe
deztetés útján sikerült azt egészséges állatokra
átvinni. Ragályos volta mellett szól az is, hogy
a betegség azóta gyérült, mióta megfelelő intéz
kedésekkel a beteg ós az egészséges állatok egy
mással való érintkezését megakadályozzák. Maga
a ragályanyag ez idő szerint még nem ismeretes
és csak azt tudni róla, hogy benne van a beteg
nemzőrószek váladékában és ez utóbbival vitetik
át, rendszerint közösüléskor, az egészséges állatra.
Az öröklésnek a betegségnek fellépésében vagy
terjedésében semmi része sincsen.
A T. tünetei annak első időszakában főképen a
nemzőrészeken mutatkozó elváltozásokra szorít
koznak, amelyek duzzadásban ós fekélyesedésben
állanak,kapcsolatban több-kevesebb nyálkás vagy
gennyes kifolyással. Ezek a tünetek azonban
nem ritkán oly enyhék, hogy egészen elkerülik
a figyelmet és csak a második időszak tünetei
keltik azt fel. Ez utóbbiak sorában az első a tallér
foltok (1. o.) megjelenése a bőrön, pár héttel, eset
leg csak pár nappal a fertőzés után; a bőrön azon
kívül hólyagocskák is fejlődhetnek, melyek na
gyon viszketnek ós erős dörzsölésre késztetik
a beteget. Nemsokára ideges tünetek jelentkez
nek, u. m. fokozódott érzékenység a gerinc men
tén, a hátulsó lábak koronkénti felrántása, majd
bénulások a test hátulsó részében. A ló ilyenkor
kötötten, majd hátulsó lábaival terpeszkedve, von
tatva jár, hátuljával ingadozik s végül már alig
képes fekvőhelyéről felkelni. 3—4 hét vagy csak
1—2 év után végül a beteg teljesen kimerülve el
hull, vannak azonban esetek, midőn az állatok
megjavulnak, sőt teljesen meg is gyógyulnak.
A betegség elleni védekezés céljából a tenyész
állatokat a fedeztetés előtt meg kell vizsgálni ós
ha gyanús tünetek vehetők észre, a fedeztetést
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abbanhagyni. Az állategészségügyi törvény értel
mében tény észbéna mének és olyanok, melyek tenyészbéna kancákat fedeztek, kiherélendök, a be
teg kancák pedig nyakuk bal oldalán TB bélyeg
gel jelzendők. A betegségnek nagyobb elterjedése
esetén a tenyészlovak a vészes vidéken a fedeztetési idény előtt hivatalból megvizsgálandók és
csak az egészségesek bocsátandók a fedeztetéshez
Tenyésztési eljárás a beltenyésztés, kereszté^
zés és rokontenyésztés.
Tenyészversenyek az olyanok, melyekben
csakis mének és kancák vehetnek részt, tehát
heréltek nem.
Tényleges birtokos az a természeti vagy j0o-j
személy, aki valamely ingatlannak tulajdonosa
is, birtokosa is, azonban tulajdonjoga a nyilvánkönyvbe bekebelezve nincs, tehát a telekkönyvön
kivüli tulajdonos. T. az is, akinek tulajdonjoga
csak elő van a telekkönyvben jegyezve, ha amel
lett az ingatlannak birtokában van. Az 1886
XXIX. t.-c. 19. § és az 1889. XXXVIII. t.-c. 9. §-a
szerint T. az, aki az ingatlant élők közötti jogügy
lettel v. öröklés folytán megszerezte, v. akinek az
ingatlan jogerőre emelkedett Ítélettel odaitéltetett,
v. jogerőre emelkedett hagyatéki bírósági végzés
sel átadatott és mint sajátját birtokában tartja, de
tulajdonjoga telekkönyvileg bejegyezve nincsen.
A T. tulajdonjogának a nyilvánkönyvbe való be
jegyzését a magyar törvényhozás nagyon meg
könnyítette, sőt a betétszerkesztési intézmény
nek egyik főcélja, hogy a telekkönyvi tulajdonos
helyett a T. tulajdonjogát jegyezzék be a telek
könyvbe, bárha a telekkönyvi rendtartásban meg
követelt alakszerűségekkel ellátott okiratot nem
képes is felmutatni. A törvényhozás ezen ren
delkezését azért tette, mert nálunk a telekkönyvi
intézmény nem régi keletű s a vezetésével meg- •
bizott közogek sem voltak eléggé jártasok, a kö
zönség pedig, kivált kisebb községekben, nem
volt képes annak szükségét és előnyeit megér
teni, ha tulajdonjogát a telekjegyzőkönyvben
kellőképen bekebelezteti. Hogy a telekkönyvi be
tétekbe milyen esetekben jegyezhető be a T. tu
lajdonjoga, azt az 1886. XXIX., 1879. XXXVIII.
és 1891. XVI. t.-c.-ek szabályozzák. L. még Be
jegyzés (II. k.).
Tenyöi prépostság, a most Török-Szent-Miklós
határában levő pusztán, Heves vármegyében, a
szent-sír szabályozott kanonokrendjóhez tartozott
s Péter apostol tiszteletére volt rendelve. Isme
retlen időkben, de jóval 1299 előtt alapították,
mert ekkor már, midőn Tiborc fiait az egykor a
T.-hoz számított Halász birtokába iktatták, régi
határait emlegették. Egyetlen ismert prépostja
Pál mester 1299-ből. A monostor további sorsa
nincs kikutatva.
M.
Teodolit (gör.). Az asztronómiában ós geodé
ziában gyakran előforduló feladat: térbeli ferdefekvésü szögek vízszintes projekciójának, vala
mint függőleges szögeknek mérése. Erre szolgálóműszer a T. Egy szög a térben rendesen 3 pont
által van megadva, t. i. csúcspontja és két szárá
nak irányába eső pontjai által. A T. következőlej
válik alkalmatossá egy ily szög vízszintes projek
ciójának mérésére: van egy talpcsavarok és
libella segítségével vertikálissá tehető tengelye,
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mely a megmérendő szög csúcspontja fölé állí
tandó ; e tengely körül forog a műszer u. n. alhidadeja, mely az irányzó készüléket és a mutató
kat (index) hordja. Az irányzó készülék egy hori
zontális tengelye körül forgó távcső, melynek
diafragmájára erősített vertikális és horizontális
irányszálai (1. Szálkereszt, XV. k.) a szükséges
iránysíkokat állapítják meg. Ha most már a táv
csövet a szögnek először egyik, azután másik szára
irányába eső pontra irányítjuk be, a távcső függő
leges iránysíkja éppen akkora utat ir le a műszer
vertikális tengelye körül, mint amekkora a meg
mérendő szög vízszintes projekciója. Az alhidadéra erősített mutató együtt forog a távcsövei,
tehát vele egyenlő vízszintes utat ir le; ennek
segélyével egy a műszeren a vertikális tengelyre
merőlegesen megerősített beosztott körön (,360°-os
vagy 400°-os osztás), az u. n. limbuson a szög
nagyságát leolvashatjuk. Az alhidadén pontosabb
leolvasás eszközölhetése miatt nem egyszerű mu
tató, hanem nonius vagy mikroszkóp van,
még
pedig mindig legalább kettő, egymástól 180ü-ra el
helyezve. A mérés alkalmával mind a két mutató
állását leolvassuk s az így nyert leolvasások szám
tani közepe ment lesz azon hibától, mit az alhidade
külpontossági hibájának nevezünk; t. i. ez a hiba
akkor lép fel, mikor az alhidade forgástengelye
nem megy keresztül a limbus középpontján.
Magassági szögek mérésére a T.-on rendszerint
távcsövének horizontális tengelyével kapcsolat
ban levő fok-osztással ellátott vertikális kör szol
gál. Hogy a T.-tal való méréssel nagyobb pontos
ságot érhessünk el, nevezetesen, hogy a limbus
osztáshibáinak hatását csökkentsük, a szögmérést
a limbus különböző helyein ismételjük s az ered
mények számtani közepét vesszük; e célból szük
séges a limbust forgatbatJvá tenni, mikor is a
T.-ot ismétlő (reiteráló)T.-nak, a mérést pedig is
métlő mérésnek nevezzük. Régebben, mikor a
leolvasás pontossága —- nem lévén még a mik
roszkópok alkalmazásban — kisebb volt, mintáz
irányzás pontossága, különös eljárást alkalmaz
tak a leolvasás pontosságának fokozására, moly
abból állott, hogy a meghatározandó szögnek
többszörösét mérték meg. E célnak megfelelöleg
a T. limbusa épp oly külön forgástengelyével Iá
tandó el, minő az alhidade tengelye; az ily T.-ot
szorzónak (repetáié), magát a mérést pedig szorzó
szögmérésnek mondjuk. A szorzó mérés eszméje
Mayer Tóbiástól ered (1752); elterjedtebb alkal
mazást a teljes körök (Borda 1789) szögmérésre
alkalmazásával nyer. Néha alább rendelt fontos
ságú méréseknél a T.-ot iránytűvel látják el. Ily
T.-okat különösen erdészeti és bányászati célokra
alkalmaznak. Ha a T. távcsöve távmérő szerke
zetű, akkor távmérő T. vagy tachimeter (1. o.) a
neve.
Sokszor a távcsövei még annak iráuytengelyével parallel libella, u. n. szintező libella is
kapcsolatos s ekkor nemcsak szögmérésre, de szin
tezésre is alkalmatossá válik a T. Az ily szerke
zetű, több célnak szolgáló T.-ok egyetemes műszer
(univerzál műszer) név alatt ismeretesek.
A történelmi fejlődést tekintve a szögmérésre
szolgáló műszerek, melyeket már a régi görögök
és arabok ismertek, Ticho Quadrans azimutálisa,
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az asztrolahium, majd Borda szorzó köre a T.-ot
mintegy megelőző műszerek voltak, melyekből
amaz lassan a mai tökéletes alakjáig fejlődött.
Valószínűleg Kömer (1644) volt az első, ki a quadranst teljes körrel pótolta és Ramsden 1781). volt
az első, ki a T.-nak már a maihoz igen hasonló
alakot adott; mai tökéletes alakja Short, Adams,
Brander stb. javításai után főleg Reiohenbach ér
deme, kinek egyéb tökéletesítések mellett a T.-nek
ismétlő és szorzómérésre alkalmr.ssá tételét is
köszönhetjük.
Irodalom. Wolf B., Handbuch der Astronomie 1892 ; Krusoéj István, Köldmcrtan II. kiad. 1885; Jordán, Vermessungskunde, IV. kiad. 1893 stb.
GHYCZY M.

Tepejilote (nev,), 1. ühamaedorea (IV. k.).
Tepekermén, magában álló kúphegy Krim
félszigeten, Bakcsiszeráj közelében. Tetején ro
mok vannak, lejebb több megközelíthetetlen bar
lang, melyek egyikében egy templom maradvá
nyait találták.
Tepeleni, pusztuló török város Janina vilajet
ben, a Vioza bal partján, 1800 lak. Janinai Ali
pasa szülővárosa és kedvelt tartózkodási helye;
hires palotája romba dőlt.
Teplitz, cseh kerületi kapitányság Bilin és
Dux járások2 elszakítása (1896) óta egy járásból
áll, 197 km területtel, (1890) 62,877 lak'.
Teratoma (gör.), a kettős torzszülöttek egy
részénél a magzat oly csenovószes lehet, hogy
nem jön külön egyén számba, hanem a másik
kifejlett egyénen függelékként — parazita gya
nánt — csüng. Az egyes torzszülötteknél is fej
lődhetnek T.-k cslrhasadás vagy lefüződés foly
tán, melyek egész szerveket vagy szervrészeket,
hajakat, porcot, csontot, fogat, izomzatot tar
talmazhatnak. Ide tartoznak az u. n. dermoidok,
azaz oly tömlős daganatok, melyek fala a külbör
szerkezetét mutatja és a keresztcsonton található
u. n. sacralis daganatok nagy része.
Terburg, festő, 1. Terborch (XVI. k.).
Térdreflex, az az inreflex, amelyet a térdka
lács inának megütÓ3óvel váltunk ki. Ezen tüne
mény minden egészséges emberen kimutatható,
ha a vizsgálatot jól végezzük; ennek fő kellékei,
hogy a comb nagyfejű izma lehetőleg teljesen eler
nyedt s a comb a csípőizületiben, az alszár pedig a
térdiztlletben félig behajlítva legyen. Ilyen módon
azonban még mindig hiányozni Játszik egyes
egészségeseken is, ekkor azonban a nélkül, hogy
az alsó végtagokat megfeszíttetnék, a vizsgálandót
felszólítjuk, hogy egymásba kulcsolt kezeit erősen
széthúzza, mialatt mi az inat középen ujjainkkal
vagy erre a célra alkalmas kopogtató kalapácscsal
megütjük. A reflex ilyenkor az inban levő idegros
tokon indul ki s a combidegen behatol a gerincve
lőbe, annak idegsejtcsoportján át jut a mozgató
idegpályákra s igy a négyfejü izomhoz s annak
rövid rángását váltja ki. Ezen egész útba és az
izomösszehúzódás megindulásába összesen csak
0'03 másodporc telik bele. Nem lehet kiváltani
a T.-et, ha ezen reflexkor bármely pontján megsé
rült, vagy ha az illető tábeszhen vagy cukorbeteg
ségben szenved. A T.-nek valami különös sze
repe nincsen a mozgásokban s azért, hogy vala
kinek ezen reflexe hiányzik, még egészen jól
mozoghat.
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Terebesi pálos kolostor. Zemplén vármegyé
ben Tőke-Terebesen állott. A Perényi-család ala
pította. 1556. megszűnt, 1640—1782. újra fenn
állott. Különösen nevezetes egyháza Perényi
Jánosnak 1458-iki és Perényi Imre nádornak
1519-iki művészi sírköveiről. V. ö. liupp, Ma
gyar helyr. tört. (II. 325.).
KAR.
T c r e b r a n t i a (állati, a hártyás szárnyuak
(Hymenoptera) egyik csoportja, melyeknek potroh végén hosszabb vagy rövidebb, a peték lera
kására szolgáló, leggyakrabban sörteforma chi
lin nyújtványok vannak. Ide tartoznak egyebek
között a Fürkésző darázsok (Iclmeumonidae), FaAarázsok (Siricidae) stb.
D. J.
Terek vidéke (XVI. k.), (1897) 933,485 lak.
Térelőny. Midőn a versenyeknél a versenyzők
között fennálló különbséget azáltal egyenlítik ki,
hogy a gyöngébb versenyzőnek á célig kisebb
utat kell megfutnia, mint az erösebbnek, akkor
a gyöngébb és erősebb versenyzők között az indu
láskor fennálló térbeli különbséget nevezzük T.nek. A T.-versenyek az ügető-, kerékpár-, csó
nak-, futó- stb. versenyeknél vannak divatban és
megfelelnek a lóversenyek körében dívó handicap-futamoknak.
Terepakadály, oly részlet a terepen, mely a
csapatok ós járművek mozgására nehezítő vagy
akadályozó befolyással van. Viszonylagos foga
lom, melynek jelentősége a csapatok nagysága,
a fegyvernemek (gyalogság, lovasság, tüzérség)
sajátsága, a járművek szerkezete, súlya szerint
változhat. Egy megmászhatatlan sziklafal feltót
len T. Egy folyón a lovasság esetleg még átúsz
tathat, míg az másféle csapatok számára T. Az
utóbbiak viszonylagos T.-ok.
Terézia Sarolta Marianna bajor hercegnőt
(XVI. k. 105. old.) a müncheni egyetem 1897 dec.
tiszteletbeli doktorrá avatta. 1896—97. beutazta
Dél-Amerika egy részét; erről szóló műve: Meine
Reise in den brasilianischen Tropen (Berlin 1898).
Terézia-rend, bajor királyi érdemrend kizáró
lag nők részére. Alapíttatott 1827 dec. 12. Teré
zia királynő által. Célja hajadon nemesleányok
anyagi gyámolítása bizonyos összegű prebendák
adományozása által, de korlátlan számú tiszte
letbeli tagokkal is bír a rend. Jelvénye arany
szélű világoskék nyolcágú kereszt, fehér sze
gély ly el. Sarkaiban a bajor ruták. Közóppaizsa
kerek, fehér előlapján az alapító királyné nevé
nek kezdő betűje, körülötte zöld rutakereszt. Hát
lapja fehér arany felirattal. A kereszt felett
arany királyi korona. Szalagja fehér két-két kes
kenyebb s szélesebb világos-kék szólesíkkal. Bal
mellen, illetve ünnepélyes alkalommal nyakban
hordták.
ÁLD.
Ter-Gouwe, város, 1. Gouda (VIII. k.).
Terimés takarmány (voluminosus) az, mely
nagy térfogatban kevés tápanyagot tartalmaz.
Ilyen különösen a szalma s polyva. Ellenben tö
ményttettnek (concentráltnak) mondjuk a nagyon
tápláló, de kivált fehérjében gazdag takarmányo
kat, minők a szemes elesógek, olajgyári hulladé
kok, korpa, malátacsira stb.
cs—o.
Tériszony, 1. Fül (VII. k. 714. old. 2. hasáb).
Terményhamisítás. Hazai törvényeink közül
a közegészségügy rendezésérel szóló 1876. XIV.,
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az 1878. V. és az 1879. XL. t.-cikkek tartalm az
nak oly szakaszokat, melyek egyes mezőgazda
sági cikkek hamisítását tiltják s büntetik. Azon
ban ezen intézkedések kizárólag közegészségüo-yj
szempontból indulva ki, csak élelmi cikkekre
vonatkoznak. E mellett a hamisítások meggátlására nem is bizonyultak elégségeseknek, amint
ez a vegykisérleti állomások által az orszáo- ku_
lönböző részeiben forgalomba hozott mezőgazda
sági cikkeken eszközölt vizsgálatok eredményei
bői kitűnik. Az 1893. XXIII. t.-c. a mezőgazda
sági termékeknek csak egy speciális csoportiát
óvja a hamisítások által okozott károk ellen
Feltétlen szükségűnk volt oly törvényhozási in
tézkedésre, mely lehetőleg a mezőgazdaság kere
tébe vágó minden hamisítást teljes szigorral ül
döz és a súlyos viszonyokkal küzdő gazdaközön
ségünket kellő eredmónynyel oltalmazza. Ezt
célozza az 1895. XLVI. t.-c, mely a mezőgazda
sági termények, termékek hamisításának tilalmazásáról szól. E törvény értelmében T. a ter
ményeknek minden utánzása vagy olynemü me"-változtatása, mely a fogyasztó közönséget vagy
a vevőt a termény eredete, összetétele v. minő
sége tekintetében tévedésbe ejteni alkalmas. Az,
aki mezőgazdasági terményt hamisít vagy a ha
misította! forgalomba hozza, kihágást követ el
ós két hónapig terjedhető elzárással s 600 kor.-ig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Csupán
600 kor.-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő
az, aki mezőgazdasági terményeket természetük
nek meg nem felelő megjelöléssel hoz forga
lomba, továbbá 400 kor.-ig terjedhető pénzbün
tetéssel az, aki a termények közforgalmának el
lenőrzésével megbízott hatósági közegeket mű
ködésükben akadályozza. A kihágások felett első
fokban a rendőrkapitány, nagy- és kisközségek
ben a főszolgabíró, Budapesten a kerületi elől
járó, másodfokulag a közigazgatási bizottság,
harmadfokulag pedig a lőidmívelésűgyi minisz
ter itél.
v.
Termésíém, különféle kőzetnemekben lerakó
dott szinfém. Nagyon ritka a termés-vas, gyakori
a réz, ritkább az arany, ezüst ós a platina.
Termet (nSv., habitus), az egész növénynek,
kiváltképen a fáknak külső alakja, körülbelül oly
értelemben, amint az ember termetét szokás meg
határozni. T. az anatómiában ós orvostanban,
1. Alkat (I. k.).
Termination-sziget, 1. Déli sarkvidék.
T e r m i n u s a quo és terminus ad quem a. ni.
dies a quo, dies ad quem. L. Dies (V. k.).
T c r m i t i u a e (állat), 1. Termeszek (XVI. k.).
Termomagnetikus gépek, 1. Piromagnetikus
gépelt.
Termométeres magasságmérés, 1. Hipszométer (IX. k.).
Termőbimbó vagy vegyes rügy (növ., gemma
floripara), az olyan rügy,' amelyből egész virág
zat vagy virágzó hajtás fejlődik, tehát több virágrügyet (bimbót) rejt, az alja pedig rendes zöld
levelekből alakul, p. a berkenyén.
Termőlevél (növ., carpellum), az az apró, csak
morfológiai értelemben vett levélke, amelyből vi
rágfejlődés elején a termő alakul, ugy hogy a két
széle összenő, vagy ha több T. körben helyezke-
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dik el, akkor a szélével forrad egymáshoz s köz
ben a magvak sarjasztására rekeszes (fiókos) v.
rekesztelen zárt térség keletkezik. Az ilyen termő
levelek összege megérve gyümölcs nevet visel.
Termöpikkely, tobozpikkely vagy magpikkely
(növ., squama strobili v. floripara), a fenyők toboz
pikkelye, amelynek felszínén v. a szólén a fenyő
pete (termővirág) keletkezik. A T.-ből alakul a
toboz.
Termőrügy, 1. Rügy (XIV. k.).
Termővirág (növ., flos pistilliger), az egy- vagy
kétlaki növényeknek különóltü virága, amelyben
csak termő, azaz csak a női ivarszerv van, p. a
magvas kender vagy a tök virága a kis tökkel,
1. Himvirág (IX. k.).
Ternina Milka, horvát énekesnő, szül. 1864
(lec. 19-én. Első ónekoktatását Zágrábban kapta,
1880 óta pedig Gánsbacher tanár és a konzerva
tórium tanítványa volt Bécsben. A zágrábi szinházban lépett fel először, majd Lipcsében éne
kelt s ezután mint elsőrangú drámai énekesnő
Grazban működött két évig; 1886. Brémában
megfordult s 1890. mint opera- ós kamaraéne
kesnő Münchenbe került. Kezdetben különösen
Margitot (Faust), Aidát ós rokon szerepeket éne
kelt ; újabban Wagner-szerepekben (Brünhilde,
Izolde) is nagy sikerrel működik. Az 1899 jul.—
aug. bayreuthi Wagner-ciklusban Kundry-t éne
kelte (Parsifalban). Amerikában is tett már mű
vészi körutat.
M. L.
Ternyey-család, Abaúj s Szatmár vármegyék
ben települt meg. Ádám lengyelországi jövevény
IV. Bélától 1259. kapta a sárosvármegyei Ternye
községet vitézsége jutalmául. 1269. István fia
Simon ós ennek fia Demeter az Aba-nemzetségtöl pénzen szerezte meg a sárosvármegyei Sze
meinét. Ennek a Demeternek öt fia maradt, kik
közül Simon (1310—23) egy Szinnyei-Merseleányt vett el s tőlük származott tovább a család,
mely különben a Teköle-nemzetségböl vált ki. A
T.-család egyik sarja Miklós I. Lipót királytól
1667 jan. 11-én új címeres nemeslevelet nyert.
1. Miklós egyik unokája I. János (szül. 1691.,
megli. 1783.) kir. tanácsos, Mária Teréziától Prics
sárosvármegyoi községet kapta; fiai Miklós és
Mihály mindketten tábornokok voltak; harmadik
fiának György-nék utódai Nógrádban máig is él
nek ; negyedik fia II. István a kassai kamarai
igazgatóságnál (1770—74) iktató. Ennek hat gyer
meke maradt (István, Imre, József, Anna, Klára,
Teréz). Imre 1809. a nemesi felkelő seregben őr
nagy volt s később Szatmár vármegyében tele
pedett meg. Három fia közül János 1848. Szat'már vármegye főbírája ós országgyűlési képvi
selője (gyermekei Béla, Géza, Berta); Tamás
ügyvéd és gazda, József pedig 1848. honvódszázados volt.
Terpentinolaj (XVI. k.), gyógyszerül használt
félesége (therebinthinae rectificatum) erős antis/.eptikum; az erjedést jól meggátolja, gőzalakban
is megöli az alsórendű állatokat, p. a rühatkát,
tetveket, nagy hígításban már gátolja a kórokozó
baktériumok fejlődését, sőt azokat meg is öli, a
spóráikra azonban csak tömény állapotban hat.
Embernél a sértetlen felhámra alkalmazva, ha
elpárolgását megakadályozzuk, izgató hatást gya
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korol, a bőr megvörösödik, bizonyos idő múlva
égető fájdalom közben apró savóval telt hólyagocskák képződnek. A nyálkahártyákon még erő
sebben izgat, ha azokkal kellő töménységben érint
kezik, s innen van a nagyobb adagok bevétele
után fellépő gyomorbélgyuladás. A szervezetbe a
T. illó természeténél fogva a bőrön keresztül is
bejut s felszivódhatik az összes nyábtahártyákról,
sőt belélekzés útján az alveolusokból is. A vérbe
jutott T. kis mennyisége emeli a szívműködést,
a vérnyomást, érverés szaporaságát hozza létre,
a lélekzés is erőteljesebb és gyorsabb lesz s az
elválasztások szaporodnak. Nagyobb adagok a
szív gátló idegének izgatása folytán a szívveré
seket ritkítják. Minden adagjára alászáll a test
hőmérséke, de bőr alá fecskendve (nem szokás)
tályogot okoz és evvel együtt lázat. Huzamos ós
nem mérsékes alkalmazása mellett lesoványodás,
diarrhoea és vesegyuladás állhat be. A vele történő
mérgezések embernél nem veszélyesek, mert 60—
120 g. is csak súlyos veselobot ós hasmenést
okoz halálos kimenetel nélkül.
A T. leginkább a légutak bántalmazásainál sze
repel mint gyógyszer belélekzés alakjában. Leg
jobb az olajat meleg vízre cseppentve belehelni,
vagy porlasztó készülék segélyével. A T., mint
azt Irsai kísérletei mutatják, a légutak nyálka
hártyájának véredényeit, elválasztó mirigyeit
összehúzza s így a lobos nyálkahártya duzzadá
sát, beszűrődését s a nyálkaelválasztást csökkenti.
Különösen jó hatású az igen bő, sőt éppen genyes,
bűzös váladékkal járó tüdőbántalmaknál (tüdő
vész, bűzös hörghurut, tüdöüszög), melyeknél a
váladék csökkentésén kivül, még annak deszinficiálását és szagtalanítását is elérhetjük vele.
Belsőleg reumás eredetű bántalmaknál, különösen
iszkiasznál (az ülöideg zsábája) használják, nem
különben a belek, vesék, húgyhólyag és húgyutak
fertőző bántalmainál kellő óvatossággal. Epekőkólikánál a Durand-fóle szer alakjában (1 rósz
terpentin, 3 rész éter) használatos; az epevezeték
perisztaltikus mozgásait erősiti s igy a fennakadt
epekő kimozdítását elősegíti. A vese, hólyag és
a húgyutak genyes, fertőző bajainál deszinfieiáló
hatást tud kifejteni, sőt a vese hámsejtjeinek
mérsékes izgatása folytán a vizeletet is szapo
rítja, felhígítja s ezenfelül azt szagtalanítja, sőt
jellemző ibolyaszaguvá teszi (glycuronsavaktól).
Foszformérgezésnél a közönséges sárga T., mely
még sok élenyt tartalmaz, kávéskanalanként v.
később 20—40 cseppenként kitűnő ellenméreg,
mert a foszfort nem mérgező foszforossavvá oxi
dálja. A bőrgyógyászatban inkább a therebinthinát, fenyőfa balzsamját használják tapaszokban,
mint ragadó és izgató anyagot.
VÁMOSSY.
Terpes, kisközség Heves vármegye pétervásári
járásában, (i89i) 298 lak., ógvényes ásványvízzel.
T e r r a n o v a (lat. a. m. új föld), az időjárásnak
ellentálló vakolat. Szerves anyagoknak és az e
célra szorgosan előkészített nyersanyagnak ke
verékéből áll, melynek vízzel való kezelése alkal
mából oly vegyületek támadnak, amelyek kemónyedési folyamatot ós vízben oldhatatlan merev
tömeget eredményeznek. Három színben állítják
elő, u. m. sárga, világosvörös és sötétvörös. A
T.-vakolat falak és homlokzatok díszítményeinek
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előállítására szolgál. Az öntött T.-t különösen hom
lokzatok különböző díszitmónyeire használják.
T e r r a r i u m (lat.), szárazföldi állatok, különö
sen hüllők és kétéltűek s néha molluszkák eltar
tására szolgáló berendezés. Az állatok életmódjá
hoz képest a T.-ok különbözökép rendezendők !» :
igy a kígyók és gyíkok szeretik a száraz, meleg
helyeket, amit legkönnyebben homokból csinál
hatunk, mig a hüllők jobban kedvelik a nedves
helyeket, amit mohával készítünk számukra.
Ajánlatos növényeket ós mesterséges sziklákat
is bevinni, hogy az állatoknak búvóhelyeik is le
gyenek. Ha pusztán belföldi állataink vannak a
T.-ben, engedni kell, hogy ezek a megszokott téli
álomba merüljenek, nemcsak mert a táplálás tólen nehézkes, hanem mert igy az állatok is job
ban tűrik a fogságot.
Terra rossa (ol.), vörös, agyagos föld, különö
sen az Adria-tengerparti vidékeken, már Fiúmé
hoz is közel a Quarnero mentén szépen látható
és messziről feltűnik. Vas- és mangánkarbonátot,
úgyszintén agyagot tartalmazó dolomitos mész
köveknek mállási terméke. A mészkőből amint
eltávolodik (a viz kimossa) a mész- és a maguóziumkarbonát, hátra marad a vas- és mangántar
talom agyag, amelyet vörös szine miatt nevez
nek T.-nak.
SZT. H.
Terraszolás, a talajjavításnak, illetve feltlletalakitásnak módja, mely lejtős területeknél
nyer alkalmazást, hogy azáltal termelésre al
kalmasabbakká tótessenek. Lényege abból áll,
hogy a lejtős terület lejtése aránya han és a leg
nagyobb esés irányában szakaszokra osztatik,
melyek felső végéből a föld lefelé húzatik ; hogy
pedig ezt a földet a záporok magukkal ne sodor
hassák, szokás az egyes terraszok v. lépcsőzetek
alját falszerüen kövekkel kirakni. A T.-nak e költ
séges módját főkép csak értékesebb szőllökben,
nálunk p. a Hegyalján alkalmazzák, szánt iföldeknél pedig hegyi ekékkel rendszeresen folytatott
szántással lehet a T.-t aránylag csekély költséggel
végrehajtani s igy meredekebb lejtőket is szántó
földdé alakítani, mint ez hazánkban különösen
Szepes vármegyében sok helyütt látható.
Terray Pál, orvos, szül. Vizesréten (Gömör).
1861. A gimnáziumi osztályokat Rimaszombat
ban és Rozsnyón végezte. Az orvosi fakultást
Budapesten hallgatta és 1884. nyerte el az orvosi
diplomát. 1881 ápr.-tól két éven át Korányi tanár
klinikáján működött, eleinte mint gyakornok, ké
sőbb mint Il-od, majd mint I-ső és azután mint
laboratóriumi tanársegéd. 1894. egyetemi magán
tanárrá habilitálták s u. a. óv óta a budapesti
klinikai egyesület rendelő intézetében a mellkasi
szervek betegségeiben szenvedő betegek számára
rendelést tart. Irta: A levegő oxygén-tartalmának befolyása az anyagcserébe (Budapest 1897).
Térre neuve, 1. Uj-Fundland (XVI. k.).
Terrezin, kén, mész és kátránykeverék, asz
faltpótlók.
Territet (XVI. k.) svájci községben Erzsébet
királynénk emlékének 1899 szobrot állítottak,
mely a királynét ülve, gondolkodásba merülve
ábrázolja. (Mintázta Chiastone.)
Territio (lat.), a középkori büntető eljárásban
.a terheltnek a torturával való fenyegetése a
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kinzó eszközöknek felmutatása által. Célja aa
volt, hogy a terhelt ez írton beismerésre bi.
rassék.
Territoriális egyházalkotmány, Németorszá.
gon a protestáns, Angliában az episzkopális egy
ház az illető tartományok fejedelmeinek, illetőleg
az angol királyoknak a pártfogása mellett jött
létre és éppen ezen körülménynél fogva az a jog
melyet eddigelé ezen országokban is az egyházi
ügyeket illetőleg a pápák s a főpapok gyakorolj
tak, ráruháztatott a fejedelmekre; a fejedelmek
egyszersmind tartományaik pápáivá is lettek-. Az
egyházaknak a világi hatalom alá való rendelése
kétségkívül ellenkezett az ős keresztény egyház
szervezetével; de mivel a fejedelmek az egyszer
kezükbe ragadt hatalmat nem voltak hajlandók
kibocsátani, a T. jogelméletével igyekeztek a
fejedelmek pápáskodását igazolni, mely elmélet
szerint: aki ura valamely territóriumnak (terü
letnek v. tartománynak), az ura az azon területen
levő egyháznak is. Ezen elméletnek fő kifejtöje
Thomasius Keresztély volt. L. még Kollegiális
rendszer (X. k.) Egyházpolitika (V. k.)
p_g_
Territoriális hadsereg, a vóderőnek második
vonala (Franciaországban: területi hadsereg,
Olaszországban : mozgó milícia, nálunk honvé !ség), az a rendeltetése, hogy az első vonalakat
támogassa. E második vonal a legtöbb államban
csupán azon védkötelesekből szerveztetik, kik az
első vonalbeli szolgálati kötelezettséget már lel
rótták; nálunk ellenben a honvédség alakítására
a legifjabb évfolyamokból is osztatnak be védkötelesek, akik csak legfölebb félévvel rövidebb ka
tonai kiképzésben részesülnek mint az első vonal
beli vódkötelesek. A második vonal számára ke
retek általában vagy éppen nincsenek, vagy csak
igen gyenge erővel szervezvék. Az osztrák-ma
gyar monárkia honvédségeinek azonban rcndeltetósökhöz képest elég erős keretük van, minél
fogva honvédségünk kiképzés ós harckészültség
tekintetében hadseregünktől alig vagy éppen nem
különbözik s az első vonalba sorolható. A hármai
dik vonal (Oroszországban : birodalmi véd, Olasz
országban : területi milicia, egyebütt népfölkelésj
részint az első ós második vonalnak kiegészíté
sére, részint azok támogatására szolgál.
Territoriális rendszer, a katonaságnál az a
védőrendszer, melyben a hadsereg szervezése az
ország beosztását követi, tehát a csapatrészek
egyes meghatározott országrésznek vódkötelezett
polgáraiból egészítik ki magukat és bizonyos hon
védségi vagy nópfölkelósi alakzatokat állítanak
fel.A mai hadseregszervezésekben a területi rend
szer egyik v. másik alakban nyilvánul.
Terry Ellen Alice, angol színésznő, szül. Coventryben 1848 febr. 27. Tagja volt a londoni
Princess-, Royalty-, Haymarket- és Queens-szinV
háznak.7 évi szünet után ismét fellépett a Queens-,
Prince of Wales-, Court- ós Lyceum-szinházban.
Ez utóbbinak több tagjával és Irvinggel együtt
1883—84. az Egyesült-Államokban s Kanadában
járt. Különösen Shakspere-szerepekben tűnik ki
(Ophelia, Portia, Júlia, Beatrice stb.).
Tersánczky József (eredetileg Trsztyánszkyfy
orvos, orvosi és közgazdasági szakíró, szül. Sü
megen 1813 márc. 28., megh. Nagykanizsán 1838
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doc. 2. Nagykanizsán, hol 50 éven át járási orvos
volt, közhasznú kulturális és humanitárius mű
ködést fejtett ki. A fajszöllök országos meghono
sítása ós elterjesztése körül elméleti ós gyakor
lati úttörő munkát végzett. A Zalai Közlönynek
25 éven át belmunkatársa, a Zalai Tanügynek
társszerkesztője volt.Művei: Községi orvos (Nagy
kanizsa 1858); Az epés kórgyógytan (u. o. 1858);
Oenologia, azaz irányadó kalauz a szőllőmívelésben (u. o. 1865); A jobb szőllömívelés, borkészí
tés és pincegazdálkodás korszerű könyve (u. o.
1869); Szöllészeti és borászati titkok gyűjteménye
(u. o. 1864); A jó gazdasszonykodas alapelvei
(u. o. 1864); A jó gazdálkodás alapelvei (u. o.
1875); A falu bábája (u. o. 1876); A nép orvosa
(1877); Szabadhegy monografi'ija(l878); Légrád
mezőváros monográfiája (1878); A balesetek, al
kalmával nyújtandó első segélyről (1875); Utvezetö a szöllészetben és borászatban (a földmívelósügyi minisztérium megbízásából, 1878).
Terszkaja oblasztj, 1. Terek vidéke (XVI. k.)
Tértáblázat (erd.), az erdőbirtok részletes fel
mérésének eredményeit magába foglaló táblázat,
mely a következő fő rovatokból áll: tagrészlet
e/.áma vagy jele, termékeny terület és pedig erdő
terület (erdősült terület, tisztás ós összesen), aztán
az erdőbirtokhoz tartozó egyéb teriilet (u. m. ház
és kert, szántóföld, rét, legelő, havasi térség, öszszesen),terméketlen s végre összes terület; mindez
területegységben (nálunk holdakban, más müveit
országokban hektárokban) kifejezve.
F. L.
Térti küldemények, 1. Postai térti kiddé
menyek (XIV. k).
Terület, 1. Államterület (I. k.)
Területi íenség (superioritas territoriális), mai
értelemben a fensógisóggel vagy szuverenitással
azonos. A régi német birodalomban az egyes fe
jedelmeknek saját országaikban kormányzati ha
talma. A császár ós a birodalom tekintélyének
hanyatlásával ez a T. a valódi szuverenitást mind
jobban megközelítette s a császárnak csak némely
fentartott jogai maradtak meg.
Tervueren (ejtsd: terviiern), mezóváros Brabant
belga tartomány Löwen kerületében, a brüsszelT.-i vasúti vonal mellett, (i89i) 2925 lak., állami
ménessel. Azelőtt a brabanti hercegek nyári szék
helye volt. Szép parkos kastélya, mely a német
alföldi uralom alatt az orániai herceg birtokai
hoz tartozott, 1867 óta időnként Sarolta császár
nénak, Miksa mexikói császár özvegyének lakó
helye volt, de néhány évvel ezelőtt leégett.
Téry Ödön, orvosdoktor, kir. közegészségi fel
ügyelő, szül. Ó-Bébán 1856 jul. 4. Tanulmányai
nak végeztével Selmecbányára ment bányaorvos
nak, honnan 1887.a belügyminisztérium közegész
ségi osztályába nevezték ki; 1890 óta kir. köz
egészségi felügyelő. Hivatalos működési körén
kivül nagyarányú működést fejtett ki a hazai tu
ristaügy terén, melynek jelenleg egyik elsőrangú
harcosa; miután már 1879. Budapesten kísérletet
tett egy kárpátegyesületi osztály szervezésével,
utóbb Selmecbányán megalakította ezen egyesü
let Szittnya-osztályát, majd 1888. Thirring Gusz
távval együtt a budapesti osztályt, melyből 1891.
a magyar turista-egyesület alakult. Kiváló agi
táló ós szervező tehetségénél fogva ezen egyesü
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letet csakhamar felvirágoztatta s osztályainak
hálózatát kiterjesztette az egész országra. Mint
a Turisták Lapjának 1889 ót i szerkesztője is
tevékeny működést fejt ki. Érdemeinek elismeré
séül róla nevezték el a Magas-Tátra Ottó-katlaná
ban épült menedékházat, több hazai turista-egye
sület pedig tiszteletbeli tagjává választotta meg.
A .Magas-Tátrában végzett hegymászásairól, va
lamint turista-viszonyainkról számos cikke je
lent meg a Magyar Kárpátogyesület évkönyvei
ben, a Turisták Lapjában és számos más szak
folyóiratban.
TH—V.
Teschenit, kőzet, elegyrészei: plagioklasz, nefelin, augit, amflból, melyekhez még rendesen
ilmenit és apatit járul, ritkábban egyéb ásvá
nyok is. Porfiros szerkezetű. SziléziábanTeschen
környékén (Boguschowitz, Dzingen), úgyszintén
Morvaországban. Állítólag a Kaukázusból is is
meretes.
Tessarotipia (ejtsd: teszaro—) a padoval Tessaro
Angelótól feltalált eljárás neveknek, jegyeknek
stb. térképekre való rányomására. Ez az ábécét
különböző betűnagyságokban tartalmazó kis ke
rék segítségével történik. Ha átnyomó festéket
használunk, e neveket kőre vagy cinklemezre is
átnyom hatjuk.
'ü'cstsiiueiitarius (lat.), a végrendeleti ok
iratnak irója.
T e s t a m e a t i f a c t i o (lat.), a. m. végrendelke
zés] képesség. T. activa a képesség érvényesen
végrendelkezni; T.passiva a képesség vógrendeletből örökölni.
T e s t i c a r d i n e s (állat), a karlábuak (Brachiopoda) osztályának egyik rendje, melynek fajainál
a kagylóknak zárókószülóke van.
Testi épség biztosítása, az az ügylet, mely
által valaki ellenérték (díj) kikötése mellett bizo
nyos összeg fizetésére kötelezi magát olyképen,
hogy a fizetési kötelezettség valamely személynek
testi épségétől tétetik f Uggővé.Bz tehát éppen ugy,
mint az úgynevezett egészségbiztosítás csak egyik
laja az életbiztosításnak, amelytől csak annyiban
különbözik, hogy utóbbinál a fizetési kötelezettség
valamely személy élettartamától, az egészségbiz
tosításnál annak egészségétől tétettek függővé. A
magyar kereskedelmi törvénykönyv a biztosítás
iul k mind e három faját az életbiztosítás neve alatt
foglalja egybe s mind a hármat egyaránt életbiz
tosításnak nevezi. Azt, ki magát az összeg fizeté
sére kötelezi, biztosítónak, azt, kinek testi épségé
től függ a fizetés, biztosítottnak, s azt, kinek ja
vára a fizetés teljesítendő, kedvezményezettnek
nevezzük. A biztosításnak ez a neme kiváló fon
tossággal bir azoknál, akik foglalkozásuknál
fogva, a testi épség veszélyeztetésének különösen
kitéve vannak, ilyenek jelesül: a bányamunká
sok, a gyári munkások és a vasúti alkalmazottak.
Utóbbiaknál a vaspálya által okozott testi sértés
iránti felelősségről szóló 1874. XVIII. t.-c. értel
mében baleset következményeit a vállalkozó tar
tozván viselni, a biztosítást is a vállalkozó esz
közli. A T.-t épp ugy, mint az életbiztosítást, baleset
elleni biztosításnak is nevezik. De ez nem tévesz
tendő össze azzal a baleset elleni biztosítással,
amelyre az 1893. XXVIII. t.-c. az ipari és gyári
munkaadókat kötelezi, s amely nem biztosítási
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ügylet, hanem a balesetek elhárítása és a gyári
és ipari alkalmazottaknak életének, egészségének
és testi épségének megóvása érdekében a munka
adókat bizonyos a törvényben meghatározott in
tézkedés megtételére kötelezi.
Tetöelhányás x.tetejezés, a dohánytermelésnél
előforduló az a munka, midőn a virágbimbókat a
szár felső részével együtt letörik. Célja az, hogy
a dohánylevelek erőteljesebb kiképzödését, na
gyobbra növését előmozdítsák: minél korábban
végeztetik e munka, annál célravezetőbb. Az u. n.
kerti dohányoknál, amelyeknél finom és apró le
velek előállítása a cél, a T.-t nem alkalmazzák,
sőt e! is van tiltva.
CSY.
Tetőnád (aov.), a közönséges nád, melylyel ház
tetőt födnek. L. Nád (XII. k.).
Tetrajódfenólftalein, 1. Nozofen.
Tetrametiléndiamin, 1. Putrescin (XIV. k.).
Tetrapoli la na confcssio, 1. Ágostai hit
vallás (I, k.).
Teuber Oszkár, német hadtörténelmi és szép
irodalmi iró, szül. Weckersdorfban 1852 dec. 11.
A katonai pályára lépett és a bécsújhelyi akadé
miában végezte tanulmányait. Azután több évig
mínt'.tiszt'.szolgáltj niignem az írói pályára lépett.
A bécsi Frem'denblatt egyik szerkesztője s egyút
tal á Pester Lloydósanás lapok munkatársa. Főbb
müvei: Ulrich.yon -Hutten (dráma, 1873); lm Kadetten-liistiti.it (1881i; Tschau! (1881); Goschichte
d. Prager Theaters ; Grüss' Dieh (1884); Immer
fesch (1888); Flotté Geschichten aus der uniformirten Welt (1891); Immer jung (189-i) címfi no
vellakötetei. Kultúrtörténeti munkái: Alté Orden
in neuer Zeit (1888); Mitteilungen und Studien aus
dem Benediktiner-Orden ; lm Kreuzgang (1892).
Katonai vonatkozású müvei: Offene Worte für d.
österreichisch-ungarische Armee (1891); Ehrentage Österreichs (1892); Auf Österreichs-ÍTngarns
Ruhmesbahn (1893) és Die österreichische Armee
1700—1867. 1896. az Armeeblatt főszerkesztője
lett. T. kormánytanácsosi címet visel s tulajdo
nosa több bel- és külföldi rendjelnek ós kitünte
tésnek. Újabb művei: Historische Légionén Österreich-Ungarns (1895); Gesch. des Wiener
Burgtheaters (2 köt., 1895—1897); ünser Kaiserlied. Gesch. der östorr. Volkshymne (1897);
Fráulein Rittmeister (1898); FZM. Herzog Wilhelm v. Württemberg (1898).
M. I.
Teuchert-Kauffmann Frigyes báró (trauensteinburgi), es. és kir. táborszernagy, szül. Sop
ronban 1831 jan. 17-én. 184-0 szept. 29. a bécs
újhelyi katonai akadémia növendéke lett. 1847
szept. 20. hadnagygyá nevezték ki. A felsőbb
tanfolyam elvégzése után, 1848 máj. 1. magasabb
illetményü hadnagygyá lépett elő a 10. gyalog
ezredben. 1849 mára 10. főhadnagy lett. A ma
gyar szabadságharcban ellenünk harcolt. Kezdet
ben Perin dandárához, később a II. hadtesthez
volt beosztva. Készt vett a nagysarlói csatában,
az aranyosi ütközetben és Komárom ostromában.
1852 nov. 22-én 2. oszt., 1855 jun. 1-én 1. oszt.
százados lett a vezérkarban. 1859. részt vett az
osztrák-francia-piemonti háborúban, a solferinói
csatában tanúsított hősies magviseleteért a ka
tonai érdemkereszttel tüntették ki. 1859 okt. 25.
őrnagygyá nevezték ki és a király katonai iro
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dájába, 1861 jan. 1. pedig az olaszországi hadse
reghez osztották be. 1863 jan. 18. alezredessé ne^
vezték ki a 77. gyalogezredben. 1864 márc. 1. a 37
gyalogezredhez helyezték át. 1866 jun. 11. ezredes
és ezredparancsnok lett. Ezredével részt vett
Poroszország elleni háborúban. A háborúban szer
zett érdemeiért a III. oszt. vaskorona-renddel tün
tették ki. 1871 dec. 26. dandárparancsnokká ne
vezték ki az V. hadosztálynál, amelyet 1872 ápr"
23-án vezérőrnagygyá történt kineveztetése kö'
vetett. 1878 febr. 11. a XXIV. gyalog hadosztály
parancsnoka, 1878 máj. 1. altábornagy lett. 188?
nov. 14. a prágai főhadparancsnoksághoz osztót
ták be, 1883 jan. 1. pedig a főhadparancsnok he
lyettesévé, 1882 dec. 28. a 88. gyalogezred tulaj
donosává, 1883 jun. 6. v. b. t. tanácsossá nevezték
ki. 1884 okt. 2. a 14. hadtest, Tirol és Vorarlbernhonvédelmi parancsnoka, majd pedig táborszer
nagy lett. Mint hadtestparancsnokot a Lipót-rend
nagy keresztjével tüntették ki. 1890. megrendült
egészsége miatt visszavonult a tényleges szolgá
lattól és azóta állandóan Innsbruckban tartóz
kodik.
51. I.
Teuffenbach (másként Tiefenbach), ősrégi né
met nemes, 1573 óta lovagrendi család, mely nemzetsógfájáta XI. sz.-ba viszi föl; idővel T.-Tiefen
bach és Massivegg és T.-Mayrhofen ágra oszlott.
Ma csak az előbbi'virágzik még. A család híresebb
tagjai, kik közül többen hazánk történetében is
nagyobb szerepet játszottak, ezek valának: Ber
nát (megh. 1540.), a stíriai rendek legbefolyáso
sabb tagja, aki az 1530-iki tartománygyülésen
mondott beszédében I. Ferdinánd királyt arra
kérte, hogy utolsó fillérjét is feláldozná Magyar
ország megvédelmezésére a törökök ellen; más
részt pedig csakis Magyarország s az örökös tar
tományok szoros egyesülésében látta a menek
vés egyedüli módját. — Ferenc 1573. emelke
dett az osztrák lovagrendbe. — Kristóf (megh.
1598 okt.), a wittenbergi prot. egyetemen vé
gezte tanulmányait s azután a császári hadse
regbe lépett, melynek soraiban a törökök ellen
küzdött. A háború folyamában Lippa mellett
(1565) megszalasztott egy török hadosztályt ;
ezért ezredessé tették, de nemsokára II. Miksa
császár parancsára Németországba kellett in
dulnia, ahol TI. János Frigyes szász herceget
Gothában megadásra kónyszerítette (1567). Az
után a pozsonyi országgyűlésre sietett, majd pe
dig Verancsics Antal egri érsek és követ kísére
tében II. Szelim szultánhoz ment, hogy vele bé
két kössön. 1570. Miksa király Szatmár főpa
rancsnokává nevezte ki. 1584. Bécsnek lett ka
pitánya ; 1587. Varsóba ment követnek, hogy
Miksa lengyel királylyá való megválasztását elő
készítse. 1593. mint csász. fő hadvezér Kassa tá
ján harcolt a törökökkel és bevette Rimaszom
batot és Dévényt. Majd Fülek várát vette ostrom
alá, miközben a vár felmentésére érkező temes
vári pasát hadastul visszaverte. Erre a füleki
őrség nov. 24. megadta magát. Fülek eleste oly
félelmet keltett Balassa közeli váraiban, hogy
ezek őrségei elszöktek s a várakat magukra
hagyták. Ily módon Kékkő, Buják, Hajnácskő,
Hollókő, Paiánka úgyszólván kardcsapás nélkül
kerültek T. kezébe, mig Pálffy Miklós vele egy
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időben Szécsényt és Drégely várát vette vissza.
E siker hatása alatt T. 1594. tavaszán Hatvan
ostromára indult, melynek felmentésére Haszan
budai pasa vállalkozott. T. alvezérei azonban:
Forgách Zsigmond, Báthory István és Dobó Fe
renc Haszan seregét útközben, Túránál meglep
ték és megtizedelték (máj. 1.). Hatvan bevétele
mindamellett nem sikeralt. A rendek 1595-ben a
német zsoldosok által elkövetett fosztogatások és
kihágások miatt kikelvén, arra kérték Rudolf
királyt, hogy T. helyett egy magyart nevezne ki
fővezérnek, ami azonban nem történt meg. A
következő évben T. részt vett a szerencsétlen
mezökeresztesi ütközetben. Két évvel utóbb (1598)
elhagyta hazánkat és Prágába vonult vissza, hol
nemsokára elhalt. — Frigyes (sztll. 1585., megh.
1621.). Buzgó protestáns es ellenzéki politikus
volt. Mint az osztrák, illetőleg a morva rendek
bizalmi férfla hevesen megtámadta Khlesl bibornok-minisztert, Rudolf császár bizalmi férfiát. A
30 éves háború küszöbén 1619. a morva rendek
nevében többed magával Pozsonyba jött, hogy a
magyar rendekkel védő és támadó szövetséget
hozzon létre. A protestánsok lelkesedtek a vitéz,
daliás főúrért, mig a katolikus nagyok s a fő
papok el akarták a városból távolítani. Feladatát
ez alkalommal nem birta megvalósítani. Midőn a
várost ott hagyta, a megjelentek közé telt marok
kal szórta aranyait, mire útközben az ellenfelei
által vetett cselt kijátszva, szerencsésen hazaért.
Később Frigyes cseh királyt segítette s a morva
segédhadakat vezényelte. B miatt II. Ferdinánd le
tartóztatta s Innsbruckban 1621 máj. 27. lefejez
tette. — Budolf (lb8l—1653), a hírneves Kristóf
nak (1. fent) egyik fia. 1608 Mátyás főherceget tá
mogatta Rudolf király letevésében; 1613—1615-ig
Érsek-Ujvárnak volt parancsnoka; azután Cseh
országban harcolt a felkelők ellen, majd (1619
okt.) 2000 katonával Pozsonyba sietett, hogy a
szent koronát Bethlen Gábor elől biztosítsa és
Bécsbe vigye. Ámde a polgárság a városba, a
nádor pedig a várba be nem ereszté s igy a kül
városokat sem védelmezhette Bethlen ellen. Okt.
14-én hajnalban megtámadtatván, kénytelen volt
Pozsonyból meghátrálni. Ágyúit a Dunába sülyesztette. Részt vett azután a Fehérhegyen ví
vott csatában; 1621. újra hazánkban küzdött és
az elhalt Boucquoi utóda lett. II. Ferdinánd min
denképen kitíintotte, de leginkább mégis azért
szerette annyira, mert T. visszatért a kat. egy
ház kebeléhe (1623). Ez évben a magyar indigenatust kapta. 1625. Wallensteinhoz szegődött,
akinek oldalán Stralsundot ostromolta, majd az
Odera melletti Frankfurtban szállott szembe
Gusztáv Adolffal, aki őt azonban a városból kiűzte.
Részt vett azután Tilly alatt a Breitenfeld mel
lett vívott csatában. Majd újra Wallenstein pa
rancsa alá került, de súlyos betegsége folytán
nem vehetett részt sem a csatákban, sem a generalissimus ellen szőtt ármányokban. Mindamel
lett II. Ferdinándtól Wallenstein megöletése után
200,000 forintot kapott s ez idő óta kizárólag a
politika terén volt tevékeny. A bécsi tanácsban
gyakran az ő szava döntött, midőn pedig I. Rá
kóczi György felkelt, a császár Lippay prímás és
Esterházy nádoron kivül öt és Questenberget I
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küldte mint megbízottait a nagyszombati béke
alkudozások folytatására. Két évig működött
akkor hazánkban a béke helyreállítása érdeké
ben. 1652.kinevezték a tüzérség főparancsnokává.
Több rendjel (köztük a spanyol aranygyapjas rend)
díszítette. — János Frigyes (szül. 1594., megh.
1647.), szintén a törökök ellen harcolt és Horvát
országban, nevezetesen Kőrös várában hosszabb
ideig állomásozott. Részt vett több magyar ország
gyűlésben. — Miksa Ernő (szül. 1676., megh.
1736. avagy 1739.). A XVII. sz. végén horvát
földön a törökök ellen harcolt; később II. Rákóczi
Ferenc ellen küzdött, az 1716—18. évi török há
borúban 2000 horvát élén bő prédát szedett török
területen. Élte alkonyán a horvát határőrvidéken
működött mint főparancsnok. V. ö. Wurzbach,
Biogr. Lexikon (44. köt.). A bárói rangú család
jelenlegi feje Albin, osztr. táborszernagy és cs.
kamarás (szül. 1835.). A család Karintiában és
az osztrák tengerparton b i r t o k o s . ^ ^ ^ M. L.
Teutsch György Dániel jaöffirrcwlijiíázta
Donndorf stuttgarti tanár) l83|Sfaifg. f3.4«§)j|?lék
le Nagy-Szebenben.
// ^ . A ^ <*• \k
Teve (nóm. Kameel; ol. c*n4Wltf>?Ty)g. eaisaűtf*
igy nevezik a tengerészek ItEdazoAJ^^^trőill
féle alakú, fából v. vasbólKe^zült'Kz^t^ny<&}]
hordókat ós más hasonló es^öök^t^^fcty&INf*
sülyedt hajók kiemelésére v JeoK^mlv m1QÍ$fro\
való leemelésére szolgálnak. E»^íeyTlcet vizzel
megtöltve a viz felszíne alatt a hajó fenekéhez
v. oldalfalához erősítik, a vizet kiszivattyúzzák
és a levegővel telt tevék könnyű fajsúlyuk foly
tán a viz felszínére jővén, a hajót ki- v. feleme
lik. Újabb időben ezen tevék lég- és vízmentes
vászon- v. bórtömlőkkel helyettesíttetnek, melyek
azért előnyösebbek, mert a hajó alakjához könynyebben simulnak. L. Dock (V. k.).
F—Y.
Tevékeny bűnbánat alatt a büntető jogban
azt értjük, ha a tettes a bűntett által okozott
kárt önkényt s lehetőleg jóvá teszi. Jelentősége
abban áll, hogy bizonyos esetekben még a bünte
tendő cselekmény befejezése után is visszalépést
enged s ezáltal a bűntettest arra indítja, hogy a
bűntettből származható nagyobb kár elhárítására
igyekezzék. A T. mint büntetést kizáró vagy
büntetést enyhítő körülmény szerepel; a T.-nak
ez a hatása nem jogi, hanem kizárólag politikai
célszerűségi tekinteteken alapszik. A T. hatásá
nak terjedelmére nézve az egyes büntető törvé
nyek szótágaznak.
Téves tan, az a tan, mely valamely egyháznak
tanításával ellenkezik. L. Eretnekség (VI. k. 345.).
Tevfik pasa (T. Ahmed) török diplomata, szül.
1855 előkelő török családból. Tanulmányait a gá
la tai líceumban végezte, a hadi iskolát pedig Kon
stantinápolyban, mire mint százados lépett a tá
borkarija s katonai felülvizsgáló minőségben sze
repelt a különféle tartományokban. 1881-ben az
egyiptomi fölkelés idejében Dervis pasa, majd a
német Hőbe pasa szárnysegéde volt. A szultán
kegyeltje s mint ilyen ismételve politikai külde
tésekben részesült; 1890. kinevezték követté Cettinjébe, 1892. Belgrádba és 1897. nagykövetnek
Berlinbe.
o. J.
Tevőleges kötelem (obligatio affirmativa) az,
amely szolgáltatásban (adás, cselekvés; dare, fa-
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cere) áll; ellentéte a nemleges kötelem (obiigatio
negativa), mely abbanhagyásban, tűrésben áll,
amit különben az adós abbanhagyni, eltűrni nem
tartoznék.,
Texas É.-amerikai egyesült állam lakosságát
U896) 2.8i0,000-re becsülik. Az 1893-iki termés
volt: 61 millió bushel kukorica, 4'5 búza, 14zab,
9 millió font nyers cukor, 3-1 millió bálna pamut.
Az állatállomány (1894) 12 millió ló, 0'8 millió
fejős telién, 6 millió egyéb szarvasmarha, 3'7
millió juh és 2"7 millió sertés. A bányászat szol
gáltatott (1894) 421,000 t. szenet, 15,000 vasér
cet, 143,000 hordó sót.
Texcoco (ejtsd: tehkoko, Tezcuco), város Mexikó
mexikói államban, az ilyen nevű 240 kin. területű
sóstó és a mexikó-ealpulalpami vasúti vonal mel
lett, 15,626 lak., üveghutával, régi paloták s egy
nagyszerű vízvezeték romjaival. Arolhuacan név
vel az azték kultúra fő helye volt.
Thai, falu Szász-Koburg-Gothában, a türingiai
erdőben, vasút mellett, 430 lak., várrommal
(Scharfenberg). T. kedvelt nyári üdülőhely. A kö
zelében fekvő Krumbergbeii 1887. fölfedezett ós
1896. megnvilt barlang van. V. ö. Lion, Bad T.
(Eisenach 1897).
T l i a l a m u s (növ.), 1. Torus (XVI. k.).
T h a l a s s o u i y a c o n g r e g a t a [illat),l.TömÖSvúry.
Thallmayer Viktor, gazdasági akadémiai ta
nár és szakíró, szül. Péterváradon (Szeréin) 1847
íebr. 7. Középiskolái bevégzése után 1863. a Jó
zsef-műegyetemre ment, melyben 1867. a gépész
mérnöki és a geodéziai szakokba vágó tanulmá
nyokat fejezte bo, mire ugyanott a felsőbb menynyiségtani és az ábrázoló mértani tanszék mel
lett tanársegéd lett, mely minőségben utazási
ösztöndíjat nyert. 1869. Triesztbe a császári és
királyi hadi tengerészeihez hajóépítészeti növen
déknek ment s ott az előirt mérnöki vizsgálat le
tétele után hajóópitészeti mérnökké léptették elő.
1873. a magyar-óvári magyar királyi gazdasági
akadémián a technikai szakok tanszéke s ezzel
együtt az ottani gazdasági gépkisérleti állomás
vezetői állás megüresedvén, rendes tanárrá ós az
említett állomás vezetőjévé neveztetett ki, moly
minőségekben jelenleg is működik. Külföldön
többször tanulmányi utazásokat tett, nevezetesen
Amerikában is. A gazdasági gépészet ós az elmé
leti mekanika köréből nagy számú cikkeit és rószbau terjedelmes dolgozatait leginkább a Dinglerféle Poíytechnisches Journal, a Carl's Repetitorium, az Uhland-fóle Maschinenbauer, a Grunertfóle Archív, az Bngineering, a Zeitschrift des
österreiehischen Ingenieur- und Architekten-Vereins, a Mezőgazdasági Szemle, a Wiener LandwirthschaftUche Zeitung stb. cíni'd szaklapokban
közölte. Önállóan megjelent műve: A sorbavető
gépek
(Magyar-Ó
vár
1897).
BLS.
Thallóczy Lajos 1898 nov. 30. megkapta a
Lipót-rend lovagkeresztjét. Újabban irt egy hoszszabb közjogi tanulmányt a külügyi szervezet
fejlődéséről a Budapesti Szemlében (1898); törté
neti közleményei a Századokban s a Turulban je
lentok meg. A in. tud. akadémia 1899. megbizta
A magyar nemzet története 1301-től I. Mátyásig
c. munka megírásával.
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Thanksgiving day

T h a l l o u i a (gör.-lat), a botanikában a m
telep.
Thaly Kálmán (XVI. le). Két évi tüzetes ku
tatás után fölfedezte, és Bonnetti érsek pápai
nagykövet, Fraknói Vilmos, Lobry Ferenc, a i'a.
zaristák török birodalombeli rendfőnöke jelenlé
tében 1889 okt. 7. fölásatta a lazaristák konstan.
tinápoly-galatai templomában II. Rákóczi Ferenc
hamvait, ezek azonosságát konstatálta, erről tü
zetes tanulmányt irt, melyet a m. tört. társulat
fennállásának 25. évfordulójakor tartott diszn-vtilésen olvasott fel, u. o. bemutatta a koporsóból
hozott ereklyéket. Rákóczi szemfedójének egy
aranyhímzésű darabját pedig Kossuth Lajosnak
vitte el Torinóba, akinek végakarata szerint azt
kopors íjába, szive fölé tették, és igy Kossuth
szive Rákóczi szemfedője alatt porladozik. Föl
említendő továbbá, hogy történelmi és régészeti
búvárkodás céljából hosszabb utazásokat végzett
Svájcban,, Német-, Lengyel-, Olasz-, Törökország
ban, Kis-Azsiában, mely utazásainak eredményét
számos müve visszatükrözi. Az ezredévi ünnepek
alkalmából a kolozsvári tud. egyetem tisztelet
beli doktorrá választotta; másodelnöke a m. tört
társulatnak, elnöke a pozsonyi Toldy-körnek, ren
des tagja az orsz. műemlékek bizottságának és a
nemzeti múzeum tanácsának. II. Abdul-Hamid
szultántól 1888. a Medsidje-rend második osztá
lyát kapta. Az 1898 —99-iki képviselőházi tár
gyalásokban élénk részt vett s a Kossuth Feren?
vezetése alatt álló függetlenségi párt részérő]
egyike volt a paktum (1. o.) aláíróinak. Újabb
müvei: Az ezredévi országos hét emlékoszlop
története (előadta 1897 mára 15. a pozsonyi Toldykörben, melynek kiadásában hét fénynyomatn
képpel 1898. megjelent); Az 1708. évitrencsényi
csata (Hadtört. Közi. 1897); Gyöngyösi István
életéhez (Száradok 1893); A báró Orlay és gróf
Serényi-család (u. o. és külön füzetben is); Egy
korú jellemzés Mikesről (u. o.); Rákóczi tüzét:
sége történetéhez (u. o.); Lehel kürtje (u. o.); Há
rom Zákány István (atya, flu és unoka); 85 ér
alatt (Turul 1898).
T l i a m n o M a s t i (nov.), 1. Zuzmók (XVI. k.).
Than, 1. Károly újabb művei; A kísérleti eltemia elemei (I. köt. Általános chemia és az elemi
testek leírása, Budapest 1898); Feladatok a <diemiai gyakorlatokhoz kezdők számára (2. kiad.
u. o. 1898).
2. T. Mór megh. Triesztben 1899 máre. 11.
Than, sziámi mérték = 10 liter.
Thanhoífer Lajos újabb müvei: Emlékbeszéd
Du Bois-Reymond Emil akadémiai külső tag
ról (Budapest 1898); A szív, helyzete a testben
(akad. felolv. 1899 nov. 10.); Új eszköz a sejtek ríh
galmasságának vizsgálására (akad. felolv. 1899
nov. 20.); A szövetek és szervek szerkezete és
azok vizsgáló módszerei (Budapest 1900). Végül
e kötetben a mikroszkópról irt cikke.
Thank God. Harbour, 1. Polarisbai.
TlianliSgiving day(ailg.,ejtsd:thenkszgivíug de
a. m.a hálaadás napja), az északamerikai Egye
sült-Államok nemzeti ünnepe, melyet a törvény
szerint minden templomban istentisztelettel kell
megülni. Napját az elnök ttlzi ki évenként, ren
desen november végére.

Thaumalea
T h a u m a l e a (állat), 1. Fácánfélék (VI. k.). •
Thaumatikon, 1. Löschinger (XI. k.).
T h a u m a t o l o g i a , (gör.-lat.) a csodákról szóló
tan.
T h a m n a t r o p , 1. Bűvös korong (IV. k.).
Theano, 1. a görög mitológiában Antenor
(1. k.) felesége, a trójai Athene papnője.
2. Th., Pythonax leánya, Pytliagorasnak előbb
tanítványa, azután felesége. Több levél (A gyer
mekek neveléséről, A háztartásról) és erkölcsi
axióma szerzőségét tulajdonítják neki.
Tlicit iitliropos (gör.-lat. a. m. istenember),
a Krisztus dogmatikai jelzése.
T l i é a t r e l ' r a i i < a i s . 1. Francia színészet.
T l i e a t r o p h o n , telefonkészülék, mely ugy
van berendezve, hogy egy pénzdarab bedobása
után a színpadi előadásokat, hangversenyeket
egy ideig hallatja.
T h c i i l i i i i , 1. Imaszíjak (IX. k.).
T l i c i o t h c r m i n (növ.), 1. Beggiatoa (II. k.).
T h e i s m u s , 1. Teizmus (XVI. k.).
Theisz Gyula újabb művei: Cours moyen de la
languo franyaise (1900). Matskássyval szerkeszti
a Német Könyvtár és Francia Könyvtár c. gyűj
teményes vállalatot (1900).
Thék Endre (kis-nardai), asztalosmester, Ma
gyarország legnagyobb faárugy árosa, szül. Oros
házán 1842., hol apja, nagyapja eóhmesterek vol
tak. Elemi iskoláinak befejezése után szülői az
asztalosmestersógre adták. Az inasévek eltöltése
után T. mint fiatal mesterlegény vándorútra kelt,
hogy szakmájában a külföld nevezetesebb váro
saiban is kiképezze és tökéletesítse magát. így
érkezett Parisba, ahol több elsőrendű asztalosnál
töltött huzamosabb időt. A gazdag párisi gyűjte
ményekben és a legkitűnőbb műhelyekben szer
zett ismeretekkel és dús tapasztalatokkal meg
rakodva tért vissza hazájába és a fővárosban asz
talosműhelyt nyitott. Szép munkái csakhamar
reá irányozták a közönség figyelmét. Ő volt az
első kézműves-asztalos Magyarországon, aki telepót gőzerőre rendezte be. 1885. megszerezte a ré
gebben fönnállóit bútoripar részvénytársaság
üllői-úti nagy telepét, s műhelyét itt helyezte el
és mintaszerűen rendezte be. Nevezetesebb mun
kái : az operaház, számos főúri palota, az uj or
szágház, a parkklub, a királyi palota és több
magán- és középület mintaszerű berendezései. A
90-es években gyárát zongoraosztálylyal bőví
tette ki, s ezzel az első magyar nagyohbszabásu
zongoragyárat alapította meg. Az 1885-iki or
szágos kiállításkor a Ferenc-József-rend lovag
keresztjét, az 1896-iki ezredéves kiállításkor pedig,
melyen mint a faipari csoport elnöke és a jury
alelnöke működött, a III. oszt. vaskorona-rendet
kapta. Mint az országos iparegyesíilet alelnöke, az
országos ipartanács és iparoktatási tanács, a fő
város törvényhatósági bizottságának tagja és sok
más tiszteletbeli állásban fejt ki önzetlen, hasznos
tevékenységet. A tanoncok nevelésének és képzé
sének előmozdítására szülővárosában nagy áldo
zatok árán ö hozta létre az első tanonc-szövetséget
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vezető lett s még ugyanez évben beválasztották
a képviselőházba. 1880. kinevezték államtaná
csossá s 1881. átvette a pénzügyi tárcát, 1884. a
minisztérium élére állván, a mindinkább erős
bödő, védvámért lelkesedő ellenzékkel szemben,
védvámos politikát követett. 1887. állásáról le
mondott s ekkor a király Stockholm tartomány
főnökóvó nevezte ki. Mint az alsó kamara tagja,,
újabban is élénken foglalkozik a politikával.
T l i e o c r a t i a (gör.-íat.) a. m. istenuralom; aa
államtanban 1. Monárkia (XII. k.)
Théo-Critt, álnév, 1. Cahu.
T h e o g n o s i a (gör.-lat.) a. m. istenismeret.
T h e o p h a n i a , 1. Teofánia (XVI. k.).
T h c o p n e u s t i a (gör.-lat.) a. m. isteni sugallat,
1. Ihlet (IX. k.).
T h c o r e m a (gör.-lat.) a. m. tantétel'.
T h e o r l a , 1. Elmélet (VI. k.).
T l i c o t o c o s , 1. Teotokosz (XVI. k.).
Therese, irói név, 1. Baclierachs (II. k.).
T h e r i i i o c l c c l í i c i t a s (gör.) a. m. hőelektromosság (IX. k.).
T h c r m o t o n u s (gör.-lat.) a. m. hőfeszülés v.
hőerő, az ingerlékeny és időszakonként mozgó
növényrészeknek hőokozta mozgása; 1. Növénymozgás (XIII. k.).
Thetis-expedició (1889), 1. Tengeri tudományos:
expedíciók (XVI. k. 91. old.).
T H c u r g i a , 1. Teurgia (XVI. k.).
Thewrewk Emilt a budapesti tud. egyetem
rektorává választották az 1899—900. iskolai évre.
A budapesti filológiai társaság alapításának 25.
évfordulója alkalmából (1900 jan.) T.-t, mint a
társaság alapítóját s negyedszázados elnökét ün
nepelte s a társaság folyóiratának, az Egyetemes.
Philologiai Közlönynek 1900. 1. ünnepi füzetét
T.-nek szentelte. Újabb művei: A rhythmusi kér
dés (akad. felolv. 1.898 jan. 6.); A magyar Homeros-fordítás történetéből (akad. felolv. 1898 nov..
28.); A mondatból vált fő- és melléknév (Akad.
Ért. 189'.), 115. fűz.); Homeros Mása I—VI.
(ford., bevezet, ós jegyzetekkel ellátta P. Th. E.).
Thiconium, Magyarország középkori földraj
zában Tihany latin neve.
Thiede, falu Braunschweig hercegség Wolfenbüttel kerületében, vasút mellett, (1895) 1918 lak.
Közelében van Thiederhall só- és kálisóbánya,,
klórkáliumgy árral.
Thielmann Miksa Ferenc Guidó báró, német
diplomata, szül. Berlinben 1846 ápr. 4. Tanulmá
nyai befejezése után a porosz igazságügy szolgá
latába lépett, 1871. a német nagykövetség tagja
volt Szt.-Péterváron s 1871—72. körutat tett a
Kaukázusban és Persiában; 1873—75. követségi
titkár volt Kopenhágában, Berlinben és Szt.-Pé
terváron, 1875—78. pedig Washingtonba küld
ték, ahonnan Amerikát beutazta. 1880 óta Paris
ban működött mint követségi tanácsos, 1883-ban
Konstantinápolyban, 1886. mint főkonzuli Szófiá
ban, 1888. mint követet Darmstadtban ós 1890.
Hamburgban találjuk. 1893—94. telén mint biztos
és mintaszerű inas-otthont.
OELLÍ nr MOH.működött az orosz kereskedelmi szerződós meg
kötésében (Berlinben), 1894. követ lett München
Themptander OszkárRóbertfivéi államférfiú, ben, 1895. kineveztek nagykövetnek Washingszül. 1844 fehr. 14. Jogi tanulmányai után 1878. tonba,1897. pedig a birodalmi kincstári hivatalban
a stockholmi fővámházban tisztviselő, majd iroda államtitkárrá tették. Müvei: Streifzüge im Kau-
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kasus, in Persien und in der asiatischen Türkéi , Thomasville,TliomasgrófságfövárosaGeorgia
(Lipcse 1875) és Vier Wege durch Amerika (u. o. É.-amerikai államban, vasút mellett, (1890) 5514
lak. Nagy gyapotkereskedése van. Újabban fősz*
1879).
o. j.
fát-telepeket fedeztek fel, melyek Florida ÉNv-i
Thienen, I. Tirlempnt (XVI. k.).
Thierry Gilbert Ágoston, francia regényíró, részén keresztül egészen a Tampa-öbölig húzódnak
Thomsen-féle betegség (myotonia congenita)
Th. Amédée (XVI. k.) fia, szül. Parisban 1843
febr. 11. Jogot tanult, majd az államtanácsban Thomsen által 1876. leirt idegmegbetegedés. A baj
auditor lett. Munkái: La capitaine Sans-Facon fő tünete az, hogy az izomzat akaratlagos össze
(történeti regény, 1882); Marfa, ou le Palimpsoste húzódáskor rövidebb-hosszabb ideig tartó, állandó
(1887); La Tresse blonde (1888); La Savelli (1890); összehúzódásban marad. A betegség veleszületett
Eécits de l'occulte (1892); La Masque 1894); s rendesen a család több tagjánál jelentkezik. A
mindezek misztikus irányúak, a legutóbbiban a betegek izomzata rendesen túlságosan fejlett s
párisi titkos Isis-kultuszt irja le. Irt történeti tónusuk nyugalomban is fokozott, de különösen
fokozódik kedólyi izgalmak után, ha a beteget
essai-ket is.
Thim József újabb művei: Népszerű közegész megfigyelik, hosszabb nyugalom után s kiváltkép
ségtan (Pozsony 1898); Közegészségtan (Buda hidegben. A betegség nem ritkán elmebeli zava
rokkal, epilepsziával társul. A baj gyógyíthatlan.
pest 1899).
az élettartamra azonban befolyással alig van.
Thirring Gusztáv újabb munkái: Budapest Krótani
alapját nem ismerjük.
TAUSZK.
székes főváros statisztikai évkönyve (II. évf.
1898); Budapest székes főváros a millennium
Thomson 1. Cézár (XVI. k.) hegedűművészt
idejében (1898); Magyarország kézi atlaszához 1898. meghívták a brüsszeli zenede tanárának.
2. T. Vilmos, sir (XVI. k.), angol fizikus tanul
szöveg (1898); A felvidéki kivándorlás hatása
népesedésünkre (1898); Városainknépesedésivi ságának 50. évfordulóját 1896. a tudományos vi
szonyai 1777-ben (1898); Budapest környéke (a lág fényesen megülte. V. ö. Fröhlich Izidor jelen
magyar turista-egyesület által kiadott kalauz, tése az ünnepélyről (Akad. Értés. 1896 dec).
1900), továbbá számos értekezés bazai és külföldi
Thomson-féle elektromos izzasztó, 1. Elek
szakfolyóiratokban. 1897 óta ismét a magyar tu tromos izzasztásrista-egyesület központi titkára, melynek műkö
Thopla (Thopul), Magyarország középkori föld
désében tevékeny részt vesz. Munkatársa a Köz rajzában a. m. a Tapoly folyó.
gazdasági Ismeretek Tárának is, melynek a de
THor v. thorium, kémiai elem, 1. Tórium
mográfia és statisztika körébe vágó tanulmányo (XVI. k.).
kat irt.
Thoroczkay-cs-atórf (XVI. k.). T. Viktort 1898.
T h o l o s , 1. Tolosz (XVI. k.).
Hódmezö-Vásárhely főispánjává nevezték ki.
Thomán István, zongoraművész, szül. HomonThoulet-féle folyadék, káliumkónesőjodit ol
nán (Zemplén) 1862. Alsóbb s főiskolai és jogi data, melyet a kőzetek elegyrészeinek szétválasz
tanulmányait Kassán ós Budapesten végezte. Itt tására használnak. Thoulet irta le. Innen a név.
Thraso,Terontius «Eunuchus» c. vígjátékában
lépett be az országos zeneakadémia kötelékébe,
hol Erkel Ferenc, Kikolics Sándor, Ábrányi a dicsekvő katona neve; innen thrasoni a. m. di
Kornál, Köszler János s végre Liszt Ferenc vol csekvő, hetvenkedő.
tak tanárai. Bevégezvén akadémiai tanulmányait,
THrenodia, 1. Trenodia (XVI. k.).
a 80-as évek derekán Weimarba és Rómába kö
Tlireskiornis (állat), 1. Íbiszfélék (IX. k.).
Thrinakia, Homérosnál mesés sziget, melyen
vette Lisztet. Halálakor is mellette volt. Ugyanez
évben tett nagyobb külföldi műutazásokat, sőt a a napisten nyájai legeltek. Sziciliára vonatkoz
Keleten Konstantinápolyban is hangversenyzett tatják.
T l t r i p i d a e (állat), 1. Hólyaglábuak (IX. k.).
Popper Dáviddal s a szultán a szópművészetek
Throndhjem, norvég város, (1897) 33,056 lak.
elmével s a Medsidje-renddel tüntette ki. 1888-ban
kinevezték az országos zeneakadémia rendes ta 1897 jul. 18. ülte meg 900 éves fennállásának ün
nárává s azóta mint elsőrendű pedagógus mű nepét. 1895. a behozatal értéke volt 16.017,300
ködik.
A. K. norvég korona, a kivitelé pedig 11.131,000 norvég
Thomas Antal, francia filológus, szül. St.- korona.
Yrieix-la-Montagneban (Creuse) 1857 nov. 29. Ta
Thrym (Thrymr), óriás, a skandináv mitológia
nulmányait Parisban végezte és a római francia alakja. Egy róla nevezett eddai dal, a Tlirymsintézet tagja lett. 1881. tanár Toulouseban, 1889 kvidha szerint, mélyen a föld alá rejti Thor isten
óta pedig a párisi egyetemen. T. a fiatal francia (XVI. k.) kalapácsát s csak azzal a feltétellel
filológusok legkiválóbbja, aki Paris Gaston ós akarja kiszolgáltatni, ha megkapja Freyja isten
Meyer Pál után sorakozik. Fő művei: Les états nőt (VII. k.). Az azok cselt eszelnek lei: magát
provinciaux de la Francé centrale sous Charles Thort öltöztetik fel menyasszonynak s mint
VII (Paris 1879, 2 köt.); Nouvelles recherches sur ilyent viszik el T.-hez. Mikor aztán az álruhás
Tentrée de Spagne, chanson de geste franco-ita- Thor kézre keríti kalapácsát, agyonüti vele T.-et
lienne (u. o. 1882); Francesco da Barberino et és egész faját. T. valószínűleg a téli viharok dé
la littórature provencale en Italie (u. o. 1883); mona, aki a kalapácsot, azaz a villámot a téli hó
Poésies complétes de Bertran de Born (Toulouse napok idején a föld mélvébe rejti.
Thuanus, 1. Thou (XVI. k.).
1888). 1882 óta kiadja az Annales du Midi c. touThués-entre-Valis, fürdő, 1. ölette.
lousei folyóiratot. Darmsteter halála óta HatzfeldThueyts (ejtsd: tué>,község Ardóche francia dó<lel együtt a Dictionnaire général de la langne
partement Largentiére kerületében, óriási bazaltfrancaise szerkesztője.
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sziklában nyugvó fensíkon (Pavé dos Géants), az
Ardechenek bal partján, amelybe 100 m. magas
zuhatagot alkotva itt ömlik a Médéric, (i89i) 663
lak., régi kastélylyal, T.-től keletre 2 km.-nyi tá
volságban fekszik Neyrac, két vastartalmú for
rással és fürdővel.
Thuill., latin növénynév után Thuillier Já
nos Lajos párisi tanár nevének rövidítése. Szül.
Creilben (Oise) 1757 ápr. 22-én, megh. Parisban
1822 dec. 18. Paris flóráját ismertette.
Thumann Pál, német festő, szül. Tzs-jhacksdorfban (Alsó-Luzsica) 1834 okt. 5. A berlini aka
démián tanult, aztán Drezdában Htíbner Gyulá
nak volt tanítványa, Weimarban pedig Pauweis
vezetése alatt képezte tovább magát. 1866-ban a
weimari művészeti iskola, 1872. a drezdai akadé
mia tanára, 1875—87. a berlini akadémia tanára
volt. Hírnevét nem annyira festményeinek (Szt.
Hedvig; Luther életéből vett öt kép a Wartburg
ban ; a mindeni gimnázium számára festett tör
téneti képei; A három párka stb.), mint inkább
német és külföldi remekírók műveihez készített
számos illusztrációjának köszönheti,melyek azon
ban édeskés, erőtlen fölfogásuknál fogva főleg a
műveletlenebb izlés igényeinek felelnek meg.
Thun und Hohenstein Ferenc Antal gróf
(XVI. k.), osztrák politikus, 1898 márc. 5. G-autsch
utóda lett a miniszterelnöki s a belügyminiszteri
széken és új kabinetet alakított, melyben csak
Baernreither képviselte a német elemet, azonban
fél év múlva ő is otthagyta a kabinetet, és ekkor
a klei^kális tiroli báró Di Pauli kapta a kereske
delmi tárcát. Márc. 21. elmondott programmbeszédéhen T. a következő feladatokat tűzte ki:
a nemzetiségi küzdelemnek (különösen Csehor
szágban) megszüntetését s a parlament működé
sének helyreállítását. Egyik célját sem érte el,
sőt alatta mindkét irányban a helyzet rosszabbra
fordult. Mivel a Gautsch-fóle nyelvrendeleteket
vissza nem vonta, a német ellenzék a kormány
valamennyi előterjesztését v. kiforgatta avagy
megobstruálta. Az 1899. költségvetést még a bi
zottságban megobstruálták s ugyanebben a sors
ban részesült a Badeni-Bánffy-kormányoktól örök
ségképen átvett, de a Széll-kormánynyal az ischli
klauzula kihagyásával vagyis a magyar alkot
mány szelleméhez képest átdolgozott osztrák-ma
gyar vám- és kereskedelmi szerződés is. Miután a
birodalmi gyűlés pártkülönbség nélkül ezt a szer
ződést Ausztriára nézve károsnak jelentette ki, T.
a gyűlést kétszer is elnapolta s azután a kiegye
zési törvényjavaslatokat az új cukor- és petroleumadóval együtt (1899 jul.) a 14. § alapján
vagyis rendeleti úton léptette életbe. A német
koronatartományokban általános felháborodás
volt a válasz, melyet T. gróf a gyülekezési ós ha
tározat-hozatali jog elkobzásával s rendőri bru
talitásokkal iparkodott elfojtani. 1899 okt. 2. a
németek örömére egész kabinetjével lemondott.
Ez alkalommal a Szt. István-rend nagykeresztjét
kapta.
M. L.

—

Thúry

máj. 8. a bajor régensberceg a Wörth és Donaustauf hercege címet adományozta. Harmadik fia:
Károly Ágost herceg 1898 jul. 23. született.
2. T. Lamoral herceg 1897. megkapta a v. b.
t. tanácsosi móltóságot.
Thúry, 1. Etele, egyházi író, ref. lelkész, szül.
Zánkán (Zala) 1861 okt. 14. Pápán tanult, hol be
végezvén teológiai tanulmányait, 1882 őszén
Ácsra (Komárom) ment akadémikus rektornak,
honnan 1884. atyja mellé segódlelkésznek rendel
tetett, 1885. csurgói helyettes lelkész volt, 1886
nov. elején a m. kir. igazságügyi miniszter a sop
roni kir. országos fegyintézethez lelkószszé ne
vezte ki. 1888. Csurgóra, 1892. Vámosra válasz
tották lelkészszé.A veszprémi egyházmegye 1892.
aljegyzőjévé, 1896. főjegyzőjévé s tanáosbirójává,
a dunántúli egyházkerület pedig 1897 .aljegyzőjévé
választotta. Leginkább egyháztörténeti tárgyú
dolgozatai megjelentek a Prot. Bgyh. és Isk. Lap
ban, Dunántúli Prot. Lapban, Czelder Pigyelmezojóben ós a Protestáns Szemlében. Papi dolgoza
taiból a Lelkészi Tár és Kalászok az életnek ke
nyeréhez c. folyóiratok hoztak egyes darabokat.
Önálló művei: A fehérvár-csurgói ref. egyház
története (Pápa 1885); A zánkai ev. ref. egyház
története (Budapest 1886); Bornemisza Péter
dunavidéki első református püspök élete és mun
kái (u. o. 1887); A révkomáromi ev. ref. egyház
története a XVI., XVII. sz.-ban (u. o. 1888); A
veszprémi ref. egyház története (u. o. 1893); Hu
szár Gál (a magyar prot. írod. társ. Koszorú c.
népies kiadványának 8. fttz., u. o. 2. kiad. 1895);
A szentantalfai ref. egyháztörténete (Pápa 1896).

2. T. József nyelvészeti, történeti ós irodalom
történeti iró, szül. Makádon (Csepel-sziget) 1861
dec. 25. Középiskolai tanulmányait Kun-SzentMiklóson és a budapesti ref. főgimnáziumban vé
gezte. A tudományegyetemre azzal az elhatáro
zással lépett, hogy a magyar őstörténet és össze
hasonlító nyelvészet művelője lesz s e célból kü
lönösen a török-tatár ós finn-urali nyelvek tanu
lására adta magát, hozzájuk vévén a mongol és
persa nyelvet s irodalmat, tanulmányozván egy
úttal a keleti történetírók és utazók munkáit. Ez
idő alatt egy török nyelvészeti dolgozatával (az
ujgur, csagataj és oszmán-török dialektusok egye
zései ós eltérései) egyetemi pályadíjat nyert. Az
egyetemi kurzus elvégzése után Trefort miniszter,
Vámbéry ajánlatára, az akkor felállított s a buda
pesti kereskedelmi akadémiához csatolt keleti
tanfolyamon a török nyelv tanárává nevezte ki
és ilyen minőségben működött négy évig. 1884
nyarán tanulmányúton volt állami költségen Tö
rökországban, főleg Konstantinápolyban és KisÁzsia partvidékein. A következő óv nyarát pedig
a nógrádvármegyei palócok között töltötte, a pa
lóc népet és nyelvét tanulmányozva. 1887 őszén
a nagykőrösi ref. főgimnáziumhoz hívták meg
tanárnak; de már 1888 elején Halasra választot
ták meg a magyar ós latin nyelvi tanszékre s az
óta e minőségben ott működik. Legelső dolgozata
Etimológiánk módszerei c. 1883. jelent meg az
Thuránszky Irén, 1. Katona.
Egyet. Philologiai Közlönyben. Nem számítva a
Thurmayr János (Turmais), 1. Aventimcs(ll. k.). hírlapokban (Vasárnapi Újság, Budapesti Hirlap)
Thurnon János, 1. Tournon.
megjelent etnográfiai tárgyú tárcacikkeit, iro
ThvLrn-Ta.xis-család (XVI. k.), 1. Albert her dalmi működése három tudományágra terjed, t. i.
cegnek a hercegi ház jubileuma alkalmából 1899
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összehasonlító nyelvészet, történelem és iroda
lomtörténet. Az első csoportba tartozó dolgozatai:
Az ugor-magyar theoria és A török szókincs
apológiája (Phil. Közi. 1884. és 1885. évi), to
vábbá A kasztamunii tör. nyelvjárás (akad. ér
tekezés 1885). Történeti dolgozatai közíil fontosabbak: Pecsevi viszonya a magyar történetirás. hoz (Századok 1892); A török hódítás kezdete
Magyarországon (u. o. 1893); A magyarok ere
dete, őshazája és vándorlása (u. o. 1896 és önál
lóan is); A magyaroknak szavarti-aszfali neve
(u. o. 1897); Bocskay István fölkelése (u. o. 1899);
A székelyek eredeté (Erdélyi Múzeum 1898. évf.)
és ennek folytatása: Még egyszer a székelyek ere
detéről (u. o. 1899). A Hadtörténelmi Közlemé
nyekben pedig a következők: A régi magyar és
török hadviselés (1888. évf.); Zrínyi M. hadtudo
mányi elveinek forrása (1890. évf.); Szigetvár
elfoglalása 1566-ban (1891. évf.) és A várnai
csatáról (1892. évf.). Irodalomtörténeti tárgynak:
Szilágyi és Hajmást históriája (Irodalomtörté
neti Közlöny 1893.évf.); AZrinyiászixi.o. 1894.
évf. ós önállóan is) és Krónikáink és a nemzeti
hagyomány (u. o. 1897. évf.). Ezeken kivill a m.
tud. akadémia megbízásából fordítja a magvai'
vonatkozású török történetírók munkáit, amely
sorozatból eddig két kötet jelent meg (Török Tör
ténetírók, 1. köt. 1893, 2. köt. 1896).
3. T. Zoltán, író, hírlapíró, szül. Kolozsvárott
1870. Korán kezdett írni, 18 éves korában jelen
tek meg első munkái a kolozsvári lapokban. Belletrisztikai munkájában verista s az mint dráma
író is. Öt-hat novellakötete jelent meg ezideig,
ezek között: a Bolondok (1897); Tárcanovellák
és az Ulrich főhadnagy (1898); Urak és pa
rasztok (1899). Színmüvei: Katonák (1898. szinre
keríllt a vígszínházban^, Asszonyok társadalmi
színművek s a Katinka c. népdráma. A Budapesti
Naplóba társadalmi cikkeket ír.
Thus, a kaukázusi nyelvek (X. k.) egyike;
nyelvtanát Schiefner dolgozta ki (Sz.-Pétervár
1856).
Tinim., természetrajzi nevek mellett Thilmen
Pelix báró, német mikologus(1839—92) nevének
rövidítése.
Thünen János Henrik, német mezőgazda, köz
gazda és szakbeli író, szül. Kanarienhausenben
(Oldenbnrg) 1783 jun. 24-én, megh. Tellow nevíi
biirtokán (Mecklenburg) 1850 szept. 22.1803. Cehé
ben Thaer tanítványa lett. Innét a göttingai
egyetemre ment, hol gazdaságot és természet
tudományi tantárgyakat hallgatott. Azután Rubkowban bérlő lett, de itt nagyon rosszul ment
dolga, 1810. pedig sógorától Tellowot szerezte
meg. Itt nemcsak elméleti és gyakorlati ta
nulmányait iparkodott egész odaadással értéke
síteni, hanem élénk irodalmi működést is kífejt3tt. Már 20 éves korában irt dolgozatában le
fektetett eszméit, mely Beschreibung der Landwirtschaft in Gross-Flottbeck elmen feltűnést
keltett, tovább fejtette ki és der Isolirte Staat in
Beziehung auf Landwirtschaft u. Nationalökonomie (Rostock 1842,1850 és 1863,4 kötet) cimen
oly művet teremtett, mely általános feltűnést
keltett.
Thj-lla, 1. Tölteléksejt (XVI. k.).

—
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'biscum

Thymbres, Purszak ókori neve, 1. Szakaria
Thyn, nép, 1. Bitinia (III. k.).
Tian, álnév, 1. Giinderode (VIII. k.).
Tiazolsárga, pamutfestésre való sárga azófesték.
Tiba vára, Ung vármegyében Szobránctól ke
letre állott. A Nagymihályi- és Sztáray-család
ősei bírták a XIV., XV. sz.-ban. 1337. pusztulóban
volt, de helyreállították s 1419. újra fennállott
(V. ö. Sztáray-oseá&ú. oki.)
K^'
Tibiscum (jelenleg Zsuppa kisközség KrassóSzörény vármegye temesi jár., (i89i) 448 lak.). A
Duna mellől Dáciába két hadi utat használtak a
rómaiak. A nyugatibb s egyúttal a jártabb hadiút
Palánkánál hatolt Moesia-hóí a Duna (Danubius)
balpartjára s Fehértemplomtól nyugatra kapasz
kodott a jami fensíkra. A Karas vizét Váradján
felül átszelve, a Csemover patakának szűk völ
gyét követte Forotikig. Onnan Drumu Irene
néven a magaslaton Xogy-Szunluk-hoz került s
így tartott éjszakra Zsídovinig. A Berzavát át
hidalva, Valea Faj és Duleo közt a Poganishoz
szegődött az út s egész Prebulig annak völgyét
követte. Majd a Kozlar nevű magaslaton át a
Temes-hez lejtve, Zsuppa nevű falun alul KaránSebes közelében találkozott a keleti hadi úttal,
mely Orsovától indultkisTeregovánála Gserna
és Temes vízválasztóját elhagyva, a Temes men
tét követte Karán-Sebesen át Zsuppáig. Ezen
kettős hadi út egyesülési állomását tehát T. al
kotta. A Peutinger-tábla Tivisco-j&t a ravennai
Anonymus névlajstromában Tibis és Tiviscum
olvassuk, mig Ptolemaios Geographiája Tijíc;zovnak ismeri s az É. sz. 48° 50' a K. h. 46° 40' alá
jelöli. Ptolemaios azonban a keletre eső pontokat
helyzetük szerint mind északabbra, az északiakat
túlságosan északra, a délieket ismét délebbre jelöl
vén, a valóságban az É. sz. 45° 30', a K. h. pedig
39° 50' mutat, ami egészen a Bisztra-Temes
egyesülésének felel meg, ahol Ortvay Tivadar
a sokaktól keresett Municipium T. romjait 1874.
szerencsésen felfedezte.
Zsuppán 1851. egy Antoninus Pius által 157 deo.
13. (?) kiállított katonai elbocsátó diploma került
napfényre. Az elbocsátott Bursimso Gaesarea-\A\
(Palesfina, vagy Caesarea Panias ltureae) szár
mazva zsidó lehetett. Már 1690 körül látott itt
Marsigli Alajos gróf, a Danubius hires szerzője,
egy feliratot a Municip-T. nevével. A helyőr
ségben palmyrai származásúak is szerepeltek s
ezek egyike Jupiternek áldozva, saját hazai iste
neit is bevésette záradékul. T. romjait a Temes
mindkét partján találhatjuk és pedig a balpar
ton a zsuppai malomcsatornáig terjedőleg 3
az országúiból a malomhoz vezető út mentén.
A jobb parton a Jááz községből a zsuppai
malomhoz szolgáló mezei útnak (volt lugosi út)
jobb felén, a Bisztrából kiszakadó malomcsator
náig. Itt egyesült a két római út is, hogy kelet
nek fordulva Jááz irányában, a Bisztra mentén
a Vaskapuhoz s azontúl Sarmizegetusába, Dácia
fővárosába vezesen. Az innen kikerült feliratok
egy része a délmagyarországi történelmi régé
szeti társulat temesvári múzeumában, részint a
budapesti nemzeti múzeumban láthatók.

Tichbome
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Irodalom. Oi'tvay Tivadar, T. helvfckvése. Archoeologiai
Közlemények 1878. Új -folyam VII."kötet, 3. füzet 1—48.
lapján ; Millecker Bódog , Dél-Magyarország római régiségleletei 1892. Különlenyomat a Történelmi régészeti Érte
sítőből Temesvár; Téglás Gábor, Felső Moesia és Dácia
főközlekedési kapcsolatának irodalmi állapota és a Délma
gyarországi Történelemi és régészeti Társulat ez irányú
tevékenységének méltatása. Történelmi és régészeti Ér;
tesítö 1897. IV. füzete. V. ö. A Lederata Tibiscumi badl út.
Arcbaeologiai közlemények 1898. évfolyamban. Halayáts
Gyula, A ledarata tibiscumi római út, Arcbaeologiai Érte
sítő 1S9G. évfolyam 1 füzete 4—12. lapján. Torma Károly.
Archaeologisch-epigraphiscbe Inschriften aus OesterreichUugarn VI. köt.

TÉGLÁS OÁISOR.

Tichborne (XVI. k.). A csaló Orton Artúr meg
halt Londonban 1898 ápr.
Ticklén, 1. Erich, fliin költő, szül. Pyhájárviben (északi Finnország), megh. mint karsamákii
káplán 1827. A század elejével kezdődött finn
irodalmi föllendülés egyik szorgalmas tényezője.
Költeményei nagyrészt az Oului Hetihirekben
(Oulun Viikkosanomat) láttak napvilágot. Köz
tük méltán hiressó vált a Leány keserve című,
melyet sokáig népdalnak tartottak és mint ilyent
fordította le Runeberg svédre.
2. T. Péter, finn költő, az előbbinek bátyja,
megh. 1838. Költeményei közül, melyeket több
nyire az Oului Hetihirek közölt, legismertebbek
a Gyermekes gyermekdal (Lapsellinen lapsenlaulu) és A pacsirtához (Leivoselle). T. eleinte ta
nító, majd teuvai pap.
v. B.
Tieba, Francia-Szudánhoz
tartozó nagy néger2
ország. 67,500 km ter., 670,000 lak. Az ország
Menka, Kendugu (Szikasszo fővárossal, a törzsfő
állandó székhelyével), Szamokhodegu ós Pomporo közvetetlenül alárendelt, továbbá Diamodogu, Bendugu, Kantli, Moro, Niene és Follona
hűbórtartományokból áll; lakói szorgalmas földmívelők ós állattenyésztők.
Tiefenbach-csafóí?, 1. Teuffenbach.
Tiele Cornelis JPetrus, németalföldi teológus,
szül. Leidában 1830 dec. 16. Teológiai tanulmá
nyait Amsterdamban végezte. 1856—72. Rotter
damban volt lelkész, 1873—77. a remonstransok
lejdai szemináriumának igazgatója, 1877-től a
lejdai egyetem tanára. 1896 ós 1898. az edin
burgi egyetemen u. n. Gifford-felolvasásokat tar
tott a vallásbölcsészet köréből, melyek a teológiai
körökben méltó feltűnést keltettek. Nagyobb mü
vei : De godsdienst von Zarathustra (Haarlem
1864); Vergelijkende geschiedenis der Bgyptische
en Mesopotamische godsdiensten (Amsterdam
1869—72. franciára ford. Collina, Paris 1880);
Geschiedenis van den godsdienst tot aan de heerschappij der wereldgodsdiensten (Amsterdam
1876; angolul Carpenter 1877; franciául Vernes,
2. kiad. 1885; németül Weber: Kompendium der
Religionsgeschichte, 2. kiad. 1887), mely műve
átdolgozva később ily cím alatt jelent meg: Ge
schiedenis von den godsdienst in de ondheid (Am
sterdam 1892—96, 2 rész; németül Gehsich 1895
s köv.); továbbá: West-Arie in het licht der
jongste ontdekking (Lejda 1893, angolul Taylor
1894); Babylonisch-assyrischeGeschichte(1886—
1887, 2 köt.); Religion az Bncyclopaedia Britannica-ban. Adott ki ünnepi beszédeken s előadáso
kon kivül egy kötet költeményt (2. kiad. 1874),
három kötet egyházi beszédet s számos érteke
zést a lejdai Theologisch Tijdschriftbe.
A—A.
A PaXfas nagy Lexikona. XVUL köt.

Tillo

Tiffany 'Lajos, egy new-yorki nagy kereskedő
ház (Tiffany (Hass and Decorating Company)
megalapítója Öély egyéb müipari cikkeken kivül
főképen az üvegipart műveli. Eleinte egy darab
ból való üvegvázákat készített, később ezeket
világító-testekre (különösen állólámpákra) alkal
mazta, melyeknek bronz- vagy ezüstszerelése in
diai és empire-sttlust mutat. T. más különleges-'
ségei: díszpoharak virág- és növénymotivumokkal, színes opalizáló üvegből való mozaikablakok,
melyeknek egyszerű mintái nagy kolorisztikus
ós díszítő hatással vannak.
Tiflisz, orosz kormányzóság, (1897) 1.040,943
lak. — T. város, ugyanakkor 160,645 lak.
Tiflitisz, 1. Vakbélgyuladás.'
Tifon v. taifun, I. Ciklon (IV. k.).
Tigiiuin j u n c t u i n (lat.), a másnak épületébe
beépített gerenda. Minthogy az épület alkotó ré
szévé vált, azt az épület tulajdonosaitól vissza
követelni nem lehet; csak az értéke követelhető
ós pedig a római jog szerint az érték kétszerese.
T i g r i d i a Ker. (n»v.), 1. Tigrisliliom (XVI. k.).
Tikét, helytelen olvasása az angol ticket (XVI.
k.) szónak.
Tiki-tiki v. tikki-tikki, törpe nép, 1. Akka (I. k.).
Tikkanen János Jakab, finn történetíró, szül.
Helsingforsban 1857 dec. 7-én, mint a fennoman
párt egyik vezérének, T. Pálnak (1823—73) fia.
Tanulmányait az ottani egyetemen végezte 1876tól kezdve s 1884. promoveálták német nyelven
irt ily című értekezésével: Der malerische Stil
Giottos, mely azonnal docenssé való kinevezését
vonta maga után. U. o. 1897-től kezdve már mint
egyetemi tanár működik. Számos értekezésen kí
vül, melyek többnyire T.-nek a középkor művé
szetére, különösen a bizánci festészetre vonat
kozó tanulmányai köréből vannak merítve, a' kö
vetkező nevezetesebb dolgozatokat tette közzé
német nyelven: Die Genesis-Mosaiken von Vé
nedig u. die Cotton-Bibel (Helsingf ors 1889); Bine
illustrirte Klimax-Handschrift d. vatikanischen
Bibliothek (u. o. 1890); készülőben van egy ter
jedelmesebb műve: Die Psalterillustration im
Mittelalter (u. o. 1896 óta). T. svéd nyelvű mun
kái közül említésre méltók: Vénedig och dess
konst (Velence és művészete, Helsingfors 1891) c.
népszerűen irt müve, továbbá : Finska konstföreningen 1846—96. (finn műegyesület, u. o. 1896),
mely utóbbiban T. mint a finnországi műegyesü
let jegyzője ez egyesület történetének átnézetét
adja, összefüggésben a finn művészet fejlődésének
főbb mózzanataival.Említést érdemel még: L'arto
cristiana antica e la scienza moderna (Archivie
storico d'ell Arte, 1891).
VIKÁR.
Tikuna, délamerikai industörzs Brazília, Ecua
dor és Peru határán.
Tillo Alekszej Andrejevics, orosz tábornok és.
geográfus, szül. Kijevben 1839 nov. 25-én, megh.
Szent-Péterváron 1900 jan. 12. A katonai aka
démiai tanfolyamot elvégezvén, a pulkovai csil
lagvizsgálóban dolgozott. Intézte az orenburgi
vidék háromszögelését, asztronómiai meghatáro
zásokat tett Turgaiszkban és Uralszkban ós mág
neses vizsgálatokat Orenburg és az Aral-tó kö
zött, mely utóbbinak magasságát is meghatá
rozta nivellálás által. 1879—81. tanulmányokat
4.')

Tilos játék

-

706

tett a lipcsei és strassburgi egyetemen. 1894 óta
a szentpétervári 37. gyaloghadosztály parancs
noka. Munkái: Aralokaszpikus nivellálás (oroszul
Szt.-Pétervár 1897); Anyaggyüjtemény az euró
pai Oroszország magasságméréséhez (oroszul
u. o. 1881); Vizsgálódások a földmágnességnek
európai Oroszországban való megoszlásáról (oro
szul ós németül, u. o. 1881—85); Európai Orosz
ország hipszometriai térképe (4 lap, u. o. 1889);
Nyugati Oroszország hipszometriai térképe (4
lap, u. 0.1896); Vizsgálódások az atmoszféranyomásnak Oroszországban és az ázsiai konti
nensen való eloszlásáról (oroszul, u. o. 1890;
franciául: Tables fondamentales du magnétisme
terrestre (u. o. 1896); Atlas des isonomales et
variations sóeulaires du masnótisme terrestre
(u. o. 1896).
Tilos játék, a szereiicsejáték (XV. k.) a büntetőtörvénykönyvben meghatározott feltételek alatt
és körülmények között.
Tiltó akadályok, 1, Polgári házasság (XIV. k.).
Timbo, Puta-Dsalon (VII. k.) fővárosa.
Timbora, igy neveznek a Székelyföldön, külö
nösen Eteden egy népies hangszert. Három 80 cm.
hosszú ós 10 cm. széles, éllel összeenyvezett fa
lapból áll, mely alsó nyitott falával egy szilárd
késztiletü és súlyánál fogva mozdulatlanul a föld
höz tapadó asztalon nyugszik s felső lapján a reszonáncia végett flllérnagyságu két nyilas van. A
fedő felső lap egyik végén hat fakulcshoz ugyan
annyi rézhúr van felhúzva. A hangszer felhango
lása nem diapazon szerinti, hanem a játszó hallása
szerint hol magasabban, hol mélyebben történik.
Az eredetiség abban rejlik, hogy a hangok kifo
gása csak három húron történik, a balkéz hü
velykujja alá helyezett, tompán hegyezett lúdtollszárral, mig a jobbkéz hasonlóan tollszárral pen
geti a húrokat. A másik három húrt az ujj nem
érinti s ezek egy hangot alkotnak, adják az ak
kordban a basszust, a többi három az akkordnak
megfelelően van hangolva. Természetes, hogy
csak oly darabok játszhatók e hangszeren, me
lyek a meglevő hangnemben vannak irva vagy
legalább transzponálva. A T. rokonfajai: a tantbura, eolhárfa ós gitár.
Tinák, orosz fürdő, 1. Tanak.
Tinghai, khinai város, 1. Csuszán (IV. k.).
Tinoceras, 1. Dinocerata (V. k.).
Tinódi Sebestgén szobrát (a király költségén
készülő tiz szobor egyikét), amelyet Budapesten
a népszínház előtt levő téren fognak felállítani,
Bezerédy Gyula készíti. Megjelent: T. válogatott
históriás énekei (rendezte és bevezetéssel ellátta
Perényi Adolf, Magyar könyvtár 1899).
Tinorrgomba (oöv.), fehér: a Cortinarius argentatus Pr., fekete: Lactarins turpis Weinm.
Clusius ós Kalchbrenner szerint; 1. Herencs
(IX. k.).
Tinseau (ejtsd: tenszó) Leó francia regónyiró,
szül. Autunben 1844 ápr. 30. Tanulmányait a dőlei
jezsuita tanintézetben végezte. A császárság alatt
alpréfet, volt azután az irodalomnak élt. Regényei
közül, amelyek Peuillet Oktáv irányát követik,
megemlitendők: Róbert d'Epirien (1882); Alain de
Kerisel (1883); az akadémia által pályadíjjal ki
tüntetett La meilleure part (1885); Madame Vil-
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leféron jeune (1886); Derniére campague (1887).
Charme rompn (1888); Ma cousine pot-au-feu
(1888); Bouche close (1889); Strass et diamant*
(1890); Sur le seuil (1890); Plus fórt que la haine
(1891); Mon oncle Alcide, nouvelles (1892). Gö
röngyös utakon (Egyetemes Regénytár, Budapest
1892). Magyar fordításban megjelentek: A tila
lom (ford. Fái J. Béla, Budapest 1892); A hive'k
(ford. u. a., u. o. 1892). Hamupipőke unokahúgom
(elbeszélés, Budapest 1898); Az eskü (Bouche
close, regény, u. o. 1899); A legjobb rósz (re
gény, u. o. 1899).
Tintacsigák (Cephalopoda), 1. Lábasfejűek
(XI. k.).
Tioform, bázikus ditioszalicilsavas bizmut.
Sárga, íz és szag nélküli oldhatlan por, 72°/0 bizmutot tartalmaz. Állatgyógyászatban a jodofor
mot helyettesíti, mint hintőport alkalmazzák se
bekre, orbánenál,ekzemánál, fül- és szembajoknál.
Tipka-Weinlich Lujza, énekesnő, szül. Kősze
gen 1840. Ugyanott Szlávik Jánosnál, majd a bé
csi konzervatóriumban folytatta tanulmányait és
sok küzdelem és szenvedés után léphetett végre
a színpadra. Először Sopronban, azután Pesten
ós Grazban játszott, majd német színpadokon és
miután Marehesi asszonytól is vett órákat, fényes,
sikertől kisért körutat tett a külföldön. Azután
Weinlich karmesterhez ment nőül és azzal együtt
énekiskolát alapított Grazban, melyből több első
rangú művész és művésznő (Rénard) került ki. M.L.
Tipuani, hegyi falu La Paz bolíviai departamentóban, a Sorata (Illampu) keleti alján, a D.
sz. íb"1 35' alatt, nagyon egészségtelen klímával,
de bőséges aranymosással.
Tirana, város Skutari török vilajetben, Durazzótól keletre, 10,000 jórészt mohammedán lakos
sal, nagy bazárral, sok mecsettel; egy görög püs
pök székhelye. A XVII. sz. elején alapították.
Tirard (ejtsd: tirár) Péter Manó, francia minisz
ter, szül. Genfben 1827 szept. 27., megh. Parisban
1893 nov. 4. Aranyművesnek készült ós 1846. szít
leivel Parisba költözött, ahol 1851. ékszerüzletet
nyitott, mely jól jövedelmezett. Amellett azon
ban élénk részt vett a politikai mozgalmakban ésa radikális párttal tartott. 1870 szept. 4. a csá
szárság bukása után a párisi 6. arrondissementban polgármesterré lett. 1871. a kommünhez csat
lakozott, majd Versaillesba ment, hogy a nemzet
gyűlés ós a kommün között egyezséget hozzon
létre, ami azonban nem sikerült. 1871 febr. 8. a
nemzetgyűlésbe választották, ahol a radikális
párthoz csatlakozott. 1879 márc.-tál 1881 nov.-ig
s 1882 jan. - aug. a kereskedelem- és földmívelésügyi tárcát kezelte, 1882 aug.-tól 1885 márciusig
pedig pénzügyminiszter volt. 1887 dec.-től 1888ápr.-ig mint miniszterelnök szerepelt és 1889 febr.
21-ón újra miniszterelnök lett, de 1890 márc. meg
bukott. Helyét márc. 17. Preycinet foglalta el.
1892 dec. 14. pénzügyminiszter lett a Ribot-kabinetben, melylyel 1893 ápr. 4. visszalépett, P. PTiraszpol, orosz város, (1597) 27,585 lak.
Tire, város Ajdin ázsiai-török vilajetben, &
Kücsük Menderes völgyében, Szmirnától, mely
lyel vasút köti össze, délkeletre 65 km.-nyi távol
ságban, 13,000 göi'ög lak., nagy bortermeléssel.
Az ókorban TWra-nak hivták.

Tirefond

—

707

T i r e f o n d (ang.), a koponyalékelésre használt
sebészeti készüléknek az a része, melylyel a kifiirészeit esontkorongot kiemelik. Csavarmenettel
ellátott kis kúpszerű vége ós körtealakn marko
lata van, 1. Koponyalékelö (X. k.).
Tire-liaut (franc., ejtsd: tir-ó, = magasra lőjj),
a vadászoknak nálnnk is szokásos figyelmeztető
felhivása, amelylyel a repülő vadra teszik egy
mást figyelmessé.
Tirnavia, Magyarország középkori földrajzá
ban a. m. Nagy-Szombat.
Tirol (XVI. k.). A születések száma 1895-ben
25,154 (580 halva), a haláleseteké 21,515 és a há
zasságkötéseké 5609. Az 189 í-iki termés 241,280
hl. búza, 421,700 hl. rozs, 155,420 árpa, 112,500
zab, 311,320 kukorica, 23,730 hüvelyes, 112,005
t. burgonya, 477 t. dohány, 9829 t. gyümölcs és
362,892 hl. bor. A bányászat termelt 1340 t. réz-,
4657 t. vas-, 182 t. ólom-, 2995 t. cinkércet és
16,544 t. barnaszenet; a kohászat pedig 888 kg.
ezüstöt, 547 t. rezet, 15411. friss- ós 14381. öntött
nyersvasat, végül 14,958 t. főtt-, 11 t. kő-, 908 t.
marhasót. Az 1896-iki választási törvény értel
mében 21 képviselőt küld a birodalmi gyűlésbe
és pedig 5-öt a nagybirtokosság, 5-öt a városok és
kereskedelmi kamarák, 8-at a községek és 3-at az
általános választási joggal birok.
A T. érdekében hozott gabnaőrlési vámot az új
osztrák-magyar szerződések értelmében az osztrák
kormány megszüntette. Az ország az utolsó évek
alatt nagy változáson ment keresztül s ami még
20 év előtt lehetetlennek látszott, az bekövetke
zett : a nagyobb városokban a papság befolyása
megtört és a német nemzeti eszme itt is gyöke
ret vert; a Schönerer-párti Wolfot Innsbruckban
és Bozenban kitörő lelkesedéssel fogadták (1898—
1899). Déli T. (Trentino) autonómiája tekintetében
is történt néhány lépés. Egészben véve az olasz
képviselők a birodalmi gyűlésen a német ellen
zékkel tartottak s Badeni meg Thun ellen küz
döttek, a tiroli tartománygyüléstől ellenben távol
tartották magukat. A német nemzeti mozgalom el
lensúlyozása végett aklerikális németek 1898.vendéglős-kongi'esszust, 1899. pedig országos parasztgyűlést rendeztek, mindkettőt Bozenban. 1899
szept.pedig nemzeti Hofer András-ünnepély t tartot
tak Meranban és Passeierben, melyen a császár is
megjelent. V. ö. Hörmann L., Wanderungen durch
Tyrol (Innsbruck 1897); Zingetie Ant., Tirolensia
(ti. o. 1898); Bichl B., Die Kunst an der Brennerstrasse (Lipcse 1898); Bohmeder V., Das deutsche
Volkstum in T. und die deutsche Schule in Süd-T.
(Bécs 1898); Wackernell I. B., Altdeutsche Passionsspiele aus T. (Graz 1897); Battisti C, II
Trentino (Trient 1898).
Tirso de Molina, 1. Tellez (XVI. k.).
Tischnowitz, 1896 óta morva kerületi kapi
tányság egy járással, 436 km2 területtel, (i896)
33,677 lak.
Tisia, 1. Tisza (folyó, XVI. k.).
Tissier-féle fém, arzéntartalmu sárgaréz ; van
benne 97°/0 réz, 2°/0 cink és 1—2°/e> arzén, igen
kemény, tombakvörös szinti ötvény, csapágyak
gyártására használják. L még Sárgaréz (XIV. k.).
Tissot (ejtsd : tiszó) Jakab, francia festő, szül.
Nantesban 1836 okt. 15. Eleinte, főleg Leys ha
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tása alatt, a XV. sz. életéből vett, gondos kidőlgozásu,archeologiai hűségű képeket festett (Faust
és Margit találkozása, Paris, Luxembourg-mú
zeum), 1871. pedig Angolországba költözvén, az
ottani előkelő körök életét ábrázolta nagy finom
sággal számos olajfestményében és aquarell kó
pében. 1886. Palesztinába utazott és ekkor kezdte
meg előmunkálatait nagy művéhez, mely nevét
világszerte ismeretessé tette. A Krisztus életét
ábrázoló számos aquarellképből álló sorozat nagy
részét már 1894. kiállíthatta Parisban, az összes
képek pompás reprodukciói pedig 1896. Toursban
jelentek meg. A szentföldnek és nápének beható
tanulmányozásáról, mély vallásos érzésről és a
keleti miszticizmus hatásáról tesznek tanúságot.
Tissus, 1. Tisza (folyó, XVI. k.).
Tisza (XVI. k., 1. a mellékelt térképet). A
Felső-T. vízgyűjtője a sikságból hirtelen kiemel
kedő ; legmagasabb csúcsa a Máratnarosi hava
sokban a Heverle 2060 m. az Adria fölött; a dél
keleti részen a Radnai havasok 2305 m.-re emel
kednek. A hegység általános iránya északnyugat
ról délkelet felé vonul, a völgyek pedig általában
ez irányra merőlegesek. Az eső e felső medencé
ben igen gyakori és bő, mert a hegyeket szaba
don érik a délnyugatról jövő esős levegőáramlatok és erős kiemelkedésükkel a párák hirtelen
lehűlését s igy bő lecsapódásokat idéznek elő. A
csapadék évi átlaga a Nagyág, Talabor és Tarac
forrásvidékén majdnem eléri az 1400 mm.-t. E
tekintélyes esőmennyisóg az egyes hónapok közt
ugy oszlik el, hogy az abszolút maximum júniusra
esik, bár októberben szintén igen bő a csapadék.
A Pelsö-T.-n ezért a legnagyobb árvizek éppen
ezért rendesen a nyári és őszi hónapokban jelent
keznek. Azonban a csúcsok és hegyormok nem
nyúlván föl az örök hó határába, a téli csapadék
— mely a többi évszakéhoz viszonyítva csekély
— igen gyorsan olvad meg tavasz elején s a ta
vaszi meleg esőkkel együtt tetemes vízmennyi
séget zúdít az Alsó-T.-ra. Az olvadás rendesen
ugy következik' be, hogy márc. elején az alvidék
hava olvad el, márc. végén és ápr. elején pedig
a hegyvidéké. Csak az igen magas csúcsokon és
hideg fekvésű völgyekben marad meg néhány
hétig továbbra is, de csak csekély mennyiségben
a hó. így tehát a Felsö-T.-ról évenkint három ne
vezetes árhulláin szokott elindulni: az egyik a
hóolvadás árhulláma, mely itt ritkán ér el kivé
teles magasságot s inkább több apróbb árhullám
egymásutánjából áll, másik a zöldár jun. elején
s harmadik az őszi árhullám. Igen gyakran meg
történik, hogy e három közül egyik-másik el is
marad, de általában e három fő típus az árhul
lámok közt jól fölismerhető. A medence legna
gyobb részét krétakorszakbeii s főként harmad
kori paleogén homokkő alkotja, mely a vizet ál
talában csak félig ereszti át, mert az áteresztő
homokkő vízálló palákkal, márgákkal átrétegezett. Ezenkívül találunk a vízgyűjtő délkeleti
csúcsában át nem bocsátó kristályos palákat,
továbbá a homokkővonulatot délnyugatról sávszerüleg szególyző át nem bocsátó trachitsziklákat és félig átbocsátó trachit-tufákat meglehetős
nagy kiterjedésben. A medence sík része legtöbbnyire át nem bocsátó agyagos üledék. így tehát
*5*
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az egész felső medence hidrológiai szempontból
félig átbocsátó talajú; ezért a Pelső-T. és mel
lékvizei sohasem apadnak ki, mert bővizű forrá
sok táplálják, de vízjárásukra a záporesőknek is
kiváló hatásuk van, mert a felületi csörgedezós
is igen hő.
A Középső-T. vízgyűjtő medencéje szótágazó s
nem olyan egységes, mint a Felsö-T.-ó. Legna
gyobb mellékvizei a Szamos és Maros az erdélyi
medencéből jönnek, melynekközepe és legnagyobb
része 300—400 m. magas fensíkot képez. És bár
e két folyó medencéjének szólei magasabbak s
északi részén a már említett Radnai havasok
2300 m.-t és a Pietroszul 2100 m.-t, a keleti határhegység majdnem az 1700 m.-t elérik, a délnyu
gati szélen a Retyezát a 2506 m.-ig nyúlik, a nyu
gati szélen a Bihari-hegység 1850 m.-re is fel
emelkedik s a keleti határhegységgel párhuzamos
Hargita az 1800 m.-t majdnem eléri, mégis a csa
padék évi átlaga sokkal alacsonyabb itt, mint a
Pelső-T. medencéjében. Az erdélyi fensík legna
gyobb részén a csapadók átlaga 600—700 mm.
közé esik s a csapadék maximuma a Hargitán
átlag csak az 1060 mm.-t éri el. És e körülmény
nek megvan a maga befolyása a T. vizjárására;
a Szamos medencéje p. kiterjedésre nagyobb, mint
a Pelső-T.-é ós mégsem hoz annyi vizet, mint a
T., ugy hogy Naményon alul is a folyó viz járása
inkább a Pelső-T. után igazodik. De az erdélyi
medence csapadékának még jellogzőbb befolyása
is van a T.-ra és ez a havonkénti eloszlás sajátlagosságában találja magyarázatát. Erdélyben
ugyanis a csapadók mennyisége januártól jú
niusig növekedik s innen megint januárig fogy;
az egész óv folyamán csak egy maximum ós
egy minimum jelentkezik s öszszel nincsenek
nagy esők. Ezért Naményon alól az őszi árhul
lámnak jelentősége megkisebbedik, a Maros-to
roknál pedig teljesen megszűnik, ugy hogy a T.
középfolyásán évenkint csak két nevezetes ár
hullám mutatkozik: a hóolvadásé tavaszkor és a
zöldárja, rendesen júniusban. A hóolvadás és a
zöldár elindulása Erdélyben is olyan formán és
abban az időben történik, mint a Felső T.-n s igy
. a két nagy mellékfolyó árhulláma a fő folyóéval
rendesen találkozik. Geológiai tekintetben az
erdélyi medence közepe harmadkori neogón üle. dék, mely igen agyagos, helyenkint tiszta agyag
s ezért legnagyobb részben nem bocsátja át a
vizet; keletről a medencét a Hargita át nem bo
csátó trachitja és félig átbocsátó tufái, a gyergyói
medence szólét pedig főként át nem bocsátó kris
tályos kőzetek szegik be; délnyugatról leginkább
át nem bocsátó kristályos közetek és gránit, félig
átbocsátó kréta- és harmadkorbeli paleogén homokkövek,itt-otttrachitéstrachit-tufa határolják;
északon leginkább harmadkori paleogén homokkő,
mely félig átbocsátó s helyenkint kristályos kő
zetek és trachit képezik a medence határát. Hidro
lógiai szempontból tehát az erdélyi fensik általá
ban vizet át nem bocsátó s ezért ugy a Szamos,
mint a Maros igen heves vizjárásu. De mig a
Szamos az Alföldre kiérve meglassudik, addig a
Maros torkolatáig megtartja heves jellegét, a
T.-ra nagy vizeknél is lényeges befolyást gyako
rol s Szegednél az árvizek tetőzése leggyakrab
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ban a Maros hatása alatt következik be, mielőtt
a fő folyó árhullámának tetőzése oda érkeznék
Azonkívül az erdélyi agyaghegyek igen bő. tnígyahatásu iszapot szolgáltatnak a T.-nak, mely
nek régi és új ártere nagy részben e körülmény
folytán nyert oly világhírű termékenységet. A
Bodrog vízgyűjtője aránylag alacsony hegyvidé
ket képez ; főként a Laborc és Ondova forrásvidé
kein lapulnak el a hegyek 7—800 m. magasságra •
a Latorca forrásvidékén a Sztoj 1679 m.-rel a
Bodrog medencéjének legmagasabb pontja. Egy
részt azért, mert e medence általában alacsonyabb
s másrészt, mert a Tapoly, Ondova, Laborc völ
gyei a délnyugati esős áramlatoknak nincsenek
nyitva, itt a csapadék évi átlaga jóval kevesebb
mint a Felsö-T.-nál; a medence legnagyobb része
6—700 mm. közötti csapadékot kap évenkint s
csak a Latorca forrásainál találunk ennél nagyobb
csapadékot. Ezért a Bodrog, bár a vízgyűjtője a
Pelső-T.-énál valamivel nagyobb, korántsem gya
korol kiterjedésével arányos befolyást a fő
folyóra. Ami a geológiai alkatot illeti, ugy itt is,
mint a Felső-T.-nál a palával, márgával átrótegzett harmadkori paleogén homokkő, mely félig át
bocsátó, játsza a főszerepet; ezenkívül át nem bo
csátó trachit, félig átbocsátó trachittufa, az alsóbb
dombvidékeken helyenkint vízálló agyag, lenn a
síkság felé lösz, majd laza futóhomok és alluvium képezik a talajt; általában a Bodrog me
dencéje is félig átbocsátó. E körülmény igen fon
tos, mert a Bodrog kisvízi hozományát megnöveli
s igy Tokajon alul a T. kisvize is sokkal jelenté
kenyebb. A Hernád-Sajó vízgyűjtő medencéje
északon és nyugaton magasra emelkedik, mig
délen és keleten mindinkább ellapul; legnagyobb
kiemelkedése a Királyhegy 1943 m.-ig nyúlik föl.
Az eső aránylag nem sok s évi átlaga 6—800
mm.-re tehető. A medence északi részén félig át
bocsátó harmadkori paleogén homokkő, középső
részén igen nagy kiterjedésben át nem bocsátó
gránit, kristályos palák ós primer korszakbeli
agyagpalák vonulnak. Itt-ott teljesen átbocsátó
triaszkorszakbeli repedezett, dolinás mészkövek
képeznek nagy kiterjedésű platókat. A déli részen
átbocsátó harmadkori neogén homokot és homok
követ, trias- ós jurameszet, az alacsonyabb domb
vidéken löszt, a völgyekben átbocsátó alluviumot
találunk. Általában a Sajó medencéje felerészben
teljesen vizet át nem bocsátó, negyedrészben félig
átbocsátó s negyedrészben teljesen átbocsátó. A
kristályos kőzetü hegyvidék görgeteget és kavi
csot, a mészhegyek állandó, bő vizet szolgáltat
nak a Sajónak, mely különben vizének mennyi
sége tekintetében a T.-ra nézve csak kevés jelen
tőségű, de hordaléka tekintetében igen fontos sze
repet játszik, amennyiben sok apró kavicsot és
homokot zúdít beléje s ezáltal a lassú T. medrét
feltölti, elzátonyosítja. A Kőrösök medencéjének
keleti határhegysége általában észak-déli irányú s
a fő völgyek pedig kelet-nyugatiak. Legmagasabb
csúcsa, a Bihar 1849 m.-re emelkedik. A csapadék
a hegyvidéken aránylag igen dús, főként az észak
nyugatról délkeletre vonuló Moma-Kodrun, mely
hirtelen emelkedik ki a síkságból s a délnyugati
esős levegőáramlatokat föltartóztatja; itt az évi
átlag 1240 mm.-re emelkedik föl. Ezért a Fekete-
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és Fehér-Kőrös igen sok vizet kapnak innen. Az
esö és a hóolvadás járása rendesen a Felső-T.-óval
egyidejű s ezért a Körösök árhullámai rendesen
találkoznak a T.-éval, tetőzósílk azonban valami
vel megelőzi a T. árhullámainak tetőzését. A Kő
rösök hegyvidékét hirtelen, szinte átmenet nélkül
követi a sikság, mely igen lapos, ugy hogy a Kő
rösök vize csakhamar meglassudik s hosszú folyás
után ór csak a T.-ba. A hegyividóken nagy kiterje
désű át nem bocsátó kristályos palákat, trachitot
diaszkorszakbeli agyagpalákat és quarcitot, félig
átbocsátó trachit-tufákat, kréta- és harmadkori
homokköveket, aztán teljesen átbocsátó, nagy
kiterjedésű, dolinás, repedezett mészplatókat a
triász-, jura- ós kréta-korszakból találunk. Az elöhegységet, dombvidéket helyenkint harmadkori
neogón agyagos üledék, majd lösz alkotja. A Kő
rösök vizgyüjtője általán át nem bocsátó s a félig
és egészen átbocsátó rész a hegyvidéknek kö
rülbelül egy harmadát teszi ki. Ezért a Kőrösök
árvizei jelentékenyek s a záporesők nagy befo
lyással vannak a folyó vízjárására; a mószplatók
alján pedig igen bő vizű forrásokat találunk. Ami
a T. és mellékfolyóinak az Alföldre esö részét
illeti, a nagy kiterjedésű alluviumok igen víz
állónk s rajtuk nem régen is óriási mocsarak te
rültek el, melyek közül a lecsapoló munkálatok
következtében ma már egy sincsen meg; a ma
gasabb helyeket futóhomok és lösz alkotja. Két
nevezetes homokterület vau a T. medencéjében:
egyik a Nyírség, másika T.-Dunaköze; mind
kettő teljesen átbocsátó talaj, mely csak szivárgó
vizeket ad a T.-nak. Néhol a homokban agyagos,
szikes foltok is vannak, melyek igen vizállóak és
rajtuk sokszor tavak képződnek; a homok alatt
különben kisebb-nagyobb mélységben az át nem
bocsátó talajt mindig megtaláljuk. A lösz, mely
a Kőrös és T., a T. ós Maros közt nagy kiterje
désű, inkább az át nem bocsátó talajok közé tar
tozik, bár tagadhatatlan, hogy benne tetemes fel
színi beivódástörténik. Általában pedigamedence
síkvidéki része kevés esőt kap (óvenkint 5—600
mm.-t) s a T. vízjárására csak csekélyebb befo
lyással van.
Az Alsó-T. medencéjében egyedül a Béga az,
melynek hegyvidéke van. A Béga vizgyüjtője
1380 m.-ig emelkedik a Polyána-Ruszka hegység
ben. Az eső évi átlaga itt 900 mm.-en felüli. A
medence igen kötött; kristályos kőzetek, devonkorszakbeli palák, harmadkori neogón agyagré
tegek teszik ki legnagyobb részét. Bár a Béga bő
vizű, a T.-ra, mely ez alsó szakaszon nagy viztömeget szállít, alig van befolyással. Az Alsó-T.
medencéjének egyéb részét kötött alluvium és
lösz alkotja, mely a Maros, T. és Béga közt, vala
mint a T. ós Duna közt óriási területeket foglal el.
Általában véve a T. medencéje legnagyobbrészt
kötött, mely körülmény a folyónak heves és gyors
lefolyást és sok hordalékot ad; de középső és alsó
szakaszán a csekély esés megszünteti a folyó torrens jellegét ós lassú vízjárásává teszi.
Hidrológiai szempontból fontos tudni még az
erdők eloszlását is, amennyiben e körülmény az
esővíznek és hordaléknak a folyóba való lehuzódását hátráltatja, vagy elősegíti. A következő
összeállítás az erdők kiterjedését mutatja a T.
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medencéjében s azon arányt, melyben az erdős és
erdőtlen területek vannak:
Az erdők ki Az erdős és erterjedése dütlen területek
kmaránya %
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Felsö-T.-n a Szamosig ...
Szamossal együtt
Bodrogig Bodroggal
_. ...
Sajóig
- —
Sajóval
_. —
Zagyváig Zagyvával ... Körösökig ... .. — ...
Körösökkel
Marosig — .Marossal
—
— ...
Bogáig
Bégával _
torkolatig.
_. ...

6.163
12.258
12.428
17,608
17.760
22.760
23,214
24.103
24^203
29,677
30.025
39.961
40,295
41.419
41,419

48
38
35
36
35
36
34
33
32
29
28
29
27
26
26

A 26°/o arányszám azonban nem fejezi ki jól az
erdők jelentőségét, amennyiben a vizgyüjtő me
dence egy nagy része sikság, melyen az erdőknek
hidrológiai szempontból nincsen jelentősége; a he
gyek között pedig általában sok az erdő s körül
belül a hegyvidék 50°/o-ára tehető. B körülmény
igen fontos s a T. vízjárására szinte beláthatatlan
veszedelem volna, ha a hegyeket letarolnák s a
hordalék és csapadékvíz levonulásának szabad
utat engednének.

HOODÁNFFY ÖDÖN.

Tisza Lajos gróf megh. Budapesten 1898
jan. 26.
Tisza-féle törvényjavaslat. 1898 végén a
Bánffy-kabinet ellen szövetkezett ellenzék nem
csak a költségvetés tárgyalását akadályozta meg,
hanem az indemnity megszavazását is, ugy hogy
előrelátható volt, hogy az év végére törvényen
kivüli állapot (exlex) áll elő (1. Magyarország
204. old.). Tisza Kálmán dec. 6. a szabadelvű párt
értekezletén törvényjavaslatot terjesztett elő,
melynek szó szerinti szövege a következő:
« Törvényjavaslat a kormánynak adandó fel
hatalmazásról 1. §. Fel hatalmaztatik a kormány,
hogy arra az esetre, ha az 1899. óv négy első hó
napjában viselendő közterhekről ós fedezendő
állami kiadásokról szóló törvényjavaslat 1898.
évi dec. 31-éig törvónynyó nem válnék, az állam
háztartás érdekében szükséges teendőket az ebben
megállapított határok közt intézze. Pelhatalmaztatik továbbá a kormány, hogy arra az esetre, ha
a magyar-osztrák monárkia két államának kor
mányai által megállapított kiegyezési javaslatok
ugyancsak folyó évi dec. végéig törvényhozási
elintézést nem nyernének, az azokban tárgyalt
ügyekre nézve a teljes viszonosság biztosítása
esetében a mostani állapotot fentartsa. 2. §.
B törvény érvénye 1899. évi dec. 31-éig tart, de
előbb is megszűnik az államháztartással kapcso
latos ügyekre nézve, amint az 1899. év négy első
hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő
állami kiadásokról szóló törvény megalkottatott;
a többi ügyekre nézve pedig akkor, amikor azokat
illetőleg a törvényhozás másképen intézkedett.
B törvény végrehajtásával a kormány bi/.atik
meg.»
A javaslat indokolásában Tisza Kálmán ki
emelte, hogy talán eléri a szabadelvű párt azt,
. hogy legalább az indemnity-javaslat kellő időre
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törvénynyé válik. Másrészt e törvényjavaslatnak
beterjesztése által gátat vetni kívánunk annak,
hogy az előreláthatólag bekövetkező szomorú
eset bárki által könnyű szerrel felhasználható
precedenssé ne válhassak. Mert a javaslat be
nyújtása után ezt csak oly kormány és oly vi
szonyok közt használhatja fel, amely arra is hivatkozhatik, hogy a képviselőház kétségbe nem
vonható számszerű többsége előzetesen nyilvání
totta és törvényjavaslat benyújtásával dokumen
tálta az egyetértést ós szolidaritást abban, hogy
e rendkívüli eljárás az ország és a nemzet érdeké
ben az adott viszonyok között mint ideiglenes és
kisegítő feltétlenül szükséges volt». A javaslatot
234 szabadelvű párti képviselő irta alá; azok
pedig, akik az aláírást megtagadták, szám sze
rint 32, a pártból kiléptek. A kilépett odisszidensek» az 1899 jan. 1. létrejött exlex idején ugy az
obstrukcióval, mint a kormány nyal és többséggel
szemben törvényes úton keresték a kibontakozást,
mely a Szóll-kabinet megalakulásával (febr. 26.)
tényleg meg is történt.
Tisza-Keszi, 1. Keszi (X. k.).
Tisza-Kürth, kisközség Borsod vmegye mező
csáti jár., (i89i) 414 lak. Hamvvedrek és egy hoszszukás kagylógyöngy lelőhelye, az utóbbi a nem
zeti múzeumban van.
Tisza-Tarján, 1. Tarján (XV. k.).
Tiszta tenyésztés, 1. Beltenyésztés (III. k.).
Tisztek fizetése. A katonatisztek fizetését az
1899. delegációkban hozott határozat alapján 1900
jan. 1. kezdve felemelték. Az új flzetésrendezés
értelmében az I. rangosztályba tartozó tisztek
(tábornagy) évi fizetése 24,000 k., (II.) a hadügy
miniszter, ha nom az első rangosztályba tartozik,
20,680 k. évi fizetést húz, III. r. o. táborszernagy,
lovassági tábornok 16,800 k., IV. r. o. altábor
nagy, osztályfőnök és a katonai hadbiztosság fő
nöke 14,016 k., V. r. o. vezérőrnagy, apostoli tá
bori vikárius, vezérhadbiró, vezértörzsorvos, ve
zérhadbiztos, tengerész-, tüzór-vezérmérnök, ópítész-vezérmérnök és miniszteri tanácsos ll,400k.,
VI. r. o. ezredes, sorhajókapitány, ezredes-hadbiró, I. oszt. főtörzsorvos stb. 7200 k., VII. r. o.
alezredes, fregatta-kapitány, alezredes-hadbiró,
II. oszt. főtörzsorvos stb. két fizetési osztályban
6000 és 5400 k., VIII. r. o. őrnagy, tábori konzisztoriális titkár, katonai plébános, tábori szuperior, őrnagy-hadbíró, törzsorvos stb. 4008 k.,
IX. r. o. százados, katonai lelkész és káplán, hit
tanár, református és evangélikus lelkész, tábori
rabbinus, imám, százados - hadbíró, ezredorvos
stb. két fizetési osztályban 3000 és 2400 k., X. r. o.
főhadnagy ,főhadnagy-hadbiró,főorvosstb.2400k.,
XI. r. o. hadnagy, segédorvos stb. 1680 k. évi
fizetést húz. A lakáspénz és tiszti szolgaváltság
változatlan maradt; a XI., X. s a IX. r. o. máso
dik fizetési fokozatában élvezett fentartási járu
lékot azonban beszüntették. A katonatisztek fize
tésével egyidejűleg a rangosztályba nem tartozó
havidíjasok járulékát is rendezték, melynek ér
telmében a főtörzsfoglár és az egyenrangúak
1440 k., a törzsfoglár stb. 1320 k., az I. oszt. had
sereg-szolga, I. oszt. műszaki segéd stb. 1080 k„
a II. oszt. műszaki segéd stb. 960 k. s a többi
liavidijasok 840 k. évi fizetést húznak.
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Tiszteletdíj - versenyek azok, melyeknél a
győztes nem pénzdíjat, hanem valamely többékevésbbé értékes dísztárgyat kap jutalmul; az úrlovas futamoknál, de különösen az atlétikai ver
senyeknél vannak divatban.
Tisztességtelen verseny, nem tisztességes esz
közök felhasználása a kereskedelmi áruk eladá
sára. Magyarországon most van készülőben tör
vény a T. ellen való védekezésre. L. Concurrence
déloyale.
Tiszti biztosíték (óvadék, cautio), a vagyon
kezelő államhivatalnokok által fizetésük kéthar
mad része erejéig leteendő biztosíték. A többi
szolgálati ágakra is alkalmazást nyerő pénzügyi
szolgálati szabályzat 79. §-a e részben kimondja,
hogy mindazok a tisztviselők, kik a reájuk bizott
kincstári vagyonról számolni tartoznak, vagy
tiszti minőségüknél fogva azon helyzetbe jöhet
nek, hogy kincstári vagyonról számoljanak, T.-ot
tartoznak letenni akkor is, ha az ily kötelezett
séggel járó állásra ideiglenesen neveztetnek ki.
A T. tekintetében az alapelveket az 1868 ápr. 21.
kelt legfelsőbb rendelkezés állapítja meg, míg az
eljárási szabályok a pénzügyminiszternek 1873.
évi 49,463. számú rendeletében foglaltatnak. Ezek
szerint minden T. a tisztviselő feleskottetése előtt
kivétel nélkül készpénzben teendő le, de a be
tevő kívánatára a fizetésbeli levonások útján 36
egyenlő havi részletben is befizethető; az állam
a T. után korábban 5°/0> 1893 óta azonban csak
4% kamatot fizet. A kamatok minden levonás
nélkül félévenkint fizettetnek ki s fel nem vételük
esetében három év múlva elévülnek. A T. köve
telésének részben az a célja, hogy a vagyonke
zelő tisztviselőt saját vagyoni felelőssége érzeté
vel minél éberebb őrködésre serkentse, másrészt
pedig az, hogy a hivatali kötelességek elmulasz
tásából származó károkat fedezze. Az államnak
a tisztviselővel szemben netán fennálló magán
jogi követelései (p. fizetési előlegek vagy túlélvezmények) azonban a T.-ból nem fedezhetők.
Egyébként ugy a T., mint annak kamatai bíró
ságilag lefoglalhatok. A T.-nak zár alóli feoldása,
illetőleg visszafizetése a tisztviselő kérelmére
vagy hivatalból is történhetik. B végből a tiszt
viselő felettes hatósága a tőkének felmondása
iránt a pénzügyminiszteri központi számvevő
séghez fordul, a felmondás után pedig a T.-ot
rendeletileg feloldja. A központi állampénztár a
T.-ot a tőke és kamatairól szóló nyugták, a be
fektetett tőkéről szóló eredeti okmány átadása
ellenében fizeti ki, amelyekhez azon esetben, ha
a visszafizetést a tisztviselő jogutódai kérték, a
tulajdonjog átruházását igazoló okmány is járul.
Tisztító eskü (juramentum purgatórium), a
vádlott által ártatlansága mellett letett eskü.
Ennek a vád alól felmentő hatása bizonyos ese
tekben attól függött, hogy a vádlott megfelelő
számú eskütársakat állított, akik készek Voltak
arra esküdni s arra esküdtek is, hogy meggyőző
désük szerint a vádlott ártatlan (u. n. juramen
tum credulitatis). L. még Eskü (VI. k. 434. old.).
Tiszti versenypálya, 1. Legitim pálya.
T i t a n o c a r c i n u s Milne-Édu: Az iveltrákok
(Cyclometapidae) családjába tartozó kövesült rövidfarku tengeri ráknem. Magyarországból ed-
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dig csakis két faj ismeretes, a T. Kochi Lőrent.
és a T. Raulinianus M. Edw. a budapesti KisSvábhegy fe!sőeocenkoru nummulitmeszéből. Az
első faj eddig i sakis .Magyarországból ismeretes.
Titelbach Vladiszl'áv, szerb etnográfus és
festő, szül. Lenesieben (Csehország) 1847 jun. 9.
Tanult Prágában. 1874. tanár Újvidéken, 1875.
Eszéken, 1876. Belgrádban, hol máig is működik
s teljesen szerbbé lett. Aquarollfestmónyeit, mely
ben szerb dolgokat jelenít, a prágai, moszkvai,
szentpétervári, berlini, párisi, londoni műkiállitásokon arany és ezüst érmekkel tüntették ki.
Szerbiát illető etnográfiai képei a világ illusztrált
lapjaiban feltűnést keltettek. Különös érdemei
vannak a szerb jellegű ornamentalisztika terén.
Titeli prépostság és káptalan. Alapítási éve
ismeretlen; X. Leo Szt. Lászlót említi a prépost
ság alapitójának. Első történeti adatunk 1156-ból
való és Péter titeli prépostról szól. A prépostság
a szent Böksesógről volt elnevezve, a kalocsai
egyházmegye területén feküdt és papjai nem szer
zetesek, hanem világiak voltak; rendszerint elő
kelő hivatalokat viseltek, így p.: 1299. László
mester alkancellárja volt a királyi udvarnak;
1514. János prépost II. Ulászló titkára; 1.344. és
1378. bíborosok viselték e címet ós javadalmat,
1481. pedig Bakács Tamás. A prépostság a kalo
csai érsekség joghatósága alól ki volt véve. Birto
kaihoz tartozott környezete, továbbá a szigeti
várhoz közeli Köztelek, Szilágy, Nyirzó, Várkony,
Eszék, Boldogasszonyfalva (Goszpodince), Lak
(Lok), Alsó- és Felső-Alpár, Erdőd Valkó várme
gyében, Teleki, Horvát, Daróc, Halak ós Öblű.
1849. a prépost köteles volt 50 lovas katonát ki
állítani s vagy 4000 arany évi jövedelme volt.
Mint hiteles hely 1237. említtetik először; levél
tára a mohácsi vészkor pusztult el. A vár kelet
kezése a római időkre tehető; az újabb vár építése
1247 körül történhetett, megerősíttetett a XVI.
század elején a vész előtt. Titelben bánok is vol
tak ekkor, mint Székely Benedek és Ábrah'ámfy
Miklós. 1513. a város lakosságának egy részét már
szerbek tették. A templom és vár 1526 okt. 2.
pusztult el a törökök által ós azután fel sem épült
többé. A templom alapjait és a Bóga-Tisza szögle
ténél levő őrtorony (Kusztosz-fok) alapfalait Thim
József lelte meg 1892. A karlócai békekötés után
a vár lebontatott és később anyagából Belgrádot
építették és későbben Titelen a kincstári épüle
teket. A titeli vár anyagában sok római régiség
és budai márvány feliratos kő találtatott.
irodalom. Thim, Titel történetéről, Bácska 1892; Érdújiiclyi M., A titeli káptalan története, Zombor 1895; Balics
A., A r. kat. egyház története Magyarországon, Budapest.
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walden, Uri ós Bern svájci kantonok határán.
Szóles, örök hóval födött hátát Nollennak hívják.
Engelterg felől már 1739. megmásztak. Hosszú
ideig az alpok legmagasabb hegycsúcsának tar
tották.
Titz Antal, kegyesrendi teológus ós főgimná
ziumi hittanár, egyházi iró, szül. Szabadkán 1867
ápr. 29. Középiskoláit Szabadkán és mint kegyes
rendi papnövendék Kecskeméten végezte. A teo
lógiát Nyitrán és Budapesten hallgatta. Pappá
szentelték 1890 jun. 21. Tanár volt Budapesten,
Selmecbányán ós Léván. 1894 jun. 2. teológiai
doktor. 1894—95. a kegyesrendiek kolozsvári
hittudományi ós tanárképző intézetében teológiai
tanár ós tanulmányi felügyelő, 1895 óta a rend
budapesti hittudományi ós tanárképző intézeté
ben teológiai tanár ós főgimnáziumi hittanár.
Önálló művei: De divina traditione (Léva 1894 ;
spanyol fordítását a Madridban megjelenő Revista Calasancia c. folyóirat 1895. egész terjedel
mében közölte); Kat. vallástan (a középiskolák
felső osztálvai számára, I. rész Alaphittan, Buda
pest 1897).
Z-M.
Tivisco, 1. Tibiscum.
Tizedes mértékrendszer, 1. Decimális mér
tékrendszer.
Tizek tanácsa, 1. Velence (XVI. k. 756. old.).
Tízezer, annak a görög sególycsapatnak a
neve, mely a Kyros ós Artaxerxes Mnemon kö
zött készülő mérkőzés alkalmából az előbbinek
zsoldjába szegődött. L. Anabázis (I. k.).
Tiz szobor. A király 1897 szept. 25. Bánffy
Dezső báró, akkori miniszterelnökhöz a követ
kező kéziratot bocsátotta ki: «Ohajtván, hogy
magyar székes fővárosomnak erre alkalmas terei
oly kisebb méretű szoborművekkel láttassanak
el, melyek, midőn a várost díszítik, egyszersmind
a múlt idők azon kiválóbb alakjainak emlékét
örökítik meg, kik a nemzeti élet különböző terein
kitűntek, udvartartásom költségeinek terhére,
több évre terjedő beosztással, megfelelő összege
ket engedélyezek arra a célra, hogy a keresztény
vallásért vértanúságot szenvedett Szent Gellért
csanádi püspököt, a hitbuzgó Pázmány Péter esz
tergomi érseket, Bocskay I ítván ós Beth len Gábor
erdélyi fejedelmeket, Hunyadi János ós Zrínyi
Miklós a haza és a kereszténys ég hős bajnokait,
Pálffy János gróf, Magyarországnak a trón vé
delmében nagy érdemeket szerzett főhadiparancsnokát, a honfoglalás történetét iró Béla király
névtelen jegyzőjét, Werbőczy István Magy arország
nagyhírű jogtudósát és annak népszerű lantosát
Tinódy Sebestyént ábrázoló szobrok ké szittessenek s megbízom Önt ezen elhatározásomnak
végrehajtásával)). A nemzet nagy lelkesedéssel
fogadta a királyi elhatározást, mely nek eredményekóp a T. felállítására vonatkoz ólag meg is
történtek a kellő lépések. A szob^ ok készítőiről
ós felállításuk helyéről a királyi ké zirathan meg
nevezett történelmi nagy alakok nevei alatt em
lékeztünk meg a pótkötetekben.

Titeli zászlóalj polgárosítása. A titeli határ
őrzászlóalj területén a katonai határőrrendszert
a király 1872 jun. 9. kelt legfelsőbb nyilatkozványával megszüntette, minek folytán ez a terület
törvényhozási s kormányzati tekintetben tettleg
is Magyarországhoz visszacsatoltatok. Egyidejű
leg ugyanez történt a bánsági határőrvidékkel
is. A visszacsatolás törvénybe iktatásáról s a
Tjeribon, 1. Cseribon (IV. k).
visszacsatolt részek rendezéséről az 1873. XXVII.
Tjumen, orosz város, (1897) 29,588 lak.
t.-c. intézkedik.
Tlalpam (San Ágost ino de las Cuevas), város
Titlis, a berni alpok keleti ágában levő három (1831-ig főváros) M exiko ugyanily nevű államá
hegycsoport egyikének fő csúcsa (3239 m.), Unter- ban, (1890) 6465 lak'; kedvelt nyaralóhely. Pün-
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kösdkor San Antonio de las Cuevas ünnepe al
kalmából sok ezer zarándok szokta felkeresni.
Tlalpujahua, város Michoacan mexikói állam
ban, a Cerro de Galb tövénél, (1890) 8430 lak.,
egykor hires ezüstbányákkal. Morelos pap vezeté
sével itt ütött ki az első lázadás Spanyolország
ellen.
Tlinkit, más neve a koljusok (X. k.) észak
amerikai indus törzsnek.
Tobago, 1. Tabago (XV. k.).
Toberentz Róbert, német szobrász, szül. Ber
linben 1849 dec. 4. A berlini művészeti akadémián
tanult, azután Drezdában Schillingnek volt tanítvánj-a. 1872 —75. Olaszországban tartózkodott,
1879. a boroszlói szobrászati mesteriskola veze
tője lett. Kitűnő müvei: Perseus ; Tündér; Faun
és Ámor; Nyugvó pásztor (1878, berlini nemzeti
képtár); Luthernek ós a reformációnak nagy, szá
mos alakból álló emlékszobra Berlinben stb.
Tobermory, város, 1. Mull (XII. k.).
Tobinbronz, 59 réz, 2'16 ón, 0-31 ólom, 3840
cink és O'll vas ötvénye. Csapágy fémnek hasz
nálják.
Tobolszk, orosz kormányzóság, (1897) 1.428,484
lak. — T. város, ugyanakkor 20,427 lak.
Tóborosta (nBv., a. m. tókefe), Diószegiek a
Myriophyllum nevének alkották, 1. SUllöfií (XV.
köt.).
Toborzó, régi magyar zenei műforma, mely a
magyar ritmust és a nemzeti jelleget a legpregnánsabban feltünteti. A hazai zeneirodalom e
nemben a leggazdagabb s még manapság is a
legelterjedtebb. Korábban Verbunkos nóta volt a
neve s leginkább kitűnt énemben: Bihari, Lavotta, Csermák, Rózsavölgyi, Svastics, Palotási
stb. Főleg a hétéves háború idejében jött divatba
s huszárok toborzására szolgált. Formája két ré
szes tételből áll, rendesen 8—8 taktussal 4/4 vagy
2
/4-es ütemben. Se nem nagyon lassú, se nem igen
gyors tempóban mozog s mindig élénk hangsú
lyozásokat használ. Jellemző vonása, hogy min
dig kemény hangnemben van tartva s a moll har
móniák csak gyéren fordulnak benne elő, hogy
aztán a kemény harmóniák annál tüzesebb ha
tást kölcsönözzenek nekik. Rendesen figurákkal
végződnek a tonika és domináns harmóniákra tá
maszkodva, h. még Magyar táncok (XII. k.). A. K.
Tobozpikkely, 1. Termőpikkely.
Tobozrosta, a fenyőmagvak pergetésekor
használt eszköz, molylyel a magpergetés után a
tobozokban még benrekedt magvakat is kihul
latják. Keresztmetszetben rendesen hatszögletű,
ajtócskával ellátott, forgatható, drótból készült
rostát alkot, melybe a magpergotöből kikerült to
bozokat helyezik, s benne addig forgatják, rostál
ják, mig valamennyi mag ki nem hullott belőlük.
Ha ez megtörtént, a rosta ajtaját felnyitják, a
tobozok lehullanak a rosta alatt levő felfogóba, a
mag pedig a rácson át a ponyvára pereg. VDS.
Toché Raoul, 1. Blum.
Tódor József, kanonok, 1. Ujfalusi.
Todos os Santos (Bahia de T.), öböl Alsó-Kali
fornia mexikói félsziget Ny-i partján, az É-i sz.
31° 47' alatt, halászok s földmüvelók gyorsan fej
lődő telepével.
Toesa, mérték, 1. Estado.

Tolna
Tojáskereskeiés, 1. Tojás (XVI. k.).
Tojáskő a. m. oolit. Zay mineralogiájában
használja e nevet. L. Ikrakő (IX. k.) és Mészkő
Toldi pálos kolostor. Somogy vármegyében
a Karádtól délre eső toldi pusztán állott.' 139a
előtt keletkezett. Egyháza Mária tiszteletére volt
avatva. A mezőlaki Zámbó és Marezali főúri csa
ládok voltak jótevői. 1525 után pusztult el. V, 0.
Rupp, Magyarország helyrajzi története (III. ri
301—302. old.); Gsánki, Magyarország történelmi
földrajza (II. k., 652. old.).
KABi
Toldy Izabella, megh. Egerben 1899 ápr. n.
Tollagi Adolf, a budapesti népszínház komi
kusa, szül. Debrecenben 1862 ápr. 27., mint na
gyon szegény iparos szülök gyermeke. Közép
iskolai tanulmányait a debreceni kollégiumban
végezte s 1879. az ottani színtársulathoz szegő
dött kardalnoknak. Társai semmiféle tehetséget
nem láttak benne s le akarták beszélni arról, hogy
szinészszó legyen; hosszas könyörgéseire azon
ban mégis csak bevették a társulatba, inkább
irgalomból a rajongó fiatal gyerek iránt, mint a
jövő reményében. Öt évig kóristáskodott, midőn
végre Aradi Gerő rendezett színtársulatánál ki
került a karból ós lett segédkomikussá 1885 ta
vaszán. A budapesti népszínházban 1887. lépett
föl először mint vendég Lukácsy Sándor Veres
hajujának Veréb Jankó szerepében s ebben a
bániba parasztttuban oly eredeti alakot mutatott
be, hogy ugy a közönség, mint a kritika egy
hangú dicséretével halmozta el. Szerződtetésre
azonban csak 1890. került a sor, s azóta e szín
ház legszorgalmasabb tagjai egyike. Nagyobb
feltűnést utánzó tehetségével keltett, midőn egy
irói estélyen Jászai Mari Elektráját ellenálllmtlan komikai hatással parodizálta. Szerepkörének
legértékesebb része a parasztsuhancok ábrázo
lása, melyeket az életből ellesett eredeti vonások
kal mutat be. Hogy azonban komolyabb szerepei
ben mennyire tud a szív húrjain is játszani, be
bizonyította Verő György Ezer .évének zsidó
honvéd alakjában, hol haldoklási jelenetével min
dig könyeket csal a nézők szemébe s-a Hadak
útjában, a vörös sapkás nyomorék honvéd sze
repében, melyet megható bensőséggel ábrázol, K.Q.
Toll és szőr, a búvárok régebbi felfogása sze
rint homológ képződmények, Mauser vizsgálatai
azonban arra az eredményre vezettek, hogy atoll
a csúszómászók pikkelyeivel rokon, mig a szőr a
halak ós kétéltűek bőrén emelkedő bőrkópletekkel
áll közeli viszonyban.
i>. .1.
Tolltetvek (Philopterus), a félszárnyuak rend
jébe, a szárnyatlan Mallophagok családjába tar
tozó rovarnem, melyeknek tagjai különböző ma
darak bőrén élősködnek és a tollak sugarait pusz
títják. Többnyire kis, alig 8—9 mm. hossznak,
állkapcsi tapogatójuk nincs, fonalformáju csáp
juk öttagú, lábaikon 2—2 karom van. Közönsége
sebb fajok :Ph.communis Nitr. éneklő madarakon,
1 mm. n a g y ; Ph. tricolor Burm. a fekete hattyún;
Ph. marginatus Burm. a rigókon; Ph. compcKű
Burm. a galambokon; Ph. variábilis Nitr. a
tyúkon stb.
v. J.
" Tolna (XVI. k.) vármegye területe a legújabb
adatok szerint 3643 km 2 ,'lakóinak számát (1898)
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265,800 lélekre becsülik. A legújabb közigazga és Bormarm közreműködésével kiadott: Altbultási beosztás szerint van benne 82 nagy- és 39 garische Inschriften (Archaeolog. Epigr. Mitteikisközség. A szolgabirói járások száma 6 (Ta lungen aus Österreich 1896, 19 köt.). Előszót irt
mási jár. új), a körjegyzőségeké 13. Puszta, telep végül Bittner művéhez: Die topogr. Kapitel des
és major van 338. A vármegye területén van 1 indischen Seespiegels Mohit übersetzt/Bécs 1897).
kórház 350 ágygyal; egész területén működik 58
Tombara (Neu-Mecklenburg vagy Új-Irország),
orvos, 76 okleveles bába
és 29 gyógyszerész. Van 1. Bismarck-szigetcsoport.
912 km. állami és 533 3 km. törvényhatósági út,
Tomcsányi Gusztávot 1899 okt. 10. kinevez
utóbbiak közül azonban 347-1 km. kiépítetlen. A ték erdő igazgatóvá.
vasúti vonalak hossza 226'4 km., miből 111-4 km.
Tomié (ojtsd: tomies) Udón József, horvát költő,
állami vasút; a vasúti állomások száma 37. Van szül. Pozsegában 1843 okt. 18. Tanult u. o. és
69 posta- ós 50 táviróhivatal. A vármegye terüle Zágrábban s belépett a papnevelő intézettje, hol
tén fennáll 3 bank, 14 takarékpénztár és 13 szö négy évet töltött; 1863. kilépett a. papnevelőből
vetkezet, összesen 3.696,700 forint tőkével. Az és Karlováeon szerkesztette a Glasonosa eímtt
összes tanintézetek száma 328, közttik 3 gimná hírlapot, egy év múlva jogi tanulmányokra ment
zium, 10 különféle szakiskola, 236 népiskola, 78 Zágrábba ós Grazba ós azok végeztével Pozsega
kisdedóvó és 1 börtöniskola. Mindezen intézeteket vármegyében közszolgálatba lépett. 1875. a báni
összesen 44,017 tanuló látogatta. V. ö. Wosinsky kormány titkára lett. Irodalmi tevékenysége gá
M., Tolna vármegye története (I. k. 2. rész, Buda tul szolgált előmenetelében, mert dalait, kivált a
pest 1896).
TH-VÍ hazafiasakat a hivatalos körök nem jó szemmel
Tolna (XVI. k.) nagyközségnek van selyem nézték. 1863. több verse megjelent a Slavonac e.
folyóiratban: Slavonac bráci; Nesudjenoj; Ostavgyára, nagy lovassági kaszárnyája.
Tolnai Lajos újabb művei: A grófné ura (re ljeni; Dvie molbe stb. dalok és első novellája:
gény, Budapest 1897); A nagygyárosék és egyéb Krvni pir (A véres nász, történelmi elbeszélés a
XVI. sz.-ból) ós fordítások Petőüből. Versei össze
elbeszélések (u. o. 1899).
Tolólétra, a tűzoltók által használt oly gépo- gyűjtve Leljinke c. először 1865. Pozsegában je
zetes létrák, melyek a felhatolást közönséges lét lentek meg. Zágrábba költözvén, a Vienac címtt
rával el nem érhető magasabb pontokra lehetővé hires szépirodalmi lap legbuzgóbb munkatársa
teszik (1. Létra, XI. k.). A kétkerekű T.-k különös lett és itt kezdődik. T. igazi virágkora. Itt jelen
alakja az u. n. egyensúlyos T., melynél a létra tek meg: Polivanka i krivizubi, Opancareva kei,
lábnál alkalmazott ellensúly lehetővé teszi, hogy Izigrani, Zamrlja Ljubav (1870) c. remek novellái
a mérlegkarszerüen elhelyezett létrát egy ember és a Zmaj od Bosne (Bosznia sárkánya) c. klaszkönnyű szerrel egymaga is feltámaszthassa. Em szikus regénye, melyet lengyel és cseh nyelvre
lítésre méltók a torong-T.-k is, amelyek egy a ko is lefordítottak, hol három kiadást is ért. 1873.
csin mindenfelé forgatható kúpon nyugszanak, megjelent sikerült vígjátéka: Bracne ponude (Há
ugy hogy a kocsi fordítása nélkül bármely oldal zassági ajánlat); 1878. a Zateceni zenik c. víg
felé hajlítva felállíthatók. Vannak pneumatikus játék, ugyanezen évben a Báró Trenk Ferenc nép
felállító szerkezettel bíró T.-k is.
B. SZ. színművel a Hrvatska Matica nagy díját nyerte
meg. 1882. a Növi red (Új rend) ós a Gospodin
Tolólokomotiv, 1. Elő fogat (VI. k.).
tutor c. vígjátékai is dijakat nyertek. Ezeken kí
Tománovics Lázár, szerb iró, szül. Lepetani- vül T. irta Zajc Lizinka, Pan Twardowski és Ga
ban 1846., tanult Zárában, Budapesten és Graz rabonciás diák e. operáinak szövegét. Kiválóan
ban. 1878. a dalmáciai tartománygyülós tagja. szép A vicispán leánya c. történelmi regénye.
Irodalomtörténeti tanulmányai nagy figyelmet Számos drámát és regényt is fordított.
MARG.
keltettek, főkép a Gundulics ós Kacsicsról Írot
tak ; bírálatai és ismertetései, melyeket a szerb
Tomszk, orosz kormányzóság, (i897) 1.929,092
irodalom jeleseiről irt, kiváló értékűek. Mint szerb lak. — T. város, ugyanakkor 52,430 lak.
hírlapíró is a legkiválóbbak közé tartozik, MARG.
Tonca-iéle fém, 5 rósz rézből, 4 rész nikolból,
Tomaschek Vilmos, osztrák geográfus, szül. 1 rész ónból, 1 rész ólomból, 1 rész cinkből, 1 rósz
Olmützben 1841 máj. 26., Bécsben végezte tanul vasból és 1 rósz antimonból készül; nehezen ol
mányait ós u. o. kapott gimnáziumi tanári állást. vadó ezüstszínű ötvény.
1877. Grazba nevezték ki a földrajz tanszékére,
Tonga-föld (XVI. k), délafrikai angol birtokot
1885 óta pedig mint a földrajz történetének ta az angol kormány 1897 dec. 31. a Zuler-gyarnára a bécsi egyetemen működik és nagy tekin matboz csatolta s ezzel együtt Natalba kebelezte.
télynek örvend. Dolgozatai többnyire a bécsi aka
Tonga-szigetek (XVI. k.), 1899 ápr. az angolok
démia értekezései között jelentek meg, így: Cen- a tulajdonkópeni Tongo (v. Király-szigetcsoport)
tral-asiatisehe Studien (a 87. és 96. kötetben); Zur utolsó királyát arra az ígéretre kényszerltettók,
Kundé der Hámushalbinsel (99. ós 113. köt); hogy országát idegen hatalomnak el nem fogja
Zur historische Topographie Persiens (102. köt.); adni. Néhány nappal később a szamoai német
Kritik der altesten Nachrichten (ibér den skythi- alkonzul kereste fel a királyt, hogy annak alatt
sehen Norden (116. és 117. köt.); Die alton Thra- valóitól német kereskedők nevében tartozásokat
ker (128., 130. ós 131. köt.); Zur historische To hajtson be. Midőn a király ós kormánya neki el
pographie v. Kleinasien inMittelalter(l24.köt.); lenszegültek, a. német alkonzul hadi hajóért kül
Sasún u. das Quellengebiet des Tigris (133. old.). dött. Eközben azonban a király Sidneybe fordult
Önálló müve: Die Goten in Taurien (Bécs 1881). angol segélyért. Angol hadi hajó azonnal meg is
Munkatársa, a Pauly-féle Klassischo Real-Ency- érkezett, melynekkapitányaa kormány nevében a
clopüdie új kiadásának. Legújabb müve a Jirecek \ tartozást (100,000 dollár) lefizette, egyúttal azon-
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ban a szigeteken kitűzte az angol lobogót s a ki
rály különben is névleges uralmának véget ve
tett. Az 1899 nov. Anglia és Németország között
kötött Szamoa-szerződésben Németország a T.-re
emelt igényeiről Anglia javára végképen lemon
dott.
M. L.
Tongri-emelet, 1. Harmadkor (VIII. k. 689.
old. 1. hasáb).
Tonnabáb, 1. Kétszárnyúak (N. k.).
Tonnalen, 1. Rigai lenT o n s u r a , 1. Tonzura (XVI. k.).
Topázüveg, borostyánsárga, alkalmasint kénnatriummal festett üveg, mely a kémiailag ható
fénysugarakat elnyeli. Fotográfiai célokra hasz
nálják.
Topcsi (török), a. m. tüzér, ágyumester, a T.
hadtest mint a zsoldos gyalogosok egyik hadteste
volt beosztva a seregbe, noha voltak lovas
T.-k is.
Topelius Zakariás, finn-svéd költő, megh.
ílelsingforsban 1898 márc. 13.
Toplicai a p á t s á g , a zágrábi egyházmegyében
1205. keletkezett; II. András alapította a Boldog
ságos szűz tiszteletére s a cistereiekre bizta. Ala
pító levelét 1211. állította ki, midőn a monostor
is elkésztllt. Első tagjai a clairvauxi apátságból
kérditek ki s utóbb innen népesítették be az er<>sii és zágrábi apátságokat.
M.
Topológia, 1. Topikus (XVI. k.).
T o r b a r József, horvát író, szül. Krasiesiben
(jasztrebári kerület) 1824 ápr. 1., tanult Károlyvárosban, Zágrábiján, hol a papnevelőbe lépett.
1849—51. a Katolicki List segédszerkesztője;
1851. a zágrábi gimnáziumban a mennyiségtan
és fizika helyettes tanára, 1854 a zágrábi reál
iskola tanára, 1858. pedig igazgatója, 1867. báró
Rauch bán ideiglenesen nyugdíjazta, ekkor a
jasztrebári plébánia lelkészévé választották, de
a kormány nem erősítette meg a választást.
1868—72. szerkesztette a Gospodarski list (gazda
sági lapokat), de nem a maga neve alatt, hanem
Zoriéic Péter neve alatt. Midőn 1872. Danició
György nyelvtudós Szerbiába távozott, a délszláv
akadémia választotta titkárává. Midőn Mazuranic Iván 1873. bánná lett, T.-t újból kinevezte a
zágrábi főreáliskola igazgatójává, mely állásban
1891. maradt, mikor nvugdíjazták. Országgyű
lési képviselő volt 1861., 1865., 1866.,1867 és 1875.
1864—66. Jagic és Rackival szerkesztette a Knjizevnik irodalmi és tudományos folyóiratot Gelogicke ertiee (Geológiai vázlatok 1864); a dél
szláv akadémia Rad nevű könyveiben megjelent
tőle a tudományos érintkezések hosszú sorozata ;
az 1880-iki zágrábi földrengés (önálló könyvben
1882).T.1891.a dólszlávakadémia elnökelett. MAHG.
Torchi (ejtsd: tork-i) Lajos, olasz zeneszerző és
zenetörténetire, szül. Mordanóban (Bologna) 1858
nov. 7. Zenei tanulmányait a bolognai kir. zeneliceumon, majd a nápolyi kir. konzervatóriumban
s 1879—83. a lipcsei konzervatóriumban végezte.
Mint zeneszerző is kitűnt Heine Almanzorjához
irt nyitányával, szinfóniájával. Sión királya c.
operájával, férfikaraival, de legnagyobb érdemeit
irodalmi téren szerezte. 1885. a pesarói Rossinikonzervatóriumban a zenetörténet s az esztétika
tanára lett, 1891. a bolognai Liceo musicale ta
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nára, 1894. a zeneszerzés tanára s a filharmonikus
akadémia igazgatója. Az 1894. alapított Rivistá
musicale Italiana c. torinói zenészed folyóirat
társszerkesztője s legbuzgóbb munkatársa. A lon
doni Booscy ós társa cégnél 1897. kiadta a XVI. &
XVII. sz.-beli olasz hegedümüvek gyűjteményig
a milanói Ricordi-cégnél pedig 1893. Eleganti
canzoni ed aric italiani del XVII. secolo c. gyűj
teményét. Fő műve a XV. és XVI. sz.-beli olasz
zeneszerzők fontosabb munkáinak 34 kötetre ter
vezett kiadása L'arte musicale in Itália, pubblieazioni nazionale címmel, melyből eddig két kötet
jelent meg. 1890 nagy tanulmányt irt Wagner
Rikárdról és 1893. lefordította e zeneszerző Oper
und Dráma o. művét.
Torda-Aranyos (XVI. k.) vármegye területe a
legújabb adatok szerint 3370 km-',lakóinak szá má t
(i898) 160,200 lélekre becsülik. A legújabb közigazgatási beosztás szerint van benne 1 rend.
tanácsú város, 4 nagy- ós 137 kisközség. A szol
gabírói járások száma 6. a körjegyzőségeké [•>.
Puszta, telep és major van 138. A vármegye te
rületén van 1 kórház 70 ágygyal; egész terüle
tén működik 16 orvos, 60 oki. bába és 11 gyógy*
szerész. Van 1702 km. állami ós 187'6 km. tör-.
vényhatósági út, utóbbiak közül azonban 13 km.
kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 108É0 km.,
miből 76-8 km. állami vasút; a vasúti állomások
száma 17. Van 22 posta- és 18 táviróhivatal, to
vábbá 18 távbeszélő hivatal, ill. állomás. A var
megye területén fennáll 3 bank, 5 takarékpénz
tár ós 9 szövetkezet, összesen 629,100 forint
tőkével. Az összes tanintézetek száma 203, köz
tük 3 szakiskola, 190 népiskola és 10 kisdedóvój
Mindezen intézeteket összesen 14,889 tanuló lá
togatta.
TH—V.
Természeti ritkaságai és szépségeiből emlí
tendő a szolcsvai búvó patak, mely A.-Szolcsva1
határán van, az alsó-podságai periodikus forra&
Mező-Záhon van híres gulya; ménesek Mikesen.
Aranyos-Gyéresen,Hadróven, Szengyelben, MezőMéhesen.
T o r d o s , kisközség Hunyad vármegye szász1
városi jár., (i89i) 585 lak., kik közül 125 ev. ref.
magyar. Lelkészi állomása a jobban dotáltak közé
tartozván, 1848 előtt kiérdemesült ref. teológiai
tanárok is keresték. így lakott itt a hires Hege
dűs és Sipos professzor is. Határa kitűnő búzát
terem. Oláh lakossága eloláhosodott szászságból
kerekedett ki v. a szászok után beszármazott új
telepesekből származott.
Hazánk legérdekesebb őstelepet T.-tól D-re ép
pen a vasúti megállóhelyül szolgáló őrháztól a
Marosig terjedő szántóföldeken fedezte fel
Torma Zsófia 1875. s azóta T. leleteiből szász
városi lakásán oly gazdag gyűjteményt hozott
össze, hogy egész kis irodalomra nőtte ki magát
az oda vonatkozó közlemények hosszú sora s
1898 nyarán a szászok Honterus-ünnepélyén meg
jelent Virchow Rudolf is érdemesnek tartotta oda
ellátogatni. A telepet számos kőeszköze, így kőfejszék, szekercék, buzogányok, fúrók, simítok,
ütő és vágó eszközök, a cserépkészitmények min
den elképzelhető változata, a csontárak, vésők,
tűk, török csiszolók hosszú sorozata meilett kü
lönösen azon szimbolikus jelvények teszik neve-
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zetessé,melyekről Tonna Zsófia Bthnographische
Analogicn eímii illusztrált munkájában Asszíria
és Babilónia felé utaló analógiákat derített ki.
T. a közép Marosvölgy derekán, az aranytermö
Érchegység völgyeinek keresztezés] vonalába
esvén, leleteinek a messze keletre utaló analógiái
val is arról tanúskodik, hogy itt igen régi idők
ben érintkezésbe léptek az aranytermelő őslakók
azokkal a népekkel, melyek a Balkán-félsziget
felől az aranyüzérkedést közvetíthették s ily mó
don az ázsiai ősnépek vallási és művelődési esz
méit is a Duna völgyére átterjesztek. Valamely
várszerű építménynek ugyan nyomát se találtuk,
de a leletek változatossága, ritka gazdagsága ar
ról tanúskodik mégis, hogy Dácia őslakóinak
egyik centrumát s talán éppen a Herodotos IV.
könyve 48. és 101. fejezeteiben említésbe jövő
agathyrsusok fő helyét kereshetjük eme marad
ványokban. A hazai régészek figyelme méltán
irányul tehát T. felé s Torma Zsófia felfedezósi
sikereinek méltán adózunk teljes elismeréssel.
(iyüjteménye a kőkorszak készítményeit a fémkorig képviseli. A kőszerszámok mellett a kézzel
formált, nyilt tűzön égetett agyagedények a
cirádadíszítés minden elképzelhető változatával
archaikus szepiafestésekkel, kaolinbetétekkel
stb. szemlélhetek. A női hiúság követelte ken
dőző szerek között az agyag, vas, röthel (a leg
egyszerűbb pirosító), agyaggyöngyök, átfúrt
csigák, állatfogak, bronz karperecek legkezdetle
gesebb formái mutatkoznak. Csontból nemcsak
vágó és szúró eszközöket szolgáltat T., hanem
8Ímítókat,árfélékot,hatalmasagancsszekerczéket,
vésőket és fúrókat. Ismerték a rezet, amelyből
igen szép kétélű csatabárd (Pulszky Ferenc bá
nyaszekereéje), nyakperec (torques) disziti Torma
Zs. szászvárosi múzeumát. Az állatvilágból más
házi állataink ősei (juh, tulok, lú, kecske, kutya)
mellett vadászati zsákmánynak nézhető őz-,
szarvas-, vaddisznóesontok, különféle szárnyasok
mutatkoznak itt. V. ö. Téglás Gábor: A kökorszaki ember nyomai Hunyadvármegyében (1877).
Goos Károly ,BerichtüberdieSammlungdesFrául.
Sophie Torma (Nagyszeben 1878); Torma Zsó
fia, Hunyadvármegye neolith-telepei( Erdélyi Mú
zeum 1880 óvf.).
T. G.
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szirthomlokzatával az Aranyos-völgynek fordulva
a hedellői-havasok néven emlegetett szirtsorban
szakad meg. A hegytetőn sűrű közelségben tölcsé
res mélyedések u. n. dolinák sorakoznak; az
Aranyos fölött pedig, a meredek szólén, a vidék
Legnagyobb és legszebb barlangja fogad. Csepegő
barlangnak nevezi a nép változatos cseppkövesedései miatt. Újabban a barlangi medve (Ursus
spalaeus Blumb.) csontjai teszik nevezetessé.
A nyugatra néző nyilason egy 20 m. hosszú elő
csarnokba s abból a pinceszerű 70 m. hosszú bar
langterembe érkezünk. Vastag mészburkolat fedi
a talapzatot s egyes oldalfülkék beszüremlóseihől
szép cseppköalakzatok, itt-ott oszlopformán fel
egyenesedő stalagmitek képződtek. A végső sza
kaszban oltárszerü csoportozat mutatkozik, me
lyet a babonás nép tündérekkel szeret összeköt
tetésbe hozni. E felett a tető valamelyik doliná
jából esőzés idején vizzuhatagok jelentkeznek,
melyeknek pergetései gyöngyökké alakítják az
útjókba eső apró mésztörmeléket. A többi cseppkőcsoportozat is hasonló, habár kisebb vizsugarakra utal s az igy behatoló víztömeg plasztikai
munkája idézi elő a falazaton csillogó redőzetes,
csipkézetes cseppkövesedéseket s a boltozatnak
olykor függönyre, jégcsapokra emlékeztető kép
ződményeit. A barlang tehát teljesen rászolgált
a népies cseppkőbarlang elnevezésre s mint ilyen
a Közép-Maros vidékén ez idő szerint még párat
lanul áll. Különböző kom és nagyságú barlangi
medvepéldányok temetőjéül szolgált egykor ez a
barlang, amikor a tetőről állandó vízsugarak pa
takzottak itt át. Ily módon a felszínen elpusztult
vagy áradások idején a medvék vázai apránkint
a barlangban felhalmozódtak. Éppen azért a cson
tok' felületén erős horzsolási nyomokat, törede
zettséget találunk, holott azok, főleg a végtagiak,
tarajszerü éllel, spirálisan futó izonibenyomatokkal jelzik erős példányoktól való származásukat,
így a combcsontok a fejlett példányoknál 45 cm.
hosszúak, holott a ma élő barna medvéé 38 cm.
A csontok alig 3 dein. melységből kerülnek ki;
legtöbb a bordacsont, ujjperc és karrészlet. Leg
többet találni a középtájon; de egyebütt is akár
hol leásunk, reájuk akadunk. A barlang levegője
nyirkos, de azért nem kellemetlen s hőmérséklete
(8 C°) megfelel a vidék közepes hőmérsékletének.
Denevérek nem lakják, mert a pásztorok gyakori
látogatása elriasztja őket. A barlang előtti hegy
lépcsőről a lunkányi erdészházhoz s Alsó-Szolcsva
felé az Aranyos kanyargós völgyén, valamint az
átellenes potsagai mészkőszirtekre, melyek alól a
hires időszaki forrás fakad s melyeket Beliora
néven emleget a környék, gyönyörű kilátást nye
rünk. Egy kis vizór szakad itt közel alá az Ara
nyos felé, melynek zuhatagjait főleg télen meg
fagyott jégcsapjaival messziről észreveheti a
Tordáról Topánfalvára vagy megfordítva haladó
utas. V. ö. Téglás Gábor, Egy új csontbarlang
Torockó vidékén (Mathem. és Természettudomá
nyi Közlemények, M. Tud. Akadémia 1884, 57.,
65. old., 1 rajzzal); Kővári/ L., Erdély földe rit
kaságai; Koch Antal, Erd'. Múzeum (1886). T. G.

Torelli-Torriani Mária, 1. Torriani.
Torg, Aho (I. k.) svéd neve.
Torkos László BO éves tanári jubileumát 1899
ápr. 23. ünnepelték Budapesten. Egy hónappal
előbb igazgatói címet kapott. Újabb műve: Jó és
rossz napokból (költemények, Budapest 1898).
Torma Zsófia 1899 jun. 14 királyi engedélylyel
megkapta a kolozsvári tud. egyetem bölcsészet
doktor! oklevelét, megh. Szászvároson 1899 nov.
14-én.
Tormafü (n8v.), 1. Kakuktorma (X. k.).
Tormay Bélát 1899 máj. 5. a m. tud. akadé
mia levelező tagjává választotta. Újabb műve:
Mezőgazdasági vezérfonál néptanítók számára
(3. kiad. Budapest 1899).
Torockói varrottas, 1. Háziipar (VIII. k.).
Torockó-szent-györgyi csont- és cseppkőharlang, Torookó-Szent-Györgytöl nyugatra, a
Toroczkay-osatód, 1. Thoroczkay (XVI. k., 2.).
Toroczkóyak várlakának romjai alatt kivezető
Torokbetegségek, a torokürben igen gyakran
hegyi út arra a hegy laposra vezet, mely meredek támadnak hurutos. lobos folyamatok. A gyuladá-
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soknál a folyamat vagy az egész garat területére
terjed ki vagy csak egyes részletek vannak meg
támadva, így p. egyedtil a tonsillák, uvula (nyelv
csap) területén jelentkezhetik a kóros változás. A
garat, illetve a lágy szájpad és a mandolák gyuladása igen gyakran észlelhető. Leginkább fiatal
egyének szenvednek benne, első helyet az egyéni
hajlam foglalja el. Vannak egyének, kik majd
nem minden évben, sőt évente többször szenved
nek gyuladásban. Ezen gyuladásoknak egyszeri
átszenvedése a megbetegedés iránti hajlamot
fsak növeli. Leginkább a meghűlésnek tulajdonít
ják keletkezését; lábak átnedvesedése, beszéd
közben hideg és nedves levegőnek beszívása után
gyakran lép fel; emellett szól, hogy a megbete
gedések nagyobb száma a hidegebb időjárás al
kalmával jelentkezik. Garatgyuladást létrehoz
hatnak még a forró levegő, forró gőz, ártalmas
légnemek belégzóse, maró anyagokkal való érint
kezés. De a szomszédos szervek gyuladásos fo
lyamatainak tovaterjedése által is keletkezhet
nek garatgyuladások, igy látjuk azokat fellépni
heveny orrhurut, gége- és szájbántalmak mellett.
A heveny garatgyuladásoknál, mint egyik sarka
latos tünet, a nyelésnek nehezített volta mutat
kozik a nagy fájdalmasság miatt. Nem ritkán a
fájdalmasság oly heves, hogy a betegek még a
szájukban meggytüemlö nyálat sem merik le
nyelni. Egy másik jellegzetes tünet, mely külö
nösen a súlyosabb gyuladásoknál észlelhető, a be
szédnek nehezített volta. Enyhébb esetekben a
garat szárazsága, kaparás, sebzettség érzete je
lentkezik. Sokszor mérsékelt helybeli tünetek
mellett súlyos általános tünetek mutatkoznak,
mint magas láz, szomjúság, nagyfokú levertség,
főfájás, gyermekeknél görcsök és deliriumok.
A heveny garathurut (angina eatarrhalis). A
bántalom a nyálkahártya felületesebb rétegeiben
mutatkozik. Megtekintésnél pirosság és duzzanat
található, mely vagy diffúz, vagy foltok ós csí
kok alakjában lép fel. A nehezített nyelés és be
széd, fájdalmasság, láz a garatgyuladás ezen leg
enyhébb alakjánál csak kisebb mértékben mutat
kozik. A bántalom néha hirtelen keletkezik és
csak ritkán kezdődik rázó hideggel. Rendesen
2—4 napi tartam után visszafejlődik. A tüszős
mandolagyuladás (angina s. tonsillitis follicularis). A megnagyobbodott élénk piros mandolán
részben különálló, kiemelkedő, mákszemnyi v.
kölesnyi, kerek, sárgás pontok, részben össze
folyó sárgás vagy fehéres-sárgás, kerek, hosszú
kás vagy szögletes foltok találhatók.'Egyidejű
leg mindkét mandola betegszik meg, gyakran
azonban a folyamat az egyik mandolán már majd
nem befejeződött, midőn a másik oldalon fellép.
A betegség rázó hideggel kezdődik, melyet csak
hamar magas hömérsék (40° C.) követ. A beszéd
nél és nyelésnél heves fájdalmak jelentkeznek.
A fájdalmak igen gyakran a fül felé sugároznak
ki. Húzó fájdalmak lépnek fel a keresztcsont tá
ján és a végtagokban. A folyamat 5—8 napi tar
tam után eléri befejezését. A sárgás-fehéres pon
tok vagy foltok lekopnak, eltűnnek, a mandola
lelohad, a nyelósi nehézségek enyhülnek, illetve
megszűnnek. Difteritiszszel össze nem téveszthető,
mert kétes esetekben a bakteriologikus vizsgálat
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eredménye mérvadó lesz. A terimbeles mandola
gyuladás (angina s. tonsillitis parenchymatosa)"
Ezen bántalomnál a gyuladás nemcsak a ma»
dola felületesebb rétegeiben van, hanem a man
dolák gyurma ja betegedik meg. A mandola több
ször csak az egyik oldalon, ritkábban egyszerre
mindkét oldalon rendkívül megnagyobbodik. A
száj nyitása a jelenlevő mirigyduzzanatok miatt
nehezen eszközölhető. A nyelésnél intenzív fáj
dalom jelentkezik, kezdetben csak szilárd falat
nál, később azonban híg anyagok elfogyasztása
közben is, ugy hogy súlyos eseteklien a táplálko
zás nem is lehetséges. Rendesen rázó hideggel
kezdődik, mely után mihamarább magas hömér
sék (39—40 C°) lép fel. A magas láz több napig
eltarthat. Enyhébb esetekben 4 -5 nap múlva a
láz csökken, a mandoladaganat lohad, a pir en
ged és a betegek ismét tudnak nyelni. Máskor
azonban mandolatályog fejlődik, azaz elgenyedése a mandola több vágy összes follikulusainak.
Ha a tályog közel van a mandola felszínéhez, ugy
könnyen áttörik, kiürül s a mandola visszanyeri
rendes alakját. Ha a tályog önként nem ürül ki,
akkor a fluktuáló hely megnyittatik, mire rög
tön megszűnnek a nehézségek. A heveny garatgyuladásokat illetőleg a tapasztalat azt mutatja,
hogy nagyon is dédelgetett és takargatott gyer
mekek rendkívül gyakran megkapják e bajokat.
Az egyén hideg mosások, bedörzsölések, begöngyölések által, valamint hideg fürdőknek haszná
lata folytán erősödik, ellentálló képessége pedig
fokozódik. Szükséges azonban a bőrnek edzésén
kivül a nyálkahártyák edzését is célul tűzni ki.
Ez összehúzó szerekkel való rendszeres üblögetósek által történhetik. A gyuladások elleni in
tézkedés abból álljon, hogy első sorban nyuga
lomba helyeztessék a beteg. Priessnitz-borogatások a nyakra, hevesebb gyuladásos állapotoknál
jóglabdacsok nyelése, esetleg jégzacskónak alkal
mazása van javalva. Toroköblögetőül kálium chloricum, nátrium chlorat. gyengébb oldatai hasz
nálandók. Tüszős mandolagyuladásnál a kálium
chloricum és aqna ealcis alkalmazásától várható
jó eredmény. Tályog jelentkezésekor az korán
megnyitandó.
Az idült garatgyuladás gyakori megbetegedés;
kezdetben a betegek rendszerint a garatban je
lentkező szárazsági érzetről panaszkodnak. Reggelenkint vagy tartósabb beszéd után érezhető
különösen a garat szárazsága. Ezen érzet fokozódhatik ós égő érzet támad, melyhez nem ritkán
a torok összeszoritásának vagy idegen test be
ékelődésének érzete társul. A betegek ösztönsze
rűleg és anélkül, hogy szomjuságuk volna, a ga
ratot gyakran megnedvesítik. Á folytonos krá
kogás, mely azt akarja célozni, hogy a garatban
érezhető idegenszerű érzet okozója eltávolíttassék, csak fokozza az izgalmat. Az oly gyakran
észlelhető reggeli hányóinger, öklöndözés az idült
garatgyuladásos folyamatoknál kétségkívül erre
vezethető vissza. Rendesen csak csekély flvegszerü, szürkés nyákos-genyes váladékdaraboeskák távolíttatnak' el a gyötrő érzetek enyhülése
nélkül. Tulajdonképeni nyelési fájdalmak hiány
zanak. Az idült garatgyuladás igen makacs bán
talom szokott lenni. Éveken át eltarthat, sőt az
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egész életen keresztül is megmaradhat, kellő
gyógykezelés mellett azonban a kellemetlen tü
netek visszafejlődhetnek.
i. A.
Torokkö, a gyékényes háló zsákjának száját
súlyozó nagyobb kő.
Torokvonal, 1. Szegély (XVI. k.).
Torontál (XVI.k.) vármegye területe a legújabb
adatok szerint 9522 km'-, lakóinak számát (1898)
625,200 lélekre becsülik. A legújabb közigazgatási
beosztás szerint van benne 1 szab. kir. város,
2 rendezett tanácsú város, 164 nagy- és 49 kis
község. A szolgabirói járások száma 1-4, a kör
jegyzőségeké 25. Puszta, telep és major van 775.
A vármegye (és a területén fekvő szab. kir. város)
területén van 7 kórház 401 ágygyal; egész terü
letén működik 139 orvos, 325 okleveles bába és 96
gyógyszerész. Van 128'4km. állami ós 714'4km.
törvényhatósági út, utóbbiak közül azonban 397'0
km. kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 639'8km.,
miből 128'0 km. állami vasút; a vasúti állomások
száma 73. Van 128 posta- és 140 táviróhivatal,
továbbá 541 távbeszélő-hivatal, illetőleg állomás.
A vármegye területén fennáll 28 bank, 44 taka
rékpénztár és 40 szövetkezet, összesen 7.320,100
forint tőkével. Az összes tanintézetek szama 490,
köztük 3 gimnázium, 14 különféle szakiskola, 371
népiskola ós 102 kisdedóvó. Mindezen intézeteket
összesen 103,666 tanuló látogatta.
TH—v.
Torontáli íelső ármentesítö társulat, 1. FelsöTorontáli ármentesítö társulat (VII. k.).
Torpedó (XVI. k.). Obry L. osztrák mérnök
1896. a Whitehead-féle torpedók kormányszer
kezetéhez egy új készüléket talált fel, melynek
célja a torpedónak oldaleltórósét futás közben
meggátolni és ezáltal a fegyver találó képessé
gét nagymérvben emelni. Eddigelé t. i. a T.
kivált ha az oldalakból lanciroztatott, iránya hói
igen sokszor kitért és a célt nem találta, az Obryféle készülék által azonban, ha oldalt eltért
volna, ismét a régi irányba, illetve azon irányba
tereltetik vissza, melyben közvetlen a lancier-cső
elhagyása után futott volt. Obry készüléke egy
a T.-hoz erősített giroszkópból áll, mely a lancierozás pillanatában forgásba hozatván, szaba
don mozog. A giroszkóp összeköttetésben áll a
T. kormánykószülékével és állásának iránya,
kis mozgó kerekek által megfelelőleg befolyá
solja az oldalkormány működését. Mig a T. a
lancier-csőben fekszik, illetve a vizbe jutván, a cső
által adott lök-irányban fut,aT.oldal kormánylapja
a T. középvonalába eső függélyes síkban fekszik,
de ha a T. a vizböl való kiugrás, erős hullám
lökés vagy bármely más behatás folytán az adott
iránytól eltér, ugy a giroszkóp a kis kerekek se
gélyével az oldalkormányt megfelelőleg állítja,
és ezáltal a T.-t az eredeti irány felvételére
készteti. Ezen készülék alkalmazása által a T.
találókópessége nagy mérvben fokoztatott. r—y.
Torpedó-cirkálóhajó, 1. Cirkálóhajók.
Torpedónaszád (ném. Torpedoboot). A ten
geren használt T.-ok, méretnagyság tekintetében,
az utolsó években változtak (fokoztattak), amiért
is e naszádok minőségileg régebben használt
névszerinti meghatározása immár helytelennek
bizonyult és az egyes tengeri hatalmak részéről
inkább a nagyság szerinti osztályozás fogadta
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tott, cl. Ezen osztályozás szerint az 1. osztályú
vagy síktengeri T.-okhoz azok tartoznak, melyek
100 tonna vagy ennél több deplecement-tal bír
nak, I]. oszt. vagy partvédő T.-ok nagysága 50
—100 t. s végre 111. osztályú vagy kikötő-védő
T.-ok 50 t.-nál kisebbek. Az I. osztályú naszádok
menetsebessége jelenleg óránkint már 30 teng.
mf-ig fokoztatott; felszerelésük pedig átlag 3—6
lancier-csöből és 2—6 könnyű gyorstüzelő lövegből
áll. Franciaország próbaképen alumíniumból
építtetett egy 14 tonnás T.-ot, mely azonban a
várakozásnak nem felelt meg. Az egyes államok
Torpedó-flotilláinak kimutatását 1. Tengerészet
L. még Torpedó (XVI. k. 278. old.)
P-T.
Torpedóvadász-naszádok(nóm.Torpedo-Bootsjáger vagy Zerstörer). Ezek 200—400 tonna nagy
ságú torpedó-naszádok, melyek erős gépszerveze
tük és tüzérségi felszerelésük folytán legkivált
az ellenséges torpedó-naszádok megsemmisíté
sére vannak hivatva. Gyorsaságuk nagyobb
mint a közönséges torpedó-naszádoké (legújab
ban 25—30 teng. mf.) ós képesek a sik tenge
ren zivataros, szeles időkben is cirkálni, vagyis
tengeri műnyelven mondva, tengertálló képessé
gűek. A torpedó-naszádok hadrendi beosztásánál
ily T. mint a torpedó-naszádcsoportok vezetői
szerepelnek. Az angol Desperate nevű T. eddigelé
a leggyorsabb tengeri jármű, miután próbame
netónéi 31 035 teng. mérföld sebességet ért el
óránkint. Méretei: hossza 64 m., szélessége 6
m., 4 m. mély járattal és 272 tonna vizsúlylyal.
Gépezete teljes kihasználás mellett 5400 lóerőt
fejt ki. Ily T. a torpedókat csak oldalról lancierozhatják, mert a jármú elejéről előre lancierozott torpedóval csaknem egyenlő gyorsasággal
haladnak'.
P—T.
T o r q u e s (lat.), ókori ékszer, melyet bronzból,
de aranyból is készítettek, s mely mint férfidísztárgy rendesen a vitéz katonáknak jutott
kitüntetés jeléül. A rómaiak ugylátszik a kel
táktól vették kölcsön. Rendesen sodronyos lán
cokból készültek arany és ezüst fonalakkal, néha
drágakövekkel is kirakva. Rendesen a nyakon
viselték, néha vállaikra is akasztották. Mint
katonai érdemjelek ugylátszik megkülönböztet
tek egy T. majort (a nyakon). Egy T. minort,
mely utóbbit párosan adományozták ós a fen
tebbi emléken kijelelt módon a vállakra akasztva
viselték.
L. M.
Torresani Károly báró (Lanzenfeld di Camponero), német iró, szül. Milánóban 1846 ápr. 19.
1861 szept. 18. belépett a bécsújhelyi katonai
akadémiába. 1865. hadnagygyá nevezték ki a
13. dsidás ezrednél. Részt vett az 1866. olasz há
borúban és jul. 21 Condinónál kitüntette magát,
aminek elismeréséül a katonai érdemkereszttel
tüntették ki. A hadjárat után elvégezte a hadi
iskolát. 1872. a vezérkarhoz osztották be, 1874.
várakozási illetménynyel szabadságolták. 1874.
nov. 1. a 6. dsidás-ezred állományába helyezték
át. 1876 aug. 1. nyugalomba vonult, röviddel
azután pedig letette rangját. 1880 jan. 13. ismét
visszakapta századosi rangját. Nyugalomba vo
nulása óta Gallenhofban, Stájerországban és Bécs
ben tartózkodik. Már tényleges katonai szolgá
lati ideje alatt foglalkozott irodalommal. Regé-
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nyélben és elbeszéléseiben htien rajzolja a kato
nai életet. Önállóan megjelent munkái a követke
zők : Ausd. sehönen wilden Lieutnants-Zeit(3. kiad.
Drezda 1894); Schwarzgelbe Reitergeschiehten
(3. kiad. u. o. 1898); Mit Tausend Masten (3. kiad.
u. o. 1896); Der Jucker-Comtesse (3. kiad. u.o. 1899);
Auf geretteten Kaim (3. kiad. u. o. 1896); Der
beschleunigte Fali (2. kiad. u. o. 1898); Oberlicht
(u. o. 1893); Steierische Sehlösser (Berlin 1897);
Ibi Ubi (Drezda 1894); Aus drei Weltstüdten (u. o.
1896); lm Sehatten des Eákóczy-Thurmes. M. I.
Torriani Mária, irói néven La Marchesa
Colombi, olasz regényirónö, szül. Novarában
1847. Tanítónőnek készült, de minthogy állást
nem kapott, megpróbálta tollával kenyerét ke
resni. 1869. férjhez ment TweWí-Viollier Jenő
höz, a milanói Corrieer della Sera kiadójához,
s ez idő óta majdnem minden évben volt egyegy irodalmi sikere. Szereti a komor színezetű
tárgyakat, melyekről rendkivüli melegséggel tud
irni. Kiválóak e nemben In Eisaia cím alatt
összegyűjtött elbeszélései, melyek a szegény
földmíves-osztály nyomorát festik. Egyik leg
szebb regénye: Prima morire ! II Pramonto
d'un ideale c. regénye magyar fordításban is
megjelent. T. igen sok és becses ifjúsági iratot
is szerzett.
Torrington (ejtsd: torringto) 1. város Connecti
cut amerikai államban, a Nangatnak egyik mel
lékvizénél, (1890) 6048 lak., fémáru- és gépgyár
tással. — 2. T. (Greas T.), régi város Devon angol
grófságban. Bidefortdtól Dk-re a Torridgo part
ján, (1890) 3436 lak., kesztyügyártással.
Torrox, az ugyanily nevű járás székhe'.ye
Malaga spanyol tartományban, Sierra da Almi
jára D-i lejtőjén, a Földközi-tenger partja közelé
ben, (1887) 7010 lak., cukorgyártással és olajprésekkel.
Torun, Tfwrn (XVI. k.) lengyel neve.
Torzszülött (XVI. k.) fejlődésmódját kiilönbözőkópen magyarázzák. Az egyik elmélet sze
rint kezdettől fogva fejlődik két vagy több em
briói helyezek egymás mellett s csak későbben
egyesül (egyesülés elmélete), mások szerint az
eredeti egységes helyezek két v. több részre ha
sad (hasadás elmélete). Ha a törzs kettős, akkor
két egyén származik, mely csak részben, de
többnyire szimmetrikus helyeken függ össze.
Az összefüggés helyén a testrészek egyes vagy
többes számban találhatók s utóbbi esetben
tübbé-kevésbbé összeolvadtak. A két egyén ten
gelye többnyire párhuzamosan fekszik s vagy
a fejőkkel (Janus-kópzödések) vagy a mellkasuk
kal (torako- vagy szternopagusz), vagy a hasuk
kal (gasztropagusz) függ össze. Két fej összeolva
dásakor az arc egyes v. kettős ; többnyire két,
ritkábban még egy harmadik fül is található,
mely a két egymás felé tekintő fül összeolvadá
sából fejlődött. Egy vagy két szájnyílást, négy,
három vagy két szemet (tetroftalmusz, trioftaimusz) találhatunk. Két összefüggő mellkasnál
két, három vagy négy felső végtag, két egyesült
medencénél pedig két, három v. négy alsó végtag
található. Előfordul az is, hogy a két egyén ten
gelye egy vonalban fekszik s vagy a két medence
(iszkiopagusz) vagy a két fej (kraniopagusz) nőtt
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össze. Előfordul a pigopagusz esete, midőn két
egyén a far táján nő össze. A legritkább esetek
ben a két tengely szögletet alkot vagy kereszte
ződik. A két egyén mindig hasonnemü. Gyakran
előfordul, hogy az egyik egyén csökevényesen
fejlett s a másiknak csak függeléke. így az egyik
embriói helyezékből néha csak egy végtag fejlő
dik ki, mely parazita gyanánt csüng a másik
kifejlett magzaton.
Toscanella (az ókori Tusrania), város Rónia
olasz tartomány Viterbo kerületében, a Morta
folyó mellett, (i88i) 3573 lak v etruszk sírokkal
középkori falakkal és tornyokkal, az 1039. épült
San Pietro és az 1206. épült Santa Maria bazi
likával, szemináriummal, kőbányákkal és kénes
forrással.
Totalisateur-adó tulajdonképen az a í»
mely a totalisateur-törvény értelmében az állam
kincstárnak fizetendő.
Totalisateur-jövedelem, 1. az a 61/20/0, mely a
T.-törvény értelmében a versenyegyleteket illeti,
2. az a tört (krajcár, fillér), mely a tétegységen
(forint, korona) felül mutatkozik s mely a T.szabályok értelmében a versenyegyesületek ja
vára esik. P.: ha az egység 3'13, 5 frtra fize
tendő lenne 15'65,10 frtra 3P20, 50 frtra 156-50,
inig tényleg 15, 31 és 156 frt fizettetik. — Tá
gabb értelemben a tétek főösszegéből levonható
teljes 12%-t is T.-nek nevezik.
Totalisateur-szabályok, mindazon intézkedé
sek összesége, melyek a totalisateur-fogadások
rendszeres s törvényszabta lebonyolítására vo
natkoznak. Magyarország összes nyilvános ver
senypályáin a magyar lovaregyleti T. az irány
adók, melyek 1897. ápr. 10. vannak keltezve.
Tóth, 1. Béla újabb müvei: Vasárnapok (elbe
szélések, Budapest 1898); Magyar ritkaságok
(Curiosa Hungarica, u. o. 1899); A magyar anek
dotakincs (Mühlbeck Károlv rajzaival', 3 kötet,
u. o. 1899—900). A Pesti Hírlap Esti leveleit
1899 február óta irja.
2. T. Gáspár, kir. itélő táblai bíró, szül. Érsek
újváron 1848 jan. 1. Tanulmányait a lévai és
érsekújvári al- és a pozsonyi kir. kat. főgimná
ziumban, majd a budapesti jogegyetemen és a
kecskeméti jogakadémián végezte, az előbbin a
jogtörténeti államvizsgát 1870., az utóbbin a
birói államvizsgát 1872. tette le s 1870. a sta
tisztikai hivatalnál a bírósági szervezés alkal
mával a volt Selmecbányái kir. törvényszéknél
nyert alkalmazást, 1872 jan. 1-től ezen törvény
széknél, 1873 nov. 1-től pedig u. o. a kir. kincs
tári ügyészségnél szerzett gyakorlat után 1874.
ügyvédi és váltó-ügyvédi vizsgát tett és hivata
láról lemondván, Selmecbányán 1874 dec. ügy
védi irodát nyitott. Itt mint magánügyvéd, majd
1889-95. mint Selmecbánya tiszti főügyésze
működött; 1895. ügyvédi irodáját Budapestre
helyezte át, 1899 márc. 1. pedig a budapesti kir.
Ítélőtáblához rendes biróvá kineveztetvén, ez idő
szerint ily minőségben működik. Legutóbb a pénz
ügyminiszter a bányatörvény kodifikációjára ki
küldött bizottság tagjává nevezte ki. 1880-tól a
legutóbbi időkig az összes jogi szaklapokba szá
mos értekezést irt. Nagyobb műve: A magyar
házassági jog rendszeres kézikönyve (1896). v
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3. T. István, szobrász, szül. Szombathelyen
(Vas) 1861 nov. 9. Középiskoláit Felső-Lövön vé
gezvén, 1881. a bé?si képzőművészeti akadémiába
lépett s ott is fejezte be Zumbusch vezetése alatt
álló mesteriskolában művészi tanulmányait. A
bécsi akadémián 1889. az iskolai nagy dijat nyerte,
1890. pedig az udvari nagy aranyérmet. 1881.
telepedett le Budapesten. Első műve a nagyvá
radi Szent László emlékszobor volt, melyet
Sehlauoh bibornok megbízásából készített, ugyan
csak az ő bőkezűsége folytán készítette a váradi
székesegyház főoltárát earrarai márványból, úgy
szintén a radnai templom főoltárát, továbbá a
Szaniszló-szoboremlóket,az állandó országházhoz
5 király- és 7 allegorikus szobrot. 1898. és 1899.
a közoktatásügyi kormány a tavaszi és téli tár
latokon kiállított Emese s Bosnia e. szoborműveit
megvásárolta az új szépművészeti múzeum szá
mára, jelenleg pedig Hunyady János emlékazobrán, a király költségén készülő tiz szobor egyikén
dolgozik. Kétszer hosszabb ideig tartózkodott
külföldön, Olaszországban és Németországban.
4. T. Lajos, zongoraművész és zeneire, szül.
Csurgón (Somogy) 1871., hol gimnáziális tanul
mányait is végezte. A zenében s a zongorajáték
ban a budapesti nemzeti zenedében művelte ki
magát, hol Tomka István és Benkő Henrik vol
tak a tanárai. Metz Albert pályatársával egye
sülve megírta a Nappal és éjjel o. balletet, mely
1895. került először az operában bemutatásra.
1897. a nemzeti zenede tanárává választotta a
zongoratanszakban. Irt számos zongoradarabot s
igen népszerűvé vált magyar s más irányú tánc
darabokat.
Á. K.
5. T. Sámuel, ref. teológus, megh. Debrecenben
1899 ápr. 18.
6. T. Vilmos, a főrendiház elnöke, megh.
Nyitra-Ivánkán 1898 jun. 14.
Totius c h r i s t i a n i t a t i s c l i p e u s (lat. a. m.
az egész kereszténység paizsa), igy nevezte Ma
gyarországot az oszmánság elleni küzdelem ide
jében II. Pius pápa (Aeneas Sylvius Piccolomini)
1159. III. Frigyes császárhoz intézett levelében.
Tót-Komlósi 1. Komlós (X. k.).
Tót szenítés, az álló rakásokban való szélü
tésnek egyik módja, melynél a szenítőtér (1. o.)
kúposán készül; ennek közepére jön s igy a szenítőrakás tengelye a tűzfogó, melyhez aztán kör
ben a szétütendő hasábok támasztatnak 1. Szenűőrakás) olykópen, hogy az alul gyújtáshoz
szükséges gyűjtőcsatorna létrejöjjön. A földszinti
réteg, emelet, bűb ós köldök gondos elkészítése
után következik a rakás betakarása, mely célra
itt kétféle takarót, t. i. durva- és portakaröt al
kalmaznak. Durva takaróval a rakás egész felü
letét ellátják, portakarót ellenben a begyújtás
előtt csak a földszinti rétegre és a búbra raknak,
az emelet pedig födetlen marad, mely pasztát ko
szorúitok neveznek; erre egyrészt a begyújtáshoz
szükséges léghúzás előállítása miatt, másrészt
pedig azért van szükség, hogy a kifejlődő vizgőz
és gázok az elszállásra szabad utat leljenek, miért
is, ha a koszorú eme célnak megfelelt, portakaró
val szintén befedetik. Minthogy a laza szerkezeti!
takaró por a lejtős rakás felületéről folyton le
csúsznék, ennek meggátlása céljaitól az u. n. felső

Totfc

támasztást alkalmazzák, mely az emelet alján
vízszintes irányban fekvő lapos hasábokból áll, a.
rakás körül gyűrűt képez, s a földre állított és a,
rakáshoz támasztott hasábok v. támasztó villák
által tartatik fenn. A rakás elkészítése után, ha.
szélellenzőről is gondoskodva van, a rakás be
gyújtása következik, melyhez csendes idő, tehát;
a kora reggel, midőn a szél még nem indult meg,
a legalkalmasabb. Ha a tűz kellő erőre kapott, a.
gyujtópóznát kihúzzák s a gyujtórést néhány ha
sábbal bedugják s porral betakarják. A rakásból
eleinte a fában levő viz távozik a felszálló vas
tag, szürke, nagyon vizes füsttel, mely később a,
fa felbomlásának magasabb fokánál és a faecet
nagyobb mennyiségű fejlődésénél megritkul, sár
gább szinü ós csipősebb lesz s a rakás hősége te
temesen hág, ugy hogy kezünket a búb takarója,
alatt már nem tarthatjuk. Ekkor megkezdődik a,
koszorú betakarása azért, hogy a teljes elégés
helyett csak senyvedés álljon be. A betakarás
alulról felfelé, mintegy 30 cm. magas pasztákban
eszközlendö, de a szélnek esetleg kitett oldalt leg
hamarább és legeröseblien kell takaró porral be
fedni s arra kiválóan ügyelni, nehogy a tűz ki
aludjék, minélfogva nyers fánál a takarást las
sabban kell folytatni, mint a száraznál. Hibás ta
karás mindig káros következményekkel jár s
egyenlőtlen szenülési menetet, sőt szétvetődóst is
von maga után. Ha (3- -i óra alatt) a koszorú egé
szen be van fedve s a füst is megritkult, a porta
karót jól meg kell locsolni, szénlapáttal leveregotni s mintegy 2i óráig fojtva eszközölni a szeoltést, hogy a koszorú alkalmazása miatt erősen
felszított tűz a kellő határok közé szoríttassák és
hogy a tűz elterjedése ós1 a szenülós mindenek
előtt a búbban eszközölte sák, minek bekövelke
zesét a szónégető a búb megtapogatása vagy a
fakalapácscsal való megveregetése által való ropogásból itéli meg. Ha (a begyújtástól számítva,
rendesen 30—36 óra múlva) a búb megszenülóse
bekövetkezett, akkor a tűzvezetés eszközlése vé
tetik elős a szenülés bizonyos stádiumában s tü
neményei mellett a töltögetós is foganatosítandó.
T.-nól a szenülés leggyorsabban megy, ugyanynyira, hogy a Bánságban 80-100 ürm. bükkfa
rakás 8—9 nap alatt, Nagy-Bányán 70—100 ürm.
bükkfarakás rendesen 9 12 nap alatt, a garami
állami erdőkben pedig 50 ürm. fenyófarakás ?
nap alatt szénül meg.
csv..
Tott Ferenc báró, magyar eredetű orientalista,
szül. 1730., megh. 1793. A Rákóczi-emigrációval
külföldre vándorolt magyar család ivadéka, ki
Franciaországban nevelkedett, de már 1755. só
gora Vergennes konstantinápolyi követni;! lakott..
1763. visszatért Franciaországba, melynek kor
mánya 1767. a krimi tatárokhoz küldte követnek-.
Innen ismét visszatért Konstantinápolyba, hol a,
török kormány tüzérségét szervezte s a Darda
nellák mellett több erődöt épített. 1775. a francia.
kormány megbízásából a Levante több helyét lá
togatta meg, alapos tanulmányokat téve. Vissza
térve maróchal-de-( amp és Douai város [arancsnoka volt, de a forradalom kitörése után elmene
kült Svájcba, majd Magyarországba, hol Vas vár
megyében Tárcsán telepedett le s élte át élete
utolsó éveit. Életleirása Mémoires sur les Turcsi
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et les Tartares címen, 4 kötetben Amsterdamban
1784. jelent meg (2. kiad. Paris 1785., 3. kiad.
Maestricht 1786) és nagy feltűnést okozott. E mü
vet több nyelvre fordították le és ifjúsági olvas
mányul is feldolgozták, magyarul Tocsek Helón
•a Mária-Dorottya-egyesUlet könyvtára 0. vállalat
ban. Nevezetes, hogy T. a Szue/i-csatorna tervét
is megpendítette s annak elkészítésére lépéseket
tett, de eredménytelenül.
GY. A.
Tournai, belga város, (1896) 35,905 lak.
Tourue«los(fi'anc.,ejtsd: turndó), vesepecsenyeszeletek, melyek finom pácba téve, sülve, para
dicsommártással leöntve kerülnek az asztalra.
Szokás még két-két szelet közé libamáj-v. szarvas
gombaszeletet tenni. Bz a T. á la Rossini.
Tournée (franc., ejtsd: turné) a. m. körutazás,
íőként a hivatalos.
Tournon (Thurnon) János gróf, francia vagy
lotaringiai származású főúr, Bács-Bodrog vár
megye első főispánja, mogh. 1711 előtt. Lengyel
országba kerülvén, ott megtelepedett, indigenatust nyert és Tarnovot birta; innen Tarnoivski
Jánosnak is nevezték. 1687. Kassán, Bécsben és
Kis-Martonban Esterházy nádornál járt mint
diplomata. Itt ismerkedett meg Nádasdy István
gróf özvegyével, Thököly Máriával (Thököly
Imre nővérével), akit T. azután nőül vett. Mint
Esterházy Pál nádor sógorát nevezték ki azután
1699. a töröktől visszafoglalt és hamvaiból fel
támasztott Bodrog vármegye főispánjává. 1703—
1704. a kurucok foglalták el a vármegyét és
ekkor T. is hűseget esküdött Rákóczi Ferencnek,
a fejedelem pedig T.-t 1706. diplomáciai megbí
zással Velencébe küldötte, 1707. pedig XIV. La
jos király udvarába nevezte ki követévé. T. útján
nyerte el azután Rákóczi a szuverén aranygyapjas-rend jelvényeit. Később az álnok Vetésy
László azzal gyanúsította T.-t, hogy maga sze
retne Erdély trónjára jutni. T.-nak erre Lajos
király parancsára Parisból tüstént távoznia kel
lett és nemsokára nyoma vész. Ugy látszik, hogy
külföldön, tán Brüsszelben halt meg. V. ö. Thaly
Kálmán cikkét a Századokban (1887,729.1.). M. L.
Tourun-Léonard-féle fém, készül 500 rész ón
ból és 64 rész harangbronzból; ezüstfehér, finom
szemcsés fém.
Tout a l'égout (franc, ejtsd: tutaiegi, a. m.
mindent a csatornába), a városi csatornázás
egyik rendszere, mely szerint az összes házi-,
szennyesvizek, ürülék, utcai szemét és az esőviz
mind közös csatornán jutnak levezetésre. Úsztató
rendszernek is nevezik (1. Csatornázás, IV. k.).
Ellentéte a szeparáló rendszer, mely a házi vi
zeket és ürüléket külön, kisméretű csatornán, az
utcai öntöző- és esővizet pedig ismét külön, nagy
méretű csatornán vezeti le. Ez utóbbi rendszer
nek csak kivételes esetekben van célszerűsége, UGD.

Tout comprendre c'est tout pardonn e r (franc, ejtsd : tu komprandr sze tú pardoné a. Hl.

mindent megérteni, mindent megbocsátani. Állí
tólag Stael asszonytól ered.

Tout est perdu, fors l'nonneur (franc,

(ejtsd: túteperdu for lonör) a. m. minden elveszett, csak
a, becsület maradt meg. I. Ferenc francia király
irta édes anyjának a paviai csata után a spanyol
fogságból: de toutes chosses ne m'est demeuré que
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riionneur et la vie qui est sauvé (nem mentettem
meg semmit, csak a becsületet és az életet).
Tóvári Pelikán Krizsó, esztergomi szt.-ferenei
rendi áldozópap, egyházi író, szül. Budán ixi;;
Alsó középiskoláit Tatán elvégezvén, 1882. Ír'
pett a rendbe. A próbaévet Malackán, a böl
csészetet Nagyszombatban, a teológiát Eszter"
gombán és Pozsonyban végezte. Pappá szentel
ték 1889 jul. 18. Hitszónok volt Sz.-Antalban
1890. Kégl György országos képviselőnél nevelő!
1892—96. főreáliskolai hittanár Pozsonyban,
1896. ünnepi hitszónok u. o., a rend zárdateniplomában. Irodalmi munkássága: Számos elbe
szélést, karcolatot, egyházi beszédet ós apologe
tikus irányú cikket irt a Szépirodalmi Kert
Jó Pásztor, Katholikus Hitvédelmi Folyóirat stb.'
c. lapokba. 1895. az Oktató Népkönyvtár, Jó Pász
tor, Kath. Hitvédelmi Folyóirat, és 1897. az Oktató
Néplap szerkesztője. Önállóan magyarított több
jeles vallásos művet; Saverni Róbert, NeiiwUé
Delfina, A nagybácsi, A lelkész titka, regények;
Stolz Aíbántói: Az Isten ujja, A jó Isten képes
könyve.
Z—H.
Tóvölgyi Titusz, író, szül. Egerben 1838 ápr.
12., a gimnáziumot u. o. végezte. 1855—56. Lipcse
mellett a lützschenai gazdasági intézetet végezte,
1868—59. a budapesti állatorvosi intézetet járta.
1865. jelent meg első beszólye az Arany János
által szerkesztett Koszorúban. 1866. Vasember
eímü beszólye a Fővárosi Lapokban, 1867. jelent
meg egy kötet beszélye Jókai Mór előszava mel
lett. Aztán irta Az anyák bűne, Az ezüst vitéz
(4—4 köt. regény), Tavaszi levelek (beszélyek
2 köt.), A rónák vésze (regény 1 köt.), Egy fejkötő miatt (regény 1 köt.), A forradalom törté
nete (1 köt.), Az 1872-iki véres küzdelmek (2 köt.),
Honárulók (regény 2 köt.), Válasz a válaszra
(Horváth Mihálynak 1 köt.), Akit nem akarnak
befogadni (regény 2 köt.), Újvilág (regény 2 köt.),
Van-e más világ, A lélek mint egyén (1—1 köt.
spiritisztikai mú). Szerkesztője volt a Nópzászlója politikai hetilapnak (szélbal), a Magyar Hír
lapnak (Tisza-párti napilap). Azonfölül irt több
regényt, több száz novellát és politikai vezér
cikkeket. Jelenleg szerkeszti az Égi Világosság
c. spiritisztikai, egy hónapban kétszer megje
lenő lapot.
Tower Charlemagne, az északamerikai Egye
sült-Államok bécsi követét 1899 jan. Szt.-Pétervárra helyezték át. Utóda Harris C. Addison lett.
Towton, csatatér, 1. Tadcaster.
Towyn, angol város Merionethshireben (északi
Wales), a Cardigan-öböl mellett, (i89i) 3257 lak.
Van régi temploma, ásványos forrása, tengeri
fürdője ós palakőfejtése.
Toxalbuminok, olyan mérgek, amelyek vegyi
leg a fehérje csoportjába tartoznak ós valószínű
leg abból származnak. A növényekben is előfor
dulnak p. a ricinusmagvakban a ricin, az Abrofl
precatorius magvaiban az abrin stb. Az állati
szervezetben könnyebben ós gyakrabban képződ
nek, néha normális körülmények között is, p. a
kigyómóreg, néha csak rothadás vagy baktériu
mok behatása következtében fehérjeszéteséshez.
A baktériumok mind bizonyos toxalbumint vagy
toxint (1. Toxinok, XVI. kitermelnek, ami éppen

Többgazdás

— 721 —

azokat a súlyos tüneteket okozza, amelyeket egy
fertőző betegségnél fellépni látunk. A T.-ok le
hetnek 60—70° C.-nál megalvadó és hatástalanná
váló fehérjeanyagok (ricin, abrin), de lehetnek
még főzés által sem elpusztítható albumőzek v.
globulinek (kigyóméreg) stb; rendesen igen heves
mérgek, vérbontó hatásnak és bénulást okozók.
Többgazdás (n6v., heteroieus, heteroecus),ilszögés rozsda-faj sajátja, mely fejlődését nem ugyan
azon a gazdán fejezi be, hanem másra vándorol;
1. Antoecia (II. k.).
Többlevelüség, 1. Orrbetoldás.
Többnapos virág (növ.), Egynapos virág (V, k.).
Többség, 1. Kisebbség (X. k.).
Többször termő (növ., plánta polycarpica), 1.
Polycarpicae (XIV. k.).
Tőkés kacsa (Anas boschas L.), az úszók rend
jébe, a kacsafélék családjába tartozó madárfaj,
mely arról nevezetes, hogy tőle származik a ná
lunk mindenütt közönséges házi kacsa. A kácsór
nászruhában, feje és fehér gytlrüs nyaka zöld,
melle ós háta barna, felső szárnya szürke; szür
kés hasa feketén elmosódott sávokkal; feketészöld középső farkfedő tollai felfelé kunkorodok.
A tojó feje és nyaka szürkepettyes; háta barna,
hasa barna foltos. A hím őszszel nőstényhez ha
sonlít. Szárnytükre kék, biborveres fénynyel, fe
kete-fehér szegélylyel. Lába narancsvörös. Hossza
63, szárnyhossza 30, farkhossza 9 cm. Hazája az
északi földgömb. Költözködő, helyenként áttelelő
madár. Magyarország nádasaiban, folyóvizeiben
közönséges. Áprilisban költ. Nagyban vadász
szák.
V. .1.
Tökgyuladás, 1. Epididimitisz (VI. k.), Here
(IX. k.) és Orchitisz (XIII. fc).
Tölcséres virág (növ.), 1. Csodatölcse'r (IV. fc,),
nagy sárga T., 1. Sarkantyúka (XIV. k).
Tölcsérke (növ.), 1. Syídgomba (XIII. k.).
Tőlevél (növ., folium basale), a fűnemti növény
tövéből spirális vonalban fakadó, sűríln álló,
gyakran rózsát alkotó levelek, a száron levő le
velek ellentéte. L. Gyökérfej.
Töltelékfa, apróbb fa, melylyel a szenítő ra
kásban a szenítés folyama alatt támadott héza
gokat vagy mesterségesen előállított üregeket ki
töltik. Töltelék gyanánt felhasználtatnak egyéb
ként még a szénaprólék ós üszökszén is.
Tölteléklövedek, 1. Lövedék.
Töltelékszén, a szenítő rakásban a szeníilés
folyama alatt keletkező üregek kitöltésére szol
gáló szénaprólék v. üszökszén.
Töltényi Szaniszlő, orvosi iró és költő, szül.
Veszprémben 1795., megh. Bécsben 1852. Bvang.
szülők gyermeke. 1819-től a pesti egyetemen ké
szült orvosnak, 1825. felavatták s 1827. a József
császártól alapított katonaorvosi akadémián (Josephinum)tanáiiett. Későbbkir.tanácsosicímet és
1841.nemességet kapott. Számos, az orvosi szakba
vágó müvet adott ki latin és német nyelven (De
principiis pathologiae generális libri, VI., 2 köt.,
Bécs 1831; Versuch einer Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der Medicin, 4 köt., Bécs
1838-40; Pathologie et Therapia generális medico-chirurgiea, Bécs 1843). Polemái voltak ho
meopata orvosokkal. Ifjú korában mint Kazinczy
és Kisfaludy Károly hive, a magyar szépirodalom
A Pallos nagy Lexikona. XVJLLL Ttot.
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terén kezdett működni. Szonettek c. alatt az iro
dalmunkba akkor átültetett költeményformából
adott egy kötetet, de mindebben kevés a költőiség
ós nehézkes a forma. Dolgozott az Aurorába és a
Tudományos Gyűjteménybe is. Egy hősköltemé
nye és számos drámája kéziratban maradt.
Töltögetés. A szenítő rakás ama részei, me
lyekben a szenülés folyik, összeesnek, mert egy
részt a szén jóval kisebb helyet foglal el, mint a
fa, melyből származott, másrészt pedig a fából is
bizonyos mennyiség elég, minek következtében
kisebb-nagyobb üregek támadnak, melyeket, hogy
e helyeken a levegő hozzájutása folytán sok szón
el ne égjen, T. által kell ártalmatlanná tenni. Ha
a búb kezd már összeesni, annak legtetején a
takaró szénlapáttal félrehányatik, aztán a töltő
pózna lehető mólyen a rakásba beszúratván, an
nak belseje a tttzfogó táján körülkavartatik s az
igy támadt lyuk töltelékfával, szénaprólékkal és
(iszkökkel jól kitömetik, letapostatik, teteje fel
töltetik s gondosan ós gyorsan befödetik. Hogy a
tűz e művelet alatt nagyon fel ne gerjesztessék,
néhány óráig ugy előtte, mint utána a szenítésnek fojtva, azaz valamennyi szelelőnek elzárása,
sőt a portakaró megöntözóso mellett kell történni.
A T.-t rendesen minden 24 órában ismétlik, de
annak szükségét a búb tetején alkalmazott feltöl
tés vagyis a köldök behorpadása s az itt megje
lenő f tist kékes szine mutatja. Egyenlőtlen szentilési folyamat mellett nem pusztán a tttzfogó tájéIcán, hanem a szenülés egyenletességót zavaró
körülményeknek megfelelően (hibás szenítő tér,
rossz rakás, helytelen begyújtás és tűzvezetés,
nedves fa, kedvezőtlen időjárás stb.) a rakás más
helyén is kell foganatosítani a T.-t, de miután ez
mindig a fa és szén egy részének teljes elégésé
vel jár, mindazokat a körülményeket, melyek an
nak gyakori ismétlését szükségessé teszik, lehe
tőleg kerülni kell. — T. a mezőgazdaságban 1.
Gyomirtás (VIII. k.) és Sima művelés.
CSY.
Tömeggondnok, 1. Csőd (IV. k).
Tömegnövekedés (erd.), az erdő fatömegónek
a korral haladó gyarapodása. Az erdőnek a szo
kásos téregységre (hektár, hold) ós bizonyos időre
vonatkozó tömeggyarapodását tömör köbméte
rekben kifejezve egyszerűen ^lövedéknek (XIII. k.)
szokták nevezni.
Töményített takarmány, 1. Terimés takar
mány.
Tömény oldat, 1. Oldat.
Tömjénfenyő (növ., Pinus Taeda L.), tűje hár
masával van együtt, toboza érés után nem hull
le, 2—5 van együtt, hosszas tojásdad címere csú
csa kemény, szúrós is. E.-Amerikából való, csinos,
nyúlánk, egész 25 m. magas fa. Gyantás, tartós
fáját sokkép használják, ezenfelül az amerikai
terpentin is a T. terméke. Gyantája csaknem
olyan, mint a tömjónfáé. Dísznek ültetik, de ná
lunk érzékeny.

UORB.

Tömlöcvarsa, fűzfavesszőből fonott haltartó.
Tömőgép, 1. Tyúktömés (XVI. k.).
Tömösejt v. tömöszövet, 1. Tölteléksejt (XVI.k.)
Tömösváry Ödön, zoológus, szül. Magyaró köz
ségben (Maros-Torda) 1852 oki 12., megh. Déván
1884 aug. 15. Gimnáziumi tanulmányait a kolozs
vári ref. kollégiumban végezte 1870., s ekkor Sel16
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meore meut az erdészeti akadémiára. 1872—77.
mint segedmérnök működött, azután a kolozsvári
egyetemre iratkozott be ós 1880. végzett is. 1881.
Marosvásárhelyre ment a ref. kollégiumhoz a ter
mészetrajz helyettes tanárának. 1881. tanári ok
levelet nyert, mig megelőzőleg doktorátust tett.
1881 nyarán fllloxerabi/.tosnak ment. Az 1881—
1882. tanév első felében Pujban nevelősködött,
később a budapesti filloxera-kisérleti állomás
hoz jutott. 1883 tavaszán az Aldunán járt a kolumbáesi légy fejlődésének tanulmányozása cél
jából s ekkor egy új légyfajt is fedezett fel, me
lyet Thalassomyia congregata néven irt le. 1884.
éppen halála előtt pár héttel, a kassai gazdasági
intézethez nevezték ki tanárnak. Irodalmi műkö
désót a hazai százlábúak ismertetésével kezdte,
amelyekről előzőleg a kolozsvári egyetemen ju
talommal koszorúzott pályamunkát irt. A m. tud.
akadémia a hazai álskorpiókról irott pályaművét
1881. dicsérettel tüntette ki. A királyi magyar
természettudományi társulat megbízta 1879. a
magyarországi százlábúak magánrajzának meg
írásával, amelyhez rengeteg anyagot gyűjtött, de
amelynek megírásában halála megakadályozta.
Nagyobb számú, mintegy 50 dolgozatában főleg
az ízeltlábúakat ismertette. Dolgozatai részint a
kolozsvári Orvos-Természettudományi Értesítő
ben, részint a Rovartani Lapokban, Természet
rajzi Füzetekben, részint a m. tud. akadémia ki
adványaiban jelentek meg. Életrajza a Rovartani
Lapok IT. köt. 1. fűz. 1885; dolgozatai jegyzékét
Daday J. A magyar állattani irodalom ismer
tetése 1870—80. ós 1881—90. c. művében irta
meg.

i). J.

Tönnisstein, fürdő Koblenz porosz kerületben,
vasút mellett. Van ftirdőháza és idült hurutok
ellen jó hatásu savanyuvize. Közelében már a
rómaiaktól ismert Heilbrunnen savanyúkút van
és Antoniusstein karmelita klastrom romja.
Töpffer Rudolf, svájci francia festő és novella
író, szül. Genfben 1799 febr. 17., megh. u. o. 1846
jun. 8. Atyja T. Farkas Ádám vezetése alatt ké
pezte ki magát a festészetben, de szembetegsége
folytán kénytelen volt a festészetet abban hagyni;
1825. nevelőintézetet alapított, 1832. a genfi aka
démia tanára lett. Blces ós szatirikus rajzai által
vált ismertté; ilyenek: Mr. Jabot, Mr. Crepin, Mr.
Pencil, Mr; Cryptogame, Le Dr. Festus, Histoire
dAlbert, Les amours de Mr. Vieux-Bois ós egybe
gyűjtve Colleetion des histoires en estampes cí
men francia ós német szöveggel (6 kötet, Genf
1846—47) jelentek meg. Novelláit: Nouvellesgenevoises (Paris 1845); Vovagesen zig-zag(2köt.,
képekkel, 1843-53); Rose et Getrude(Paris 1846)
címek alatt adta ki. V. ö. Rambert, Écrivains nationaux suisses (1 köt., Genf 1874); Relave, R.T.
(Paris 1886); Blondel et Mirabaud, Rod. T. (u. o.
1887).
Töpler Ágost, 1. Toepler (XVI. k.).
Tőrfarku ráják (állat), 1. Rája-félék (XIV. k.).
Törlesztési alap (ang. sinking fund), az állam
jövedelmeknek az a része, mely a közadósságok
törlesztésére szolgál. Legelőször a XVIII. sz.-ban,
Walpole minisztersége alatt, minden megkötött
kölcsön fedezésére egy-egy külön adót rendeltek;
az adók hozadékai azonban majd felülmúlták.

-

Török

majd pedig nem értek el a kívánt összeget, azután
pedig a törlesztési alapok sokfélesége is 'zavaro
kat idézett elő: mindezekért Pitt Vilmos minisz.
térsége alatt egyesítették ez alapokat s így kelet
keztek az állósított alapok. Később Franciaor
szágban is szervezett az állam T.-ot, de ez ott
sem felelt meg a hozzáfűzött várakozásoknak
Ma már sehol sem használják a T.-pal való kölcsöntörlesztósi terveket.
.,
7
Törlesztő sorsolás, 1. Nyeremény-kölcsön
(A.L11. K.).

Törmelék kőzetek, I. Kőzet (XI. k.).
Törő erő, a gópészetlien az az erő, mely a testet
a törésig veszi igénybe. A szilárdságtan ugyanis
a testre ható külső erők közül különösen hármat
különböztet meg, először azt, mely a testet a
megengedett határon belül terheli, másodszor
azt, mely a rugalmassági határig terheli s végre
harmadszor azt, mely a törésig terheli, vagyis
eltöri.
Törő-féle lázadás, lásd Hód mezövásár kelti
(XVII. k. 733. old.).
Török-család (XVI. k.). A szendröi ágból. T.
József gróf, T. Napóleon gróf (megh. 1898 ukt.j
és sztárai ós nagymihályi Sztáray Paulina grófnő
lia. szül. Szobráncon 1843 ápr. 18. Szülői neve
lését a kalksburgi híres jezsuitákra bizták. hol
több évet töltött. Középiskoláit Ungváron, a jogot
Kassán végezte. Önkéntesi évét befejezvén a 24.
vadász-zászlóaljhoz tartalékos hadnagygyá ne
veztetett ki. Ezután a közigazgatási pályára lé
pett. 1877 dee. Ung vármegye nagybereznai járá
sának szolgabirájává választották meg s e mi
nőségében működött 1881. jul.-ig, mikor is szabadelvüpárti programmal az ungvári kerület
országgyűlési képviselővé választotta. Hat esz
tendeig volt képviselő. Ezen időszakra esik azon
szereplése, midőn mint a magyar vörös-keresztegyestllet tagja, a szerb-bolgár háború alatt az
egyesületnek Bulgáriába küldött oszlopát vezé
nyelte, mikor is kitűnő szolgálataiért legfelsőbb
elismerést nyert, Battenberg Sándor volt bolgár
fejedelem pedig a Sándor-rend commandeur-keresztjével tüntette ki. Főispánná 1887 jul. 27. ne
vezték ki s ez állást ma is betölti. 1888. a felső
szabolcsi tiszai ármentesitő ós belvizlevezetö tár
sulat kormánybiztosává nevezték ki s a társulat
ügyeit 10 éven át vezette, e minőségében szerzett
érdemeiért 1898 máj. 24. a Lipót-rend lovagke
resztjét kapta. Családot 1870. alapított, nőül vévén
Vetter von der Lilié Zsófia grófnőt, kitől azonban
már évekkel ezelőtt elvált. E házasságából két
gyermeke született, egy íiu József, ki azonban
1896. egy vadászaton megsebesülvén, vérmérge
zés következtében 24 éves korában elhalt ós egy
leány Marianne, férjezett Klingspori Mutter
Artúr báróné.
Török 1. Aurél egyet, tanár 1898. megkapta
a III. oszt. vaskorona-rendet. Újabban irta: Hon
alapító királyaink ereklyéi (Nemzet 1897 június
25-iki sz.); ityilt levél Szent István első apostolt
királyunk sírja ügyében Méltós. Steiner Fülöp
székesfehérvári püspök úrhoz (Budapesti Napló
1897 szept. 15. sz.); Emlékirat egy a Szent-Gel
lérthegyen építendő országos Fantheon tárgyá
ban (benyújtotta a képviselőháznak az Országos
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Nemzeti Szövetség, Budapest 1897). Több antropo
lógiai értekezése a német szakfolyóiratokban stb.
2. T. Bertalan (kadiehfalvi), orsz. képviselő,
szül. Nagy-Enyeden 1847 nov. 3. Gimnáziumi
tanulmányait Kolozsváron a piaristáknál, a jogot
Nagy-Enyeden a Bethlen-főiskolában és Kolozs
váron végezte. 1872 jan. Alsó-Fehér vármegye
aljegyzője, 1874. főjegyzője lett. Tevékeny részt
vett vármegyéje és Nagy-Enyed város minden
köztigyében, társadalmi, közművelődési és köz
gazdasági egyleteinek létrehozásában. Sokoldalú
munkásságáért 1896-ban a Ferenc József-rend
lovagkeresztjét nyerte, Vízakna város díszpolgá
rává, a nagyenyedi választókerület pedig egy
hangúlag országgyűlési képviselőjévé válasz
totta. Tagja az országgyűlés közigazgatási bizott
ságának, alelnöke az Alsófehór vármegyei törté
nelmi stb. társulatnak s a nagyenyedi takarék
pénztárnak, f ögondnoka a nagyenyedi r. kat. egy
háznak stb. Mint hirlapiró már korán kezdett a
kolozsvári ós budapesti politikai lapokba Írni,
majd 1881. megalapította társaival Nagy-Enye
den a Közérdek e. lapot, melyet mint szerkesztő
később szabadelvű politikai lappá alakított át.
Felesége Brencsán Etelka a nagyenyedi szegény
tanulókat segélyező kör elnöke.
3. T. Ferenc (murai és kőröstarcsai), nyűg. tá
borszernagy, a m. kir. csendőrség első felügye
lője. Szül. Csik-Szeredán 1832. jan. 29. Az
plínützihadapródiskolából 1851. kikerülvén, 1852.
hadnagy lett a cs. kir. 6. sz. gyalogezredben. 1857.
áthelyezték a csendőrsóghez szakaszparancsnok
nak. Mint százados részt vett az 1866. osztrák
porosz hadjáratban, ahol súlyosan megsebesült.
Ezen hadjáratban tanúsított vitéz magatartásáért
a legfelsőbb elismerést s még ez évben a Somogy
ban kiütött zavaros közbiztonsági állapotok belyreállításáért a katonai érdemkeresztet nyerte.
1869. átlépett a m. kir. honvédséghez s az első
szervezés nehéz munkájában tevékeny részt
vett, mely sikeres fáradozásaiért 1872.örnagygyá
léptették elő ós zászlóalj parancsnokká tették.
Midőn a magyar kormány 1876. átvette a közös
hadügyminisztertől az erdélyi csendőrsóget,ennek
parancsnokává T.-t nevezték ki, akinek az akkori
nemzetiségi viszonyok között is minden rázkódtatás nélkül sikerült elérnie azt az eredményt,
hogy a testület teljesen magyarrá alakult át s
vezetése alatt oly kitűnően működött, hogy az
akkori kormány kezdeményezésére ez intéz
ménynek az ország többi részére való kiterjesz
tése is elhatároztatott, s e célból a közbiztonsági
szolgálat szervezéséről szóló 1881. évi III. t.-e.
megalkottatott. 1882. szegedi, 1883. pedig buda
pesti kerületi parancsnok lett. A nagy mű ekként
be volt fejezve s e munkában az oroszlánrósz
T.-t illeti. Az egységes vezetés szükségességéből
kifolyólag, 1886. szerveztetett a csendőrsógi fel
ügyelői állás, amelyre T.-t nevezték ki. Ezen
állásban 11 évet töltött s vezérőrnagy, majd al
tábornagy lett. Felügyelői működése örökbecsű
és mindenkor emlékezetes marad a csendőrség
történetében, mert alkotásai, személyes befolyása
ós bölcs közreműködése eredményezték azt a
magas színvonalon álló működést és minden
ízóton tősgyökeres magyaros szellemet és nagy
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népszerűségét ez intézménynek. 1897. aug.
nyugalomba vonult, amikor is táborszernagyi
címmel ós az 1882. kapott 3. oszt. vaskorona
renddel, az 1884 kifejezett legfelsőbb elismerés
ós az 1891. nyert Lipótrend lovagkeresztje mellé
ennek középkeresztjével tüntették ki. Egyszer
smind az egész csondörtisztikar, amelyet ő nevelt
és vezetett, meghatóan búcsúzott el első fel
ügyelőjétől, akinek díszes kivitelit zöld márvány
talapzata tömör ezüstből vésett 80 cm. magas
szobrát adta ez alkalommal emlékül.
HÉI.IJV.
4. T. István jogtudományi iró, szül. Cegléden
1863 szept. 17.Középiskoláit Szarvason, Nagy-Kő
rösön, majd ismét Szarvason végezte, s ugyanott
tett érettségi vizsgát. Azután a budapesti egye
temen a jogot hallgatta, hol jogdoktor is lett, ós
letette az ügyvédi vizsgát. Két évig ügyvédke
dett Cegléden, azonban ez a foglalkozás nem
lévén természetével megegyező, a birói pályára
lépett, ahol most is működik. Az irodalom iránti
vonzalma már ifjú korában feltűnt. Cegléden a
Cegléd ós Vidéke c. hetilapot szerkesztette.
Legfontosabb munkája A telekkönyvi betétszer
kesztés rendszere, amin kívül számos apró cikk
ben ós értekezésben közölte jogi felfogását. E
lexikon pótkötete számára több jogi cikket irt.
5. T. János, székely vértanú, sz. Bágyon 1806
jun. 21. Kivégezték 1854 mára 10. Tanulmá
nyait a sz.-udvarhelyi kollégiumban s 1834. a
berlini egyetemen végezte. 1837 jan. a maros
vásárhelyi kollégium teológiai tanára volt.
1848. mint százados vett részt a szabadságharc
ban ; közbon 1848 nov. 5.—1849 márc. 11.,
az osztrákok foglya volt; 1848. július 11—
1850. jan. 3-ig mint igazgató tanár működött, de
1850 nov. 1. a kormányzóság megfosztotta tan
székétől és csak 1851 jul. 17. helyezte vissza.
1852 jan. 24. újból elfogták azon cím alatt, hogy
1851 jul. óta be volt avatva Kossuth és Makk
ujabb fölkelési terveibe s hogy a forradalmi
tizenkét kerületből egynek vezetését és szervezé
sét átvette. Ezért a nagyszebeni cs. kir. haditör
vényszék 1853 okt. 11. kötél által való halálra
Ítélte s mint felségárulót M.-Vásárlielyen ki is
végeztette. 1874. a kegyelet emlékkövet állítta
tott az ő és vértanú-társai, Pálffy Mihály és Hor
váth Károly sírja fölé. Művei: A história haszna
(M.-Vásárholy 1838); Római régiségtan (u. o.
1840); Közönséges história gyermekek számára
(u. o. 1840, második kiadása 1845); Geographia
gyermekek számára (6 fűz., u. o. 1844. a
7 ftiz. 1847). Kéziratban 14, többnyire teoló
giai műve maradt. V. ö. Koncz József, A m.vásárhelyi kollégium múltja; Hentaller, A balavásári szüret (Budapest 1894).
M.
6. T. Lajos, orvos és szakbeli iró, szül. 1863.
Tanulmányait Budapesten végezte, 1887. nyerte
el az orvosdoktori oklevelet. 1885. egyetemi pálya
dijat nyert egy az élet- ós kórvegytan köréből való
munkálattal. 1886—88-ig Scheuthauer tanár kórboncolástani intézetén mint gyakornok működött.
1.888 elejétől 1891 végéig külföldön végzett tanul
mányokat. Kleinte Kiéiben szövettani ós bakterio
lógiai vizsgálatokkal foglalkozott, majd a bécsi,
hamburgi, londoni, párisi kórházakban a börkórtani vizsgálatokra tért át. 1888—90-ig Unna ham
ui*
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burgi klinikáján mint segédorvos működött. 1891.
a párisi, 1897. az olasz és 1899. a bécsi dermatologiai társulat választotta meg levelező tagnak.
1895. a bndapesti egyetemen a magántanári ké
pesítést nyerte el. 1898 óta a Szt.-Rókus-kórház
Xlb. flókosztályánúk és a budapesti poliklinikának rendelő orvosa. Számos szakmunka irója.
Legnevezetesebbek a Philippson L.-al együtt ki
adott: Allgemeine Diagnostik der Hautkrankheiten, begriindet auf pathologisehe Anatomie és
A börkórtan kézikönyve (I. rósz Budapest 1898).
Török bab, török borsód •),& paszuly régi neve.
Török barát a m. dervis (V. k.).
Török birodalom (XVI. k.). A külkereskedelmi
forgalom értéke 1898. a bebozatalban 24.070,000,
1896-ban 17.130,000 és a kivitelben 13.750,000,
illetőleg 18.448,000 török font volt. Az 1894-95.
évben e forgalom értéke piaszterekben országok
szerint a következőképen oszlott meg :
Az ország- n e v e
Nagy-Britannia
Osztrák-magyar m o n á r k i a . . .
Franciaország
- _
Oroszország . . .
Olaszország ...
„ ...
B o l g á r o r s z á g . . . ._
Persia
__
Görögország . . . _
Belgium
R o m á n i a . . . . . . . . . , ...
Amerikai Egyesült-Államok
Tunisz ... ... . . .
Szerbia
.
Hollandia . . . . . .
Németország
._ ...
Egyiptom
...
Svédország
...
Montenegró
_
Szamosz ... . . .
Dánia
Spanyolország
_.
J a p á n ...
_.
Összesen . . .

Behozatal
931.522,448
486.200.69a
274.221,001 !
165.133,901!
05.589,200:
108.352,846
70.876,500
44.452,057
66.41 1,986
7:i.338,085í
7.894,999
1.893,807
5.859,058!
16.868,403
30.712,513
53.901,841
i .845,833
020,510
15,139
256.430
222
1.559,480

Kivitel
095.391,412
131.698,998
382.251,220
40.054,555
47.559,109
38.089,776
1.844,009
21.827,111
4.955,220
19.908,444
22.352.998
24,971
7.358,333
33.076.778
27.750,998
56,208
361
1.557.888
115,000
7,111

2,407.5 í 8,969 1," i 5 380,530

AZ 1896 ápr. 12-iki irade értelmében az eddigi
tartományi tanács tagjait 6 szabadon választott
taggal szaporították, akik közt 3 mohammedánus és 3 keresztény azon felekezetekből, amelyek
abban a tartományban a legszámosabbak. Min
den fő kormányzó mellé egy helyettes nevezendő
ki; 2—2 tartomány részére pedig a közigazga
tás, igazságszolgáltatás és pénzügyi kezelés el
lenőrzése céljából bizottság küldendő ki. Az ezen
bizottsághoz rendelt felügyelők minden harma
dik évben más-más vilajetbe helyezendők át. A
csendőrség 10°/0-a keresztény legyen. A községi
iskolák jobb karba helyezendők. A közmunka alól
pénzbeli váltságnak is van helye. Kereskedelmi,
ipar- és mezőgazdasági kamarák állítandók föl.
Az eddig természetben fizetett tizedadó készpénz
zel is fizethető. Nagyobb zavarok és az ezekből
eredő károkért az egész község felelős. —ZIK.
Története. 1897 dec. 4. irta alá a török ós a
görög kormány a török-görög háborút befejező
végleges bókét (XVI. k. 329-330 old.). A békeföltételek keresztülvitele azonban még sok aka
dályba ütközött, amennyiben a pénzügyi zavar
ral küzdő Görögország nem birta a hadi sarcot
kifizetni. Ily módon Tesszáliának egy része még
a törökök kezében maradt. Kréta szigetén (1. o.)
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sem csillapodtak a szenvedélyek, ami arra birta
a nagyhatalmakat, hogy Törökországot csapa
tainak visszavonására szólították fel. A p'mf.,
eleintén ugyan vonakodott ettől, de elvégül most
is engedett, mire a hatalmak 1898 nov. 29-én
György görög herceget nevezték ki a sziget kor.
Hiányzójának. Ezzel a török uralom Krétán való
színűleg mindenkorra véget ért.
A szerencsés, bár meddő görög háború fokozta
ugyan a török kormány önbizalmát és barátai aj
ország életrevalóságát kezdték megint emle
getni ; ámde a várva várt reformokra nem került
a dolog, a kegyenc-uralom, a visszaélések s a
korrupció pedig most is rágódnak a török nem
zet élőfáján. A tisztek és tisztviselők hónapokon
át nem kapják hátralékos fizetésüket; mindamel
lett a hadsereg 496 (tartalék-) zászlóaljnak lét
számát felemelték; a külföldön rendelt ágyu
kat meg puskákat a hadügyminisztérium pénz
hiány folytán nem képes átvenni stb. Az ifjii-türök reformpárt vezéreit pedig bebörtönöztek v,
üldözőbe vették, ugy hogy egymásután külföldre
menekültek. Példájukat 1900 jan. a szultán só
gora, Mahmud-Damad pasa is követte, aki két
fiával francia hajón Marseillebe menekült és sem
fenyegetések, sem Ígéretek által még nem volt
rávehető, hogy visszatérjen. E helyett hatalmáé
filippikában ostorozta sógorának tnnyaságát és
igazságtalan uralmát.
A külügyi látóhatáron sem tünedeztek a fe
kete pontok. Az örmény vérengzések idején orosz
területre menekült emigránsok visszatérése, bár
a porta magát erre szerződésileg kötelezte, még
mindig késik..ami újabb súrlódásokra szolgáltat
alkalmat (1. Örmény kérdés). 1900 febr. izgatás
ürügye alatt az aleppói örmény püspököt elzár
ták. Az orosz kormány még mindig nem kapta
meg az 1877—78-iki háború után kikötött hadi
sarc utolsó részletét. Az örmény zavargások al
kalmával több francia és olasz kereskedő is meg
károsult ; ezek érdekében a franciák s olaszok
erélyesen követeltek kárpótlást; sőt Franciaor
szág (1899) azzal fenyegetődzött, hogy a görög
hadi sarc utolsó részletét lefoglalja. Anglia és a
szultán között az egykor oly benső barátságos
viszony már régebben megszűnt; Konstantiná
polyban nagyon vegyes érzelmekkel fogadták
Szudán visszafoglalásának hírét, melyből az an
golok Egyiptom további megszállására újabb jog
címet formáltak. Franciaország és Anglia közös
fellépése Tripolisz hátsó vidékein a Csád-tóig
újabb csalódást hozott a szultánra, kinek szupremáciája a mohammedánus Szudán felosztása kö
vetkeztében is csorbát szenvedett. Németország
iránt a szultán bizalommal viseltetik, amint ezt
II. Vilmos császárnak és nejének látogatása al
kalmával (1898) tanúsította. E bizalomnak újabb
jelét pedig azzal adta, hogy az anatóliai vasutak
nak Koniahtól Szírián és Mezopotámián végig
Bagdadig és Baszoráig tervezett vasút folytatá
sára való engedélyt 1898 nov. 26-án az angolok
nagy boszuságára egy német banktársulatra ru
házta, mely a fontos vonalat állami segély mel
lett nyolc év alatt köteles kiépíteni.
Irodalom. B é r a r i l Viktor, Les affaires du Crete, Paris
1S98; Duclot, Eu Créte, u. o. 189S: Botlimer H., Kréta,
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Lipcse 1899; Fetzer C. A., Aus dem thessalischen Foldzng
der Türkéi, 1897; Hidder A. W., The Ottoman dynasty,
New-York 1896: Thomsou H. C, The outgoing Türk. A
journey trought the Western Balkans, London 1897; Davey. The sultan and his subjects, u. o. 1897; Mac Coll,
The sultan and the powers, u. o, 1896; Bérard V.. La politique du Sultan, Paris 1897 ; Mille P., De Thessalie en Crete,
u. o. 1898; Goltz G., Der thessalische Krieg und die türkische Armee, Berlin 1898; Löhel D. Th., Die HochzeitsbrSuche in d. Türkéi, Várnbéry Ármin előszavával, Amster
dam 1898; Lardy K., La guerre gréco-turque, Paris 1897;
Parker H. E., The origin oí the Turcs, English Historlcal
Review, 43. köt., 1896; Salis-Seewies J., Der türkisch-griechische Krieg, Bécs 1898; Wonlarsky W. M., Souvenirs
d'un offtcier d'ordonnance, Guerre turco-russe 1877—78,
Paris 1898; Lindán Kudolf, Zwei Eeisen in der Türkéi,
Berlin 1899; Wüstenfeld F., Geschichte der Türkéi mit besonderer Berücksichtigung der vermeintlichen Anrechte
derselben auf d. Besitz von Griechenland, Göttinga 1899;
Rosenfeld-Buchenau, Kreuz und Halbniond. Skizzen aus der
Türkéi und Bnlgarien, 1900.
M. L.

Török érmek, 1. Mohammedán numizmatika.
Török foghagyma (n»v.), 1. Kigyóhagíjma
(X. k.).
Török hadsereg. A póttartalékban (tirtib-isani) váltság nélkül 6 -9 hónapig tart a szol
gálat.
Gyalogság: 19 hadosztály, 38 dandár, 77 ez
red, 291 gyalog-, 19 lövész-, 14 testőrzuáv-, 41/.,
tüzoltózászlóalj. Összesen 318 /., zászlóalj. Min
den zászlóaljban: 18 tiszt, 300—550 ember; ha
bomban 24 tiszt, 800 ember. 1896. több új zászló
aljat állítottak fel s még terveznek ajakat. To
vábbá van 352 redif zászlóalj.
Lovasság: lovasszázad, 6 tiszt, 50—100 em
ber, 5 0 - 8 0 ló. Tüzérség: Kocsizó üteg, 4 tiszt,
96 ember, 60 ló, 6 ágyú; háborúban: lovagló
üteg: 4 tiszt, 156 ember, 167 ló, 6 ágyú. Hegyi
tüzérség: 3 tiszt, 111 ember, 79 ló, 6 ágyú. Ta
rack-üteg : 4 tiszt, 140 ember, 88 ló, 6 ágyú.
Vonat: 6 zászlóalj (15 század). 1897 elején a
békeállomány a redif zászlóaljakkal együtt 250
ezer emberből állott. A háborúban felállítandó
redifosztályok száma kétséges, valószintl, hogy
négy helyett csak egy lesz minden hadtestnél.
Nép fölkelés, minden előkészítés nélkül a moz
gósításra, inkább csak a sorhad ós a tartalék
erősbitósóre szolgál.
Fegyverzet: 1896. a T. 480,000 7'G5 mm.-es
Mauser-fegyverrel rendelkezett (öt töltény szá
mára berendezett csötárral), továbbá még 220,000
965 mm.-essél. Az ágyúöntödében 7'5 cm.-es
Krupp-ágyukat készítenek.
Erőd: Brzerum, erődített tábor.
o. T.
Török hódoltság, 1. Hódoltság (IX. k.) és Ma
gyarország (XII. k. 146. old.).
Török-magyar rokonság, 1. Magyarok ere
dete (XII. k.).
Török seprő (n8v., Kochia scoparia L.), az Al
földön termesztett vesszős kóró, seprőt kötnek
belőle. Hazája Dél-Európa, de hihetőleg a kultúra
folytán megváltozott.
Török szeder (n»v.), a savanyu eperfa neve; 1.
Eperfa (VI. k.).
Török-Szent-Miklós (XVI. k.), 3300 ház ós
22,000 lak. Van takarékpénztára, polgári isko
lája, kolostora, szegényháza férfiak és nők ré
szére külön, általános jótókonycélu nőegyesülete,
izr. nőegyesülete, evang. református szeretetegyesülete, kaszinója, iparos-köre, 3 olvasóköre,
2 dalárda-egyesülete, 3 temetkezési egylete, 1
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óvoda és 2 gyermek-menháza, 2 műkedvelő tár
sulata, önkéntes tűzoltó-egyesülete, egy artézi
kút régebben használatban, három pedig fúrás
alatt, sorozási és országgyűlési képviselőválasz
tási székhely. Termékeny határa 56,000 kataszt.
hold. 1898 nov. 27. leplezték le a r. kat. temető
ben a honvédelmeket.
Török-tatár nyelvek, 1. Török nyelvcsalád
(XVI. k.).
Török torma (növ.), a Lepidium perfoliatumL.
neve; 1. Pórmustár (XIV. k).
Török útlevél v. algériai falevél, igy nevezték
1830-ig az oly államok hajói által váltandó útle
velet, amelyek Algériával s a szomszéd tengeri
rablást űző államokkal szerződést kötöttek. Algé
riának 1830. a franciák által történt elfoglalása
a közóptengeri kalózságnak véget vetett.
Törpe kacsa, 1. Csörgő kacsa (IV. k.).
Törpe tyúk, más néven karmos tyúk, az
ókorban (görögöknél, rómaiaknál) ismert, vias
kodó természete miatt kedvtelésből tartott dísz
baromfi. Előfordul mindenféle színezettel, tol
las ós tollatlan lábakkal. Gazdasági jelentősége
nincs, ha csak kényesebb tyúkfajták vagy egyéb
madarak tojásainak kiköltésóre fel nem használ
ják. Ismertebbek ; a tollaslábu angol T., a törpe
kokhin vagy peking bántam, a törpe skót tyúk
(Scotch Grey-Bántam), a törpe borzas tyúk, a
törpe maláji s a pulya tyúk.
KOD.
Törpülés v. törpeség (táv.), I. Eltörpülés (VI. le).
Történelmi festészet (XVI. k.j. A T. legrégibb
ránk maradt emlékei az egyiptomi falfestmények
között előforduló naiv fölfogásu csataképek. A
görög festészetben Polyguotos az első, aki nagy
sikerrel a történelemből meríti tárgyait; művei,
miként egyéb ilynemű görög emlékek sem, nem
maradtak ránk; a meglevő antik falképeken a
T.-nek csak gyér nyomaival találkozunk. A ke
resztény korban a renaissaneeig a T. leginkább
vértanuk életéből való s egyéb vallásos tárgyakat
dolgoz föl igen kevés történelmi fontossággal,
mely élénkebben csak Masacciótól kezdve nyilat
kozik meg. Genreszerü vonásokkal még ezután is
sűrűn találkozunk, még Rafael művein is, p. Heliodorus falképén, ahol II. Gyula pápa kíséretével
az esemény szemtanujaként szerepel, ami azon
ban nem zavarja meg a mű magas történelmi
stíljét. Eddigelé a keresztény korbeli T.-nek vi
lági tárgyak földolgozására alig nyílt alkalma.
Leonarao,MichelangeloafirenzeiPalazzoPubblico
részére festendő csataképeket nem készítette el.
Rafael és tanítványai is csak a Stanza del Incendio s a Konstantin-teremben festettek világi
témákat a Vatikánban. Midőn ilyenekre sűrűbben
nyilik alkalom, a fejedelmi megbizók öndicsőítósük eszközévé használják föl a T.-et; egykorú,
személyek cselekedeteinek apoteozisszerü földol-.
gozása válik divattá, melynek főleg a francia mű
vészet lesz alávetve.
Franciaországban kezdődik a modern T. aklaszszicizmus korával. Antik tárgyú történelmi ké
peket fest színpadiasan Dávid; Napóleon csele
kedeteit örökítik meg Girodet, Gerard, Gros.
Utánuk a romantikus iskola számos tagja műkö
dik .a T. terén. Horace Vemet kitűnő csataképfestő. Németországban a düsseldorfi iskola dolgoz
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föl leginkább történeti tárgyakat. Az eddig emlí
tett s az utánuk következő modern történelmi
festők azonban általában inkább a külsőségekre
fektetnek súlyt, miért is némely műkritikusok
T. helyett koszttlmtörtóneti festészetnek nevezik
működésüket. Par excellenee kosztümtörténeti
festő az angol Alma Tadema. A T. terén legújab
ban a lengyel Matejko vitte a legtöbbre; kiváló
még a francia Puvis de Chavannes, a német Piloty stb. A spanyoloknál napjainkban a T. ismét
föllendült, képviselői: Portuny, Beuliure stb.
Európaszerte azonban a génre- ós tájfestéssel
szemben háttérbe szorult.
A modern magyar művészetben a jelen század
derekán kezdett a T. nagyobb lendületet venni;
alig volt festőnk, ki e téren az elnyomatás korá
ban ne próbálkozott volna, leginkább kitűnt Ma
darász Viktor. A millénium alkalmával az állam
és törvényhatóságok kitűzte pályadíjak követ
keztében pillanatnyilag ismét föllendült T.-íink,
azonban csak mennyiségileg.
Történeti életkép, a történelmi festészet egyik
neme, mely magánéletüket megvilágítva, törté
nelmi személyeket ábrázol, vagy korhűen f'öltüntetett jelentéktelen alakokat a letűnt századokból
genreszerüen csoportosítva.
Törtforgalom, a vasútnál szokásos árueiszámolás azon módja, midőn részint közvetlen díj
tételek hiányában, részint más okokból a szállí
tás végett feladott áruk a feladó állomáson nem
számoltatnak el egészen a eímállomásig, hanem
csak valamely útközben fekvő közbenső, elágazó
vagy csatlakozó állomásig és innen ismét tovább
egy másik hasonlóig, esetleg a címállomásig.
Törvényes gyám, 1. Árvaügy (II. k.).
Törvényes kamatláb. Törvényes kamat az,
amelyre való szolgáltatás kötelezettségi, a tör
vényen v. törvényerejű rendeleten alapszik; ilyen
p. a ki nem kötött késedelmi kamat; mivel szem
ben a felek között létrejött jogügyleten alapuló
kamatot szerződéses kamatnak neveznek. Ha
zánkban a T. 1895 jul. hó 1-je előtt 6°/0 volt,
amennyiben a törvény bizonyos esetekben eltérőleg nem intézkedett. Az 1895. XXXV. t.-c. a
T.-at 1895 jul. 1-től 5° 0-ban állapította meg ; ki
mondván azonban azt is, hogy az 5°/0-ot meg
haladó szerződéses kamat az adós késedelme ese
tében tovább folyik. A jogerős Ítélettel v. birói
egyezséggel már megállapított kamatlábat a tör
vény nem érinti. Ez az 5°/0-os kamat jár akkor
is, ha a kamat szerződésileg ki van kötve, de
mértéke nincs meghatározva, valamint ha az
50/0-ot meghaladó szerződési kamat nincs Írás
ban kikötve. 5°/0-osnál nagyobb kamat tehát csak
Írásban köthető ki érvényesen. Egyedüli kivételt
tesz a gyámok és gondnokok által az 1877. XX.
t.-c. 102. §-ában foglalt rendelkezésnek meg nem
tartása esetében fizetendő kamat, amely a hivat
kozott törvény 103. §-a értelmében 8°/0-ot tesz.
Az egyidejűleg hatályba lépett 1895. XXXVI. t.-c.
a törvény által évi 6%-ban megállapított kamat
öVo-ra szállíttatott le; a váltókövetelések után
járó kamatok kivételével, amelyek ezentúl is
6%-ot tesznek ki.
Törvényes öröklés (lat. snccessio legitima; v.
ab intertato; delatio ex lege). A T.-nek hazai
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jogunk szerint akkor van helye, ha az örökhagyó
végrendeletet vagy öröklési szerződés által örö
köst egyáltalán, vagy a hagyaték valamely ré
szére nem nevezett, vagy ily intézkedése bár
mely okból nem hatályos. Ily esetben a törvény
határozza meg, hogy kit illet az öröklés joga • 8
azért az öröklésnek ezt a nemét T.-nek nevezik
A T.-t szabályozó törvény tehát u. n. dispositiv
törvény, mert megengedi a feleknek eltérő ren
delkezését (dispositivját) s csakis a jogosultnak
eltérő intézkedése hiányában nyer alkalmazást
Ha az örökhagyó a hagyatéknak csak egy részé^
ről intézkedett jogérvényesen, erre a részre az
intézkedés szerinti, a másik részre pedig T.-nek
van helye; mert a római jognak az a szabálya :
«Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus
decedere potest», mi nálunk nem érvényes. ((Tes
tatus » az, aki után érvényes végrendelet maradt •
ennek ellentéte az «intestatus».
A római jogban a XII. tábla szerint a T. jogá
val bir : 1. a heres suus, vagyis az, aki az örök
hagyó haláláig közvetlenül ennek hatalma alatt
áll és az örökhagyónak halálával ön jogúvá (sui
juris) lesz. Az örökhagyó unokái törzsönkint (in
stirpes) örököltek, vagyis azt kapták, amit apjuk
kapott volna (successio in caput praede functi
parentis). 2. Heres suus hiányában örököl a he
res agnatus, vagyis az, aki az örökhagyóval az
agnatio viszonyában áll. Értjük pedig a római
jogban agnatio alatt az apai vagy férji hatalmon
alapuló családi összeköttetést. Agnatusok azok,
akiket apai vagy férji hatalom kapcsol össze v.
összekapcsolna, ha a hatalom képviselője még
életben volna (az agnatio ennélfogva csak férfi
közvetítésével keletkezhetik s innen a mai jo
gokban agnatusoknak a flágon rokonokat értik
ellentétben a női ágon rokonokkal). Örököl pedig
a legközelebbi atyafi (agnatus proximus). Az
egyenlő közelségben levő atyafiak egyenlő ré
szekben örökölnek; de ha valamelyikük az örök
ség megszerzése előtt meghalt, utódai nem lép
nek helyébe, mert nem illeti meg őket a jog,
amely szerint az utód elődje helyébe lép (u. n. jus
repraesentationis), hanem a közelebbi agnatus a
távolabbiakat kizárja. Ugyancsak, ha a legköze
lebbi agnatus nem lesz vagy nem lehet örökössé,
az öröklés nem nyílik meg az utána következő
távolabbi agnatus számára, mert heres agnatus
csak az, aki az örökség megnyitáskor a legköze
lebbi agnatus. Az örökség tehát ily esetben uratianná lesz (bonum vacans). 3. Heres agnatus hiá
nyában örököl a «heres gentilis" vagyis ugyan
annak a «gens»-nek tagjai. Gens a. m. nemzet
ség, vagyis közös eredetű több család. (Minden
nemzetségnek saját nemzetségi neve — nomen
gentilitium — volt. A nemzeteégnek tagjai nem
csak osztályos atyafiak voltak, hanem őket egyéb
jogok is illették, melyeknek összesége a nemzet
ségi jogot — jus gentilitium — képezte. Idők
folytán, a régi családok kihaltával a nemzetségi
jog elenyészett.) Heres gentilis hiányában a va
gyon nratlanná lesz. A heres suus ós a többi örö
kösök között az a további különbség van, hogy a
heres suus örökössé lesz akár akarja, akár nem,
és pedig az örökhagyó halálának, vagyis az örök
ség megnyíltának pillanatában, minden külön
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elfogadási nyilatkozat, vagy szerzési tény nél
kül. Itt tehát az örökség megnyilta összeesik az
( ö r ö k s é g megszerzésével s igy az u. n. nyugvó
örökség (hereditas jaoens) ebben az esetben nem
fordulhat elő. Másféle örökös ellenben — akit a
heres suussal ellentétben «Heros extraneus»-nak,
idegen örökösnek neveznek, csak ugy válik örö
kössé, ha akar. Az örökség megnyilta (delatio hereditatis) és az örökség megszerzése (aequisitio
hereditatis) közti időben a hagyaték nyugvó örök
ség, amely önálló jogalany. Ugyanazért a suus
herest szükség-örökösnek (heres necessarius), más
féle örököst pedig önkéntes örökösnek (heres voluntarius) nevezik.
A szükség-örökösnek ez a fogalma nem tévesz
tendő össze e fogalomnak mai értelmével. Mai
jogunkban sztlkség-örökös az, akinek törvényes
osztályrészre (köteles rész) van igénye. Itt meg
említhető, hogy hazai jogunk szerint az örök
lésre hivott személy az öröklés megnyíltának
(delatio) pillanatában megszerzi az örökséget
minden bírói eljárás vagy elfogadási nyilatkozat
nélkül és e pillanattól kezdve övé az örökség,
amennyiben vissza nem utasítja. Hazai jogunk
ban tehát nincs időköz az örökség megnyilta és
az örökség megszerzése között s minthogy a ha
gyaték csak ebben az időközben alkotja az ön
álló jogalany minőségével biró nyugvó öröksé
get, hazai jogunk ezt a fogalmat sem ismeri.
A XII. tábla után a T.-re vonatkozó szabályok
többféle módosítást szenvedtek egyrészt a prótori jog, másrészt a tanácsvégzések (senatus consulta) és fejedelmi rendeletek szerint. A legneve
zetesebb módosítás az volt, mely szerint az agnati után a vérrokonok (cognati) nyertek örök
jogot, ilyenek hiányában pedig az «edictum unde
vir et uxor» szerint az életben maradt hitvestárs,
ha a házasság törvényes volt. A római jogfejlő
dés zárpontját Justinianus törvényhozása tette.
B szerint a T.-nek kizárólagos alapja : a vérro
konság (cognatio). A vérrokonok négy rendben
(ordo) vagy osztályban örökölnek; u. m.: La le
menők (descendentes); 2. a felmenők (ascendentes);
az édes testvér (germanus) és ennek gyermeke
fia v. leánya, ofllius fllia ejus»); 3. a féltestvér
(uterinus és consanguineus); 4. a többi vórrokonok. Az első osztályban az unokák elhalt ap
juk helyébe lépnek az u. n. képviseleti jog (jus
repraesentationis) alapján s ezek törzsönkint (in
stirpes) örökölnek. A második osztályba tartozó
felmenők ós a negyedik osztályba tartozó roko
nok között a a közelebbi fok kizárja a távolabbit,
tehát p. a szülék a nagyszüléket; a negye
dik osztályban további képviseleti jognak nincs
helye. Vórrokonok hiányában 5-ik rendben örö
köl az életben levő házastárs s csak ilyennek nem
létében száll a hagyaték a kincstárra (flseus). A
justinianusi és a XII. tábla szerinti T. között to
vábbá az a nevezetes különbség van, hogy a XII.
tábla szerint az örökhagyó után csak egy meg
nyílásnak (delatio) volt helye. Ha p. megnyílt az
öröklés a heres suus számára ós ez nem lett v.
nem lehetett örökössé, az örökség nem nyílt meg
a heres agnatus számára, hanem a hagyaték uratlanná vált. A következő rerid tehát csak akkor
jöhetett örökléshez, ha megelőző rendnek az örök
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ség meg nem nyílt. Ezt azzal az elvvel fejezik ki,
hogy : «in legitimis hereditatibus non datur successio». Ellenben Justinianus megtartotta a prótori jog által már elébb érvényre emelt és most
is érvényes azt az elvet, hogy az előbb álló rend
kizárja ugyan a távolabbi rendet; de ha az előbb
álló rendből senki sem lesz xagy lehet örökössé,
az örökség megnyílik a távolabbi rend részére.
Ez az u. n. successio ordinum. Justinian továbbá
szabálylyá tette azt is, hogy ha a közelebbi fok
(gradus)nem lesz vagy nem lehet örökössé, meg
nyílik az öröklés a következő fok számára. Ez az
u. n. successio graduum, Végre megjegyzendő,
hogy a T.-nek itt előadott szabályozása csak a
szabadszületósü örökhagyók (ingenni) hagyaté
kára vonatkoznak.
Az osztrák polgári törvénykönyv szerint a T'.nek alapja a házassági leszármazáson alapuló
vérrokonság a hatodik ágig bezárólag. Az örökképes ágak a következő rendben követik egy
mást : 1. a gyermekek s azoknak utódai; 2. az
apa és az anya azokkal együtt, kik az örökha
gyóval az apa és anya alatt egyesülnek, tehát az
örökhagyó testvéreivel s ezeknek utódaival; 3. a
nagyszülék a szüléknek testvéreivel és ezeknek
utódaival; 4. az ősszülék utódaikkal; 5. az örök
hagyó dódjei és ükei a tőlük leszármazottakkal;
6. az örökhagyó dédősei és ükösei a tőlük leszár
mazottakkal. A távolabbi rokonok a T.-böl ki van
nak zárva. A vórrokonok mellett az örökhagyó
túlélő házastársát is illeti T., de csak akkor, ha
gyermek nincs, mely esetbon a hagyatéknak ne
gyedrészét örökli. Gyermekek mellett, ha három
vagy több gyermek van, a házastárs egy gyer
mekrészt, ha három gyermeknél kevesebb van, a
hagyatékból egynegyedrészt kap, de csak élet
fogytiglani haszonélvezetül. A túlélő házastárs
ról tehát meglehetősen mostohán gondoskodik
az osztrák törvény. Látjuk ezekből, hogy sem a
római, sem az osztrák jog az öröklési rendnek a
vagyon eredetére alapított különbségét nem is
meri s ebben lényegesen különbözik ezektől ha
zai jogunk, amelynek ez a különbség egyik sajá
tosságát képezi.
Hazai egész örökjogunk, s igy a T. is, ha
bár a változott viszonyok, jelesül az ősiség ós az
adományrendszer megszűnte folytán, változott
formában régi öröklési jogunk alapján áll; a ma
érvényes T. kellő móltathatásához azért a régi
T. ismerete mulhatlanul szükséges. A határvona
lat a régi és a mai T. között az 1848-iki illetve
az akkor bekövetkezett politikai eseményekre s
azoknak következményeire való tekintettel az
1861-iki óv alkotja. A) T.-i rendszer 1848 előtt.
Itt mindenekelőtt a nemesi és a nem nemesi va
gyon között, az előbbinél pedig ősi ós szerze
mény vagyon között, az ősi vagyonnál pedig ado
mányi és nem adományi vagyon között kell kü
lönbséget tenni. Lássuk először a nemesi va
gyont. Az ősi adományos javaknál, ha az első
szerző máskép nem intézkedett a T. rendjét az
adománylevél záradéka határozta meg. E zára
dék szerint ugyanis az adomány szólhatott: a) az
adományos flutódainak s azok örököseinek (haeredibus et posteritatibus masculini sexus); b)
mindkétnemü örököseinek és utódainak (haeredi-
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bus et posteritatibus utriusque'sexus); c) előbb a
flágnak s annak magvaszakadtéval a leányágnak
(H. et P. masculini sexus ac post horum defectum
etiam foeminini sexus); d) örököseinek és utó
dainak (H. et. P.); e) flörököseinek és utódainak s
ezek magvaszakadtéval a leányörökösöknek bi
zonyos pénzösszeg erejéig (H. et P. masculini
sexus, post autem def ectum foeminini sexus usque
ad certum summám); f) örököseinek ós utódainak,
úgyszintén hagyományosainak és engedménye
seinek (H. et P. legatariis item et cessionariis). E
záradékok értelme önmagában világos, s magya
rázatot nem igényel. Csak a d) alatti (örököseink
és utódainak) kételyt enged arra nézve, vájjon ez
alatt mindkét nemű vagy csak a flagbeli örökö
sök értendők-e. A gyakorlat e kérdést a női ág
hátrányára döntötte el. Csakis akkor, ha az adományos jószágért pénz is adatott, igényelhetett
a női ág a felülfizetett összegből aránylagos részt.
Az utolsó záradék a T. szempontjából nem oko
zott különbséget s annak jelentősége csak az volt,
hogy a család utolsó tagja az adományos vagyon
ról királyi helybenhagyás nélkül intézkedhetett:
Első sorban tehát az adománylevél záradékában
foglalt lemenők örökösödtek ós pedig a gyerme
kek fejenkint (per capita), a távolabbi lemenők a
képviseleti jog (jus repraesentationis) alapján törzsönkint (per stirpes). Leszármazók hiányában az
elv az volt, hogy az ősi vagyon oda tér vissza,
ahonnan származott, tehát a felmenőkre, illetve
a képviseleti jog alapján az illető vagyonra jog
közösségben levő oldalrokonokra. A felmenők te
hát csak abban a vagyonban örökösödtek, amely
tőlük vagy águktól származott; ha tehát p. a va
gyon az örökhagyó atyjától származott (mert ez
szerezte), akkor a vagyon lemenők hiányában
csakis az örökhagyónak atyjára illetve ennek nem
létében az atya utáni rokonokra szállott. A nagy
atyára tehát, minthogy nem tőle származott, a
vagyon nem szállhatott. A közelebbi ág megelőzte
a távolabbit; az oldalrokonok a képviseleti jog
elvénél fogva törzsönkint örökösödtek. Figye
lembe veendő azonban, hogy azon elvnél fogva,
hogy a szerző szerezményóről, természetesen az
adományi levél záradékában foglalt határok kö
zött, szabadon rendelkezhetik, mert az adomány levélbeli záradék az adományost csak a koroná
val szemben korlátolta, az adományos a T.-t az
adománylevél záradékától eltérően szabályoz
hatta, s ilyenkor az adományos rendelkezése volt
irányadó. Ha p. az adomány csak a flágnak szó
lott, az adományos^ T.-t a női ágra is kiterjeszt
hette s akkor a leányok ugy örököltek, mintha az
adomány mindkét nemű örököseinek szólott volna,
de csak addig, mig a Hág létezett; mert a flág ki. haltával az adományi birtok ex defectu seminis
a íiskusra szállt vissza az adománylevél értel
mében.
Az egyedül a fiágra szóló adományos ősi javak
ban a leánygyermekekről a leánynegyed (quartalitium) ós a hajadonjog (jus capillare) gondosko
dott. A nem adományos ősi javakban a T. mindkét
ágbeli rokonokat egyenlően illette, örököltek te
hát mindkét nemű lemenők, és pedig a gyerme
kek fejenkint, a távolabbi lemenők törzsönkint.
Lemenők nem létében a felmenők örököltek, de
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azon elv alapján, hogy a vagyon oda tér vissza,
a honnan származott, csakis abban a vagyonban
mely tőlük vagy águktól származott; helyettük
pedig, ha már nem éltek, a képviseleti jog alapján
az oldalrokonok. Vájjon ilyenek is nem létében a
vagyon a túlélő házastársra vagy pedig a íiskusra
szállt-e, az iránt eltérők a nézetek. Ez a T.-i rend
továbbá csak az ingatlan vagyonra vonatkozott.
Ingó vagyonnál az apa fegyverei, pecsétgyűrűje
és más családi jelvények s a könyvek kizárólag
a fiukat illették, más ingókban a fiuk ós leányok
egyaránt osztozkodtak. További általános sza
bálynak tekintették azt, hogy a legidősebb Sm
mint a család jogainak fentartója, gondviselője
marad a családi okleveleknek; a legfiatalabbik flu
pedig természetesen az örököstársaknak kellő ki
elégítése mellett az atyai házra elsőbbséggel bir.
Szerzeményi javaknál az első szerző rendelke
zése volt irányadó. Az első szerző pedig ugy az
adományul nyert, mint a másképen szerzett va
gyonnal teljesen szabadon rendelkezhetett. Az
adományi javaknál természetesen csak ugy, hogy
az adománylevél záradékán túlmenő rendelkezés
a kincstárt nem kötelezte. Ha p. az adomány csak
a flágnak szólott, annak kihaltával a jószág a
kincstárra szállott, dacára annak, hogy az első
szerző az adománylevóltől eltórőleg mindkét ágat
rendelte örökösül. De örököseit ós utódait az ő
rendelkezése feltétlenül kötelezte. Ily intézkedés
hiányában a T. ez volt: 1. a lemenők, ós pedig a
gyermekek fejenkint, a távolabbi lemenők törzsenkint; 2. a túlélő házastárs ; 3. a felmenők.
Ellenben az oldalrokonok öröklési joggal nem
birtak. A házastársaknak egyenjogúságát külön
ben csak az 1687. XI. t.-c. hozta be, azelőtt a T.
csak a nőt illette, a férj ellenben saját jegyaján
déka kivételével, a nő minden jogait kiadni tar
tozott. A házastársi öröklésen kivül az özvegy
érdekeiről hazai jogunk még az özvegyi öröklés
és az özvegyi jog által gondoskodott.
A nemnemesek között a jobbágyok T. örökösö
dését az addig fennállott T. módosításával oly érte
lemben szabályozta, hogy a jobbágyoknak min
den ősi javaiban s végrendelet nélkül hátrahagyott
szerzeményeiben (amely végrendelkezési jogot
1836. IX. t.-c. által nyertek), a törvényes lemenők
örökösödtek, betudásával osztályrészükbe mind
annak amit kiházasításokkor vagy azután is szü
leiktől kaptak. Lemenők nem létében az ősi ja
vakban a szülők, s ilyenek nem létében az oldalrokonok örökösödtek, ós pedig itt anélkül, hogy
az ősi vagyonnak a szülőktől kellene számlá
zottnak lennie, a szerzeményekben ellenben, ós
pedig nemcsak a közszerzemónyékben a házas
társ, ilyennek nem létében a szülők, de csakis
azok, az oldalrokonok nem. Ily T. örökös hiányá
ban a vagyon a földesúrra szállott. A nemnemesi
vagyonok között többféle eltérésekkel rendezve
volt a T. 1. a városi polgároknál; és 2. a volt
s-zabad kerületekben úgymint: a) a jász-kun kerü
letben ; b) a hajduvárosokban ; c) a túrmezei ke
rületben ; d) a 16 szepesi városban és ei Fiú
méban.
B) Mai jogunk az országbírói értekezlet által
javaslatba hozott ideiglenes törvénykezési sza
bályokon alapszik, amelyeknek alapelve az volr.
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hogy a magyar öröklési elvekkel megegyező, de
az ősiség eltörléséhez módosított szabályok lép
jenek életbe. Ehhez képest a vagyonnak eredete a
T.-nál ma is nevezetes szerepet játszik ugyan, de
a szerzeményi vagyonnak ellentéte nem az ősi,
hanem az öröklött vagyon. A T. a következő:
1. első 1 ondben örökölnek a törvényes lemenők,
a gyermekek fejenkint, a távolabbi lemenők törzsenkint, az örökhagyónak ugy öröklött, mint
szerzeményi javaiban ; a törvényes gyermekek
kel egyenlő tekintet alá esnek az utólagos házas
ság vagy királyi kegyelem által törvényesített
gyermekek; 2. leszármazók hiányában: a) az
öröklött vagyonban a felmenőket illeti a T. és
pedig mindenkit azon érzék erejéig, amely tőlük
vagy águktól akár végrendelet folytán, akár anél
kül az örökhagyóra szállott; a közelebbi ág ki
zárja a távolabbit; az életben már nem levő férfi
felmenőt a férflágon, a női felmenőt a női ágon
leszármazott oldalrokonok képviselik. A felme
nőt illető ezt a T.-t ági örökösnek nevezzük. Fel
menők ós oldalágas örökösök hiányában örököl a
házastárs ; b) ellenben szerzeményi javakban leszármazók hiányában törvényes örökös a házas
társ. A házastársat illeti T.-t. hitvestársi öröklés
nek (suceessio conjugalis) nevezzük. Az özvegyi
öröklés és özvegyi jog (XIII. k.) tekintetében a régi
magyar törvények változatlanul fenmaradtak
mégis az özvegyi jogra oly módosítással, hogy an|

nak megszorítását csakis a leszármazó egyenes
örökösök követelhetik. A jász-kun kerületre nézve
az a kivételes intézkedés törtónt,hogy ott a hitves
társi öröklésre, az özvegyi öröklésre, s az özve
gyi jogra nézve a kerületben 1818 előtt fennál
lott szabályok irányadók ; egyél) tekintetben az
új T. e kerületekben is érvényes. A f entartott kü
lönbség abban áll, hogy a jász-kun özvegyeknél a
közszerzöt a férj által szerzett ingatlanba beru
házott vételár (redemtio) és az ingókból egy
gyermekrész ; a nem közszerző özvegyet pedig
csak a házasság tartama alatt szerzett ingókból
egy gyermekrész illeti meg.
Törvényes szolgalom, oly szolgalom, amelyet
í a törvény állapit meg, ellentétben a másképen
jelesül szerződéssel s általában dologi jogok szer
zésének címén szerzett szolgalmakkal. A «törvényes» jelző tehát nem a szolgalomnak tartalmára,
hanem szerzési módjára vonatkozik. Ilyen T. p.
kisajátítás alkalmával a szomszédbirtokosok ró-'
szere megállapított átjárási szolgalom; az 1885.
XXIII. t.-c.-ben a törvény által felállított vizi szol
galmak.
Törvényhozó testület az a testület, mely az
államalkotmány szerint a törvényhozó hatalom
nak birtokosa v. részese. T. tehát hazánkban az
; országgyűlés (XIII. k.).
Törvénykezdeményezés, 1. Kezdeményezési
iog (X. k.).
Törvénykezési gyakorlat (usus fori), a bíró
sági eljárásban meghonosult gyakorlat. Vonatkozhatik éppen ugy az alaki, mint az anyagi jog
szabályaira.
Törvénykönyv (Codex), az ál hunban érvényes
jognak a törvényható hatalom által történt rend
szeres összeállítása, mely azonban legtöbbnyire
nem az egész jogterületre terjed ki, hanem egyes
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joganyagokra szorítkozik; igy p. magánjogi, ke
reskedelmi, büntető T.
Törvénypótló rendelet, 1. Rendelet (XIV. k.).
Tőry Gusztáv, jogi író, igazságügyi miniszteri
tanácsos, szül. Pesten 1857 okt. 24., u. o. végezte
tanulmányait s szerezte meg a jogi doktori okle
velet. Német-, Francia- és Angolorszagban, to
vábbá Belgiumban ós Svájcban egészítette ki
jogi ismereteit. Állami szolgálatát 1880. mint
joggyakornok kezdte meg a budapesti kir. Ítélő
táblánál, ahonnan 1883. az igazságügyminisztériumba helyezték át. 1898 óta mint miniszteri ta
nácsos a nemzetközi ügyek osztályát vezeti. Te
vékeny részt vett a házassági jogról szóló tör
vény (1894. XXXI. t.-c.) nemzetközi rendelkezé
seinek kidolgozásában, Németországban, vala
mint Svájcban hivatalos kiküldetései folytán tett
tanulmányok alapján ő készítette az 1895. évi
27,243. számú terjedelmes házassági utasításnak,
úgyszintén az idézett törvény végrehajtása vé
gett szükséges többi rendeletek legnagyobb részé
nek tervezeteit. A gyermekek vallásáról szóló
1894. XXXII. t.-c, az állami anyakönyvekről
szóló 1894. XXXIII. t.-c. s a vallás szabad gya
korlatáról szóló 1895. XVIII. t.-c. alapján kibo
csátott rendeletek megállapításában ós gyakor
lati meghonosításában szintén része volt. Sokat
foglalkozott különösen a korábbi években birtok
rendezési kérdésekkel és ő dolgozta ki a volt naszódvidóki községek birtokviszonyainak rendezé
séről szóló 1890. 'XVIII. t.-c.-et, továbbá az er
délyi részek és a volt Partiam területén követendő
birtokrendezési eljárás novelláját (1892. XXIV.
t.-c), nemkülönben a kapcsolatos rendeleteket és
utasításokat, ezek közt az 1893. évi 356. számú
kimerítő utasítást is az ordólyrészi birtokrende
zési eljárásról. Szerzője ezenkívül sok más igaz
ságügyminiszteri rendeleteknek és intézkedések
nek, valamint az igazságügyi kormány által a
többi minisztériumok részére adott számos jogi
véleménynek. Az igazságügyi kormányt más mi
nisztériumoknál, különösen törvényalkotási kér
désekben gyakran képviselte. Megalapítója és
szerkesztője a m. kir. igazságügyminisztérium
által az 1892. év kezdete óta kiadott Igazságügyi
Közlöny o. hivatalos lapnak. Hivatalos megbízás
ból kidolgozta a könyvpiacon is megjelent követ
kező műveket: A m. kir. igazságügy ministerium
működése 1875—87; A m. kir. igazságügyministerium működése 1892—95. Az 1895—98.
évekről megjelent jelentésnek második (az igaz
ságügyi igazgatásról szóló) könyvét, a börtön
ügyi részek kivételével szintén (") szerkesztette, v.
Törzsfaj (species archetypica v. primaria), a
változatosabb faj körében az alaptípus v. tőalak
(1. o.), amelyből a többi faj kivált és fajilag szótágazódott. A T.-t meghatározni gyakran bajos,
mert a fajok szótágazódásának genealógiájába
vissza nem pillanthatnak. A természetbon gyak
ran nem az a T., mint amelyet mi elméletileg
megalapítunk.
Törzsgubacs (oOv.j, 1. Rügygubacs (XIV. k.).
Törzsházasság, a kultúra fejletlenebb alakjá
ban az emberek nemi viszonyának olyan Iterendezóse, melynél fogva ugyanegy törzsben az anyai
jog szerint leszármazó egyének közt minden nemi
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viszony ki van /.árva, azonban bizonyos törzsek
férfiai más törzsnek nőivel vegyesen élnek ós
azokat bizonyos nőközösség viszonyában bírják,
anélkül, bogy az egyes egyének közt állandó és
kizárólagos kapcsolat létre jönne, amint az az
egyéni házasságnak monogamikus, vagy poligamikus vagy poliandrikns formáinál fennáll. Lásd
még Matriárkátus (XII. k.).
Törzsképlet, 1. Tengelyképlet (XVI. k.).
Törzskönyv, 1. Helynevek.
Törzsorvos, 1. Tözstiszt (XVI. k.).
Törzsönkénti öröklés, 1. Per capita (XIII. k.).
Törzstiszti tanfolyam, 1. Honvéd törzstiszti
tanfolyam.
Tős'zám, 1. Számlálás (XV. k.).
Tötössy Bélát 1899 máj. 5. a m. tud. akadémia
levelező tagjává választotta. Újabban irta: Az
algebrai felületek magasabbrendii érintősíkjai
(Matb. és Term. Ért. 1898).
Töves répa v. turőci répa (növ.), 1. Kerek répa
(X. k.).
Tövis-rend vagy bogács-rend, angol királyi
érdemrend, melyet állítólag Aeheus skót király
alapított Skótország védszentje szt. András tisz
teletére. VII. Jakab 1687 máj. 29. kelt alapsza
bályokkal megújította a rendet. Ez alapszabályok
többször változtak, legutoljára 1833 aug. 14., de
lényegükben alig változtak. A rend ünnepe nov.
3-án van, tagjainak száma a rend nagymesterén
kivül 16. Jelvénye szt. András képe a kereszttel,
körülötte «Nemo me impune laeessit» feliratos
gyűrű, mind aranyból, a gyürü alján arany bo
gáncs, csillagja négysugaras, rajta az András
kereszt, mind ezüstből, középpajzsa kerek, rajta
fehér virágú bogács zöld szárral, arany alapon,
körülötte arany feliratú zöld karikagyűrű. Sza
lagja sötétzöld, melyen a jelvényt a jobb vállon át
a bal oldalon hordják. A rendnek külön egyen
ruhája is van.
ÁLD.
Tőzeg (XVI. kV, 1. a mellékelt képet), anyaga
átlag 5 0 - 5 8 % szénből, 2 8 - 3 5 % oxigénből ós
5—7% hidrogénből áll. Hamutartalma 6—12°/0,
nitrogóntartalma l-5°/o. A friss T. víztartalma
igen nagy, a szárazé is 15—20°/o- Miután fűtőképessége is csekély, száritó-kemencókben még
javítani is szokták, sót néha zárt edényekben
való melegítés által szenesítik is. Hogy ne fog
laljon el oly térfogatot, sajtolni is szokták, de
mindezt csakis közvetlen a lelőhelyeken. Száraz
desztillációjánál paraffin s egyéb termények is
keletkeznek, de ma nem igen használják e célra.
Újabban leginkább árnyékszékek szagtalanítá
sára szolgál. A T. annál jobb, minél szárazabb,
minél gazdagabb szénben s minél kevesebb benne
a hamu. A hamu sok agyaghomokot, gipszet és
vasoxidot és kevesebb alkaliákat s foszforsavat
tartalmaz. A következő táblázat néhány T.-fajta
összetételét mutatja.
Lelőhely

100 sr. liamumentes száraz T.-ben
szén

hidrogén n i t r o g é n oxigén

Rheinpfalz
Angol

58-61
59-84

617
5-77

Í r o r s z á g ...

62-18

6-79

Izland

52-38'

7-09

...

0-88
2-54

3444
31-85
31-08

!

Hamu 100
sr. száras
T.-ben

4-21
9-73
1-83
2-55

Tözegharaszt

A T. nyerésére nézve többféle: 1. A kézzel való
kimetszés, melyet jobb fajta T.-eknél alkalmaz
nak. A T. fölött levő vizet ós növényróteget eltá
volítják és a T.-et magát a T.-ásóval (1. ábra)
egyenlő téglaformákra vágják s a levegőn szá
rítják. 2. A géppel való ásás oly helyeken alkalmaztatik, ahol a viz alatt kell dolgozni. E célra
a Brosoivsky-féle gépet használják, mely egy
mozgó kés által 4—5 m. hosszú és 60—65 cm.
széles T.-darabokat vág ki; egész 6—7 m. mély
ségbe tud működni s könnyen szállítható tovább.
Az igy nyert T.-et felaprózzák és 10—12 hétig
száradni hagyják, miután 70—80% vizet tartal
maz. 3. Merítés- Ahol a T. laza, pépes, ott e célra
készített éles élü vedrek által merítik ki ós a
földre kiöntik; azután lapos, földbe ásott meden
cékbe helyezik el s ha elég sűrű lett, akkor for
mákba vágják. A T.-t néha alaktalan tömegek
ben merítik ki s azután tapossák vagy desz
kákkal verdesik és a tömeget azután formák'
helyezik.
Miután a T. nagy térfogatot foglal el, a tüzel
helyiségnek is nagynak kell lenni; hogy ezei|
segíthessenek, s hogy ne legyen oly laza, porhi
nyós, gépek által formákba sajtolják s tömörít:
s ez a gép-T. A merített T.-et hengerkósek közö
szétaprózzák és egy kefekészülék által egy soi
ronyszitán átszitálják. Azután iszapolókban a;
ásványos alkotórészek lerakódnak, a viz meg le
szivárog, a T.-et most formázzák.
A gépen való eljárások között legismertebbek
azok, amelyeknél a T. növényrostjai széttépetnek
s a T.-ből azután egyenletes pép válik és ebből
képezik a téglaalaku darabokat, sőt az összeáll6
némely gépből mint végtelen fonal jön ki. Legis
mertebb a Schlickeysen-fé\e gép (1. ábra). Az
álló hengerben W tengely körül S kések forog
nak, de a késeknek csak egyik felükön van ko
rongjuk, mint azt a 2. ós 3. ábra mutatja. Hogy
a T. a belső falhoz ne tapadjon, a felső késhez
egy merőleges korong is van alkalmazva, az E
vasrúd arra való, hogy a T. összetömörüljön. Az
igy szétszaggatott T. az F formán át jön ki. B
gép lóerőre van berendezve. Még célszerűbb a
Schlickeysen-íé\e gőzre berendezett gép, mely
fekvő hengerrel bir (4. ábra), ahol a gép T.-el
való etetése könnyebb. Az 5. ábra mozgó T.-gépet
mutat. Az egészet gőzgép hajtja K kerék által.
A T . a T tölcséren át jut a gépbe, ahol a hozzá
szivattyúzott vizzel péppé gyuratik egy keverőkészülék által. A pépet formázzák ós szárítják.
Az E elevátor a T. felszállítására való, a lelő
helyről a G tölcsérbe. A golyó-T. ugy készül,
hogy a péppé alakított T.-et 'egy dobba viszik
(6. ábra), ahol egy forgó csavar által golyóvá
formáztatik, azután pedig tovább szállittatik a
szárító felé.

VÉRTESS.

Tőzegcsátó (n6v„ kölevény Baumgartennél,
csaté Diószegiéknél, Schoenus L.), a sásfélók
füve, 70 faja (hazánkban 1) mind a két földrész
nek mérsékelt földövén s a maláj szigettengeren
nő. Virágzata a szár végén gömbölyded, fekete.
A S. nigricans L. sűrűen gyepez, tőzeges réten
nő s a legjobb tőzegalkotó fű.

BORB.

Tőzegharaszt fn»v.), 1. Tőzegnövény és Zsombékharaszt (XVI. k.).

TŐZEG.

6. ábra. Golyó-tőzeggép dol)ja.

ó. ábra. Colién és Moritz-féle mozgó tözeggép.

4. ábra. Schlickeysen-féle tözeggép gőzerőre.

1. ábra. SchUokeyBen-féle tözeggép lóerőre.
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Trab, 1. Trapp (XVI. k.).
T r a c h e á i a (állat), 1. Légcsövesek (XI. k.).
Trafói, tiroli falu Meran kerületi kapitányság
ban, 1541 m. a tenger szine fölött, a Stilfserjochon
átmenő úton, (ISÜO) 102 lak. D-re van a három
szent kút és búcsújáró kápolna.
T r a g u l i d a e (állat), 1. Csülkösek (IV. k.).
Tragus, botanikus, 1. Bock (2.).
Trajanopolis, 1. Enosz (VI. k.).
Traján-oszlop (Columna Trajana), Traján csá
szár dór diszoszlopa Eóma fórumán, Apollodorus
damaszkusi építész müve. Ma is még eredeti he
lyén áll, óriási gránitoszlopok a Basilica Ulpia
maradványai mellett. Az oszlopot Kr. u. 113.
építették, 5 m, magas talapzatával együtt ma
gassága 39 m., alsó átmérője 4 m., a felső 3"3 m.;
34 fehér márványtömbből van összeállítva. A tulajdonképeni oszlopon domborművek vannak,
melyek a császárnak dáciai hadjáratait ábrázol
ják s melyeken 2500 emberi alak látható 60—75
cm. nagyságban. A négyszögletes talapzat, mely
egyúttal a császár hamvvedrónek sírhelye, trofeumokkal ós ajánló fölírassál van díszítve. A csá
száremberfölötti nagyságú szobrának helyét 1587
óta Péter apostol szobra foglalja el. Az oszlop
belsejében 184 márványfokból álló csigalépcső
vezet a lapos tetőre. V. ö. Fröhner, La colonne
Trajane dócrite (Paris 1865); Cichorius, Die Reliefsder Trajanssáule (Berlin 1896-97, 2 köt.).
Traktura (lat.), az orgonahangszernek gépe-,
zeti regulatora.
Transzbajkália, orosz vidék, (1897) 664,071 lak.
Transzformátor (lat.), oly készülék, amely a
nagy feszültségű villamos áramot kis feszültsé
gűvé változtatja. Ugyanis, hogy a villamos ener
giát nagy távolságra is kis veszteségekkel ve
zethessük tova az aránylag nem igen vastag, tehát
nem nagyon költséges távvezetéken, lehetőleg
nagy feszültségre ós kis áramerősségekre kell tö
rekednünk. Ámde a nagy feszültségű áramot
lakott helyiségekbe a vele járó veszélyekkel nem
tanácsos bevezetni, de meg az áramfogyasztó
készülékeink sem igen vannak nagy feszültségre
készítve, miért is a távvezetéken nagy feszült
séggel és kis áramerősséggel megérkező áramenergiát kis feszültségű és ennek megfelelő nagy
áramerősségüvé változtatják. Erre a célra szol
gál a T., főképen a váltó áramoknál, ahol a T.-nak
forgó alkotó része nincs. Egyenáramokat ritkáb
ban transzformálnak. A nagy feszültségű egyen
áramnak kis feszültségű egyenárammá, avagy
pedig a nagy fe
szültségű váltó
áramnak kis fe
szültségű egyen
árammá való át
alakítására szol
gáló készülékeket
áram-átalakítók
nak, forgó T.-nak,
mótorgeneráto1. ábra. Váltóáram-átalakító.
roknak szokták
nevezni; amennyiben az átalakítandó áram mo
tort hajt és ez v. külön v. vele szervileg kapcsolt
dinamóban adja vissza a kisebb feszültségű áram
ban az energiát.

Transzformátor

A T.-ok tehát váltóáram-átalakítók. Ily készü
lék lényegét 1. ábránk mutatja. A W dinamó
szolgáltatta váltóáram a K vasmagot a P tekerületekkel mágnesezi. A P primertekercs tehát
a ÜT vasmagot változóan mágnesezi, minek foly
tán az,S'szekundertekercsekbenáram indukálódik,
mely az L vezetékben kering és az abba bekap
csolt fogyasztó készülékeket táplálja. A K vas
magot azonban, hogy az indukcióhatás intenzi
vebb legyen, mágneses körré zárják a P primerés S szekundertekercseket és közvetlenebb hatás
elérése végett több változatban helyezik el és igy
több fajú T.-okat kapunk. így 2. ábránkban az

2—3. ábra. Vasmag-transzformátor.

A vasmag zárt négyszögletes keret és ezen van
nak a primer- ós szekundortekercsek, a 3. ábra
ban a tekercsek a zárt mágneskeret mindkét szá
rán váltakozva vannak elhelyezve. Az ily T.-okat
ahol a vaskeretre vannak helyezve a tekerűletek
mag-T.-oknak nevezik, mig ha a vaskeret kivü
van és belül vannak
aróztekerületek elhe
lyezve, mint a 4. áb
rában, köpeny-T. a
neve.
A T. természetesen
nemcsak nagy feszült
sógü áramot alakít át •í. ábra. Köpeny-transzformátor.
kis feszültségűvé, ha
nem megfordítva, kis feszültségűt átalakít nagy
feszültségűvé. Erre p. szükség lehet, ha a termelt
kis feszültségű áramot nagy távolságra akarjuk
vezetni.A viszonyt,amelyben az átalakítandó áram
feszültsége az átalakított áram feszültségéhez áll,
a T. átalakító viszonyának nevezzük. Ez pedig
gyakorlatimegközelítéssela primer-és szekundertekercs tekerületeinek számával van megadva.
Ugyanis, ha a T. átalakító viszonyszáma r; és a
primer feszültség Ep, a szekunder pedig Es,
akkor
Ep
" = Es
Ámde a primertekercs np tekerülete ugyan
abban a mágneses térben van, mint a szekunder
tekercs ns tekerülete. Ugy hogy minden egyes
tekerület akár primer, akár szekunder, a két
végén e feszültség különbséget mutat, miért is
irható :
Ep
n„e
np
j) = ~ = -*- azaz : n = —
Es
n,e
ns
Matematikai pontossággal e viszonyszám a T.ban fellépő veszteségek folytán nincs meg. E
veszteségeket aszerint amint a T. réz vagy vas
alkotórészeiben lépnek fel, réz- és vasveszteségek
nek szokás nevezni.
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Rézvesztesóg a tekercsek rézdrótjában annak
ellenállása folytán mutatkozó feszültségesés és
igy melegkópzödés, a vasban az átmágnesezési
vagy lüszterezis veszteségek, valamint a para
zita (Foncault) áramok, továbbá a röviden záródó
mágneses erővonalak. A jól szerkesztett T.-ok
ban e veszteségeket lehetőleg csökkenteni igye
keznek. A veszteségek befolyásának megítélésé
nél bizonyos jó középhatásfok elérésére kell tö
rekedni, mert a T. a szekunder áramkörbe bekap
csolt fogyasztók különböző áramszükségleténél
különbözően van terhelve, ámde a terheléssel
változik a T. hatásfoka. így, világító berendezés
ben az esti órákban a T. munkabírásának határáig
lévén terhelve, jó szerkezet mellett 96°/o hatás
fokkal dolgozik, míg nappal, amidőn alig van ter
helve, hatásfoka 80—60%-ra eshetik. Ezen gaz
daságtalan állapot kiküszöbölése végett több se
gédeszközhöz nyúltak. így, automata átkapesolókkal, több, bizonyos időben kevéssé.terhelt T-

—

Transzformátor

ken, vagyis már több primer áram fog a T.-ba
bemenni. Ha a szekunder áramkör teljesen meg
van terhelve, a szekunder áram a primer áram
delejező hatását majdnem kiegyenlíti, ugy IIQM

5. ábra. Ganz és társa transzformátora.

vezetékét egy T.-ra kapcsolják, ez azután a kisebb
terhelések egyesítése folytán jól ki van használva.
A- terhelés uövekedtóvel azután a vezetékeket
ismét több T. között osztják meg. Swinburne nyi
tott mágneses körű T.-ok használatát ajánlotta,
mert ezek hatásfoka középterheléseknél kedve
zőbb. Általában azonban zárt mágneses körök van
nak sikeresen használatban, a lüszterezis munka
csökkentésére nem gyakori árampulzációkkal ós
a parazita áram kizárása végett egyes, egymás
tól szigetolt vaslemezekből vagy puha vasdrótok
ból készült vasmagokkal.
Az elsőT.-okat egymásután kapcsolták a primer
áramkörbe. Zipernovsku, Déri és Blathy hazánk
fiaié az érdem, hogy a T.-ok párhuzamos kapcso
lásával az áramelosztás gazdaságos rendszerét
először az 1885-iki budapesti országos kiállításon
gyakorlatilag bemutatták. A párhuzamosan kap
csolt T. ugyanis csak a fogyasztással majdnem
arányosan veszi fel az áramot. Ugyanis ha nincs
az ily T. terhelve, vagyis a szekunder áramkör
nyitva van, a primer áramkör mint fojtó-tekercs
Halske-féle transzformátor oldal
működik ós abba a nagy váltóáramú ellenállás 6—7. ábra. Siemens asés felülnézetben.
folytán áram alig megy be. Ha a szekunder áram
körben kis fogyasztás van, akkor a szekunder a primer áramkör csak kis ellenállású ós igy sok
áram a T. vasmagjának a primer áramtól eredő áramot vesz fel.
mágnességét csökkenti és igy a primer tekercs
Gyakorlati kivitelben a Zipernovsky, Dóri ós
ellenállása a primer váltóárammal szemben csök Blathy-féle szabadalom alapján a Ganz és társa
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szenet (612,561 st. font értékben) ós 1897-ben
1.600,221 t. termeltek. Ezenkívül a Szváziföklön
236 t. cinnércet produkáltak. A vám alá eső, be
hozott áruk értéke 1896-ban 8.781,829 st. és 1897.
13.563.827 st. font volt. A legfontosabb áruk:
ruhanemüek(1.254,058 st. font), gépek(1.876,391),
vasúti fölszerelések (869,443) és vasdrót és leme
zek (864,126). Az 1898 elején megnyílt vasúti
vonalak hossza 774, az épülőfélben lévőké 270 és
a tervezetteké 252 angol mérföld. Az állam be
vételei 1897-ben i--5, kiadásai 4'4, adósságai 2'7
millió st. fontra rúgtak. A johannesburgi bánya
hivatal bevételei 1897-ben 896,044, kiadásai pe
dig 101,369 st. fontot tettek ki.
-ZIK.
Története- Az utolsó négy óv folyamában a délafrikai köztársaságnak sok válságon, mondhatni
a tűzpróbán kellett keresztülmennie. A bensztilöttek felkeléseit ugyan könnyű szerrel sikerült el
némítania. A dacos N'Bunu, aSzvázi-föld királya
1898 elején meghódolni volt kénytelen, a lázongó
Magat-törzset pedig Joubert tábornok szorította
engedelmességre. 1899 elején azonban komolyabb
válság fenyegette T.-t, mely egyébiránt Jameson
betörése óta résen állott. Egyrészt a határszéli
aranybányákban letelepedett angol kalandorok s
kincsásók (uitlanders) követelései, másrészt Rhodes Cecil és Chamberlain angol gyarmatügyi mi
niszter kajánsága ós zabolátlan hódítási vágya
T. és Oranje parasztköztársaság függetlenségét
veszélyeztették. Ehodes egész déli Afrikát sze
rette volna az angol szupremáciának alávetni,
Chamberlain pedig nem a jog, hanem az angol
sovinizmus szempontjából ítélte meg a helyzetet.
A közös veszélylyel szemben a két köztársaság
védő és támadó szövetséget kötött egymással. Mi
után Krüger elnök és Milner, a Foktartomány
kormányzója, Bloemfonteinban meddő alkudozá
sokat folytattak egymással és miután Anglia T.
kormányának abbeli ultimátumát, hogy a vitás
8. ábra. Westinghouse Company köpeny-transzformátora. pontokat békebiróság elé vigyék, elutasította: T.
A lehűtés céljára a T. bádogköpenye fenn szellőző szabott Angliának ultimátumot, melyben elsősor
nyilasokkal van ellátva. 8. ábránk a Westing ban az utóbbi időben érkezett angol csapatok viszhouse Company köpeny-T.-át mutatja, az eddig szavonását követelte. Miután az angol kormány
ismertetett mag-T.-okkal szemben. Az egymástól 1899 oki 11-ig erre nem válaszolt, T. csapatai át
szigetelt vaslemezekből álló metszetben kettős lépték Natal határát és megkezdték a háborút.
T alakú vasmagot 4 vascsavarorsó tartja egy ke (A háború előzményeiről és 1900 jan. l-ig való le
retben össze. A tekercsek a kettős T alak képezte folyásáról 1. Nagy-Britannia történetét.)
üregekben vannak elhelyezve.
HOLLÓS JÚZSEF. Újév után sem kedvezett a szerencse az angolok
Transzkaszpia, orosz vidék, (1897) 372,193 lak. nak, noha Buller főparancsnok már két ízben és
Transzvál (XVI. k.). 1896. hiányos népszám mindig más-másoldalrólkisérlettemegLadysmith
lálás szerint a fehér lakosok száma 245,397 felmentését. Miután a front-támadással Colenso
(137,947 férfi és 107,450 nő); a színesek számát felől kudarcot vallott, jan. 10. Warren tábornok
622,500-re becsülik. A köztársaságban 1895. az parancsnoksága alatt álló bal szárnyát bizta meg
egyes kerületek a következő mennyiségű aranyat azzal, hogy a Tugelán való átkelés után kísértse
termeltek •
meg a boerok állásait megkerülni, avagy azokon
Witwatersrana ... 2.223,067 unciát 7.693,371 st. font értékben keresztültörni. Warren tábornok és alvezérei;
Sehoonspruit
90,941 «
304.886 . «
«
Lyttleton, Hildyard,Hardés Woodgate csakugyan
De Kaap és Komati
63,046 «
219,138 « .
átkeltek a Tugelán, sőt Lyttleton az egész ^őrLydenbnrg
63,506 «
174,512 • .
nyéken uralkodó Spionskop hegytömeg egyik
Zoutpansberg ...
8.726 r
32,139 « .
.
magaslatát is megszállotta ; itt azonban a szom
Malmani
829 «
3,008 • •
«
1896. az összes aranytermelés 2.275,428 és széd magaslatokon elsáncolt boerok oly rettenetes
1897-ben 3.034,674 uncia volt, aminek értéke golyózáporral árasztották el az angol csapatokat,
11.476,260 st. fontra rúgott. Az aranyon kivül hogy Warren jan. 24. és 25. közötti éjjel a ma
fontos ásványországi terméke T.-nak a szén, kü gaslatot elhagyta és hadosztályait óriási veszte
lönösen Pretoria és a Delagoa-öböl közt Ermelo séggel a Tugela mögé vezette vissza. Némi pihe
és Middelburg környékén 1896-ban 1.437,297 t. nés után Buller tábornok harmadszor próbálkogyárban készített íijabb alakú T.-t 5. ábránk
mutat. A felső bádoglapon a primer biztosítók,
alul pedig a szekunder áramkapcsok láthatók. A
6. ós 7. ábrák a Siemens és Halske-féle T.-t
mutatják oldal- és felülnézetben, részben félig
metszetben. A négyszögletes vasmagot 2 cséve
szekunder ós 4 cséve primer tekercs veszi körül,
ügy a vasmag mint csóvák között szellőző lég
áramkor képződbetik, amely az egész T.-t liüti.
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zott Ladysmith felmentésével, ahol White tábor
nok és hadosztálya már nagyon is várta a fel
mentés óráját. Kezdetben, febr. 5. az angoloknak
kedvezett a szerencse, sőt Lyttleton dandára meg
szállotta a Tugelán túl emelkedő Vaalkrantz dom
bot. Másnap azonban a boerok oly pokoli kereszt
tüzet irányoztak a dombon levő angolokra, hogy
Bullernek újra vissza kellett vonulnia a Tugela
mögé. Csak most, a háború negyedik hónapjában
arattak az angolok újra egy kis sikert. Roberts
főtábomok -í-8,000 emberrel Kimberley felmenté
sére vállalkozott, ami könnyű szerrel sikertilt is.
Cronje boer vezér hadával ugyanis jókor Oranje
köztársaság területére vonult vissza (nyilt csatát
nem kockáztatott) s így Roberts elővédé French
tábornok alatt febr. 15. Kimberley-t felmentette.
Roberts most Oranje fővárosa, Bloemfontein ellen
készül. Közben (febr. 17.)Buller negyedszer lépett
fel támadólag és újra átkelt a Tugelán. Clements
tábornok ellenben É.-Pokföldön a boerok elől
Rendsburgba s innen Arundel-ba volt kénytelen
visszavonulni. Újabb siker esetében a boerok Ro
berts hadtestét elvághatnák a Fokvárostól.
Európa népei úgyszólván osztatlan rokonszenv
vel ós fesztilt figyelemmel lesik az egyenlőtlen
párbaj kimenetelét. A hazai közvélemény is, cse
kély kivétellel (Vámbéry, Duka), a boerokkal tart;
a hivatalos világ azonban nálunk is, csak ugy
mint a többi államokban, semleges álláspontra
helyezkedett.

—

Travun

még ez év okt. megvált. Ismeretes, hogy a breyfus-ügyben következetesen Dreyfus ártatlansága
ós a pör reviziója mellett kardoskodott. Ily szel
lemben vallott a Picquart ellen indított vádkere
setben is (1898 szept.). Egy évvel később (1899
nyarán) az oroszok által kiváltságaikban meg
rövidített finnek érdekében szólalt fel és ő vezette
azt a követséget, mely a cár előtt akarta a finnek
sérelmeit tolmácsolni, de amelyet II. Miklós fo
gadni vonakodott. így csak Frederiks, a császári
ház minisztere előtt mondhatta el T. véleményét
az oroszok erőszakos eljárása fölött.
M. v.
Tratt., természetrajzi nevek mellett Trattinick Lipót (1764—1849) osztrák botanikus nevé
nek rövidítése.
Trauschenfels Emil, országgyűlési képviselő,
szül. Nagyszebenben 1836 aug. 15. A gimnáziu
mot Brassóban, jogi tanulmányait Bécsben, Tübingában, Würzburgban és Pesten végezte. 1863.
Brassó város tanácsának törvényszéki osztályá
ban kapott alkalmazást. 1865. választották meg
első izben országgyűlési képviselőnek. 1867. tit
kárnak nevezték ki a király személye körüli mi
nisztériumban, de már 1869. saját kérésére fel
mentették állásától, amikor kir. tanácsosi címet
kapott. 1872—78. ismét képviselő volt. 1879—96.
mint Szeben vármegye kir. tanfelügyelője műkö
dött. 1896 óta képviselő.
Trautmann Henrik, kereskedelmi szakíró ós
tanár, szül. Stájerlakon (Krassó-Szöróny) 1863
Irodalom. Donát E., Kreuz und rjuer durch Síid-Afrika, jul. 8. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten
Aarau 1898; Garrett F. és Edwards E. I., The story of an
African Crisis, Westminster 1897; Passarge, Reisen in T., ós Budapesten, felső iskolai tanulmányait Buda
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde, 1896; Fitz- pesten a kir. József műegyetemen és a kir. tudo
patrick I. P., T. from within, London 1899; Hillegaa H., mányegyetemen végezte. 1890. tanári vizsgála
Oom Pauls People, New-York 1899; Statham F. B.. Paul
Krüger and fiis times, Boston 1898; Younghusband and tot tett s ugyanakkor a székes főváros megvá
Bryce James, Impressions of South-Afriea, London 1897 ; lasztotta felső kereskedelmi iskolai tanárrá. 1896.
Baltzer, Süd-Afrika, wie es ist, Berlin 1897, Statham nyo a budapesti kereskedelmi akadémia tanára lett.
mán; Aubert G., L'Afrique du Sud, Paris 1897; Jórissen,
Erinnerungen an T., néni. ford. Seidel, Berlin 1898: Oordt 1898 óta a keleti kereskedelmi akadémia és a
1. F. van, P. Kroger en de opkomst der Zuid Afrikaansclie felső kereskedelmi iskolai tanárképző tanára. A
republiek, Amsterdam 1899; Wirth, Gesch. Süd-Afrikas, kereskedelmi szakiskolai tanárok országos egye
Bonn 1897 ; Brown W. H„ On the South African Frontier,
London 1899; Seidel. T., Berlin 1898; Ábrahám. Die Süd- sületének alapítása óta főtitkára és 1899 óta az
afrikanisebe Republik. u. o. 1896; Mermeix, Le T., Paris egyesületi folyóirat, a Kereskedelmi szakoktatás
1897: Jesset M. G., Kev to South Africa: Delagoa-Bay. szerkesztője, továbbá titkára a Szabad Lyceum
London 1899; Fislier V. E. G., T. and the Boers. u. o.
1899; Fritsch, Die Entstehung d. südafrikan. Freistaaten, ós tagja az Uránia kereskedelmi szakosztályai
Barfus, lm Land der Buren, 1900; Buren-Streiclie. Der nak, önállóan megjelent munkái: A könyvvitel
Transvaal-Krieg in der Carricatur, 1900 ; Glóbus 1900, cikk rendszer újabb alakzatai a fizetések nagy folyasorozat ; Wojcik K., Über den Krieg in Süd-Afrika, Bécs
1900; Kumlik Emil, Ein ungariseber Lehrer in T. (ez Laub- matában{l890); Kereskedelmi könyvvitel (I. rész
ner Károly pozsonyi tanító, aki onnan gazdag gyűjteményt 1891, II. rósz 1893); Folyószámlák (1893); Ke
is hozott haza), Pester Lloyd 1899 dec. 31. sz.'
M. L. reskedelmi ismeretek (1896); A kettős könyv
Trapani grófja, ezt a címet viselte Ferenc vitel alapelvei (1896); Magyar kettős könyvvitel
bourbon-sziciliai herceg (szül. 1827 aug. 13-án, (1897); Ipari könyvvitel (a kereskedelemügyi
megh. 1892 szept. Iá.), nőül vette 1850 ápr. 10. minisztérium megbízásából); Az egyszerű és ket
Mária Izabella osztrák-toscanai főhercegnőt, tős könyvvitel tankönyve (1898). Tanügyi és
IV. Ferdinánd toscanai nagvherceg testvérét szakcikkei főleg a Kereskedelmi szakoktatás ós
a Zeitschrift für Buchhaltung c. folyóiratokban
(szül. 1834 máj. 21.).
Trapezikozitetraéder, 1. Diakisz-dodekaédex jelentek meg.
Trautv. et Mey., latin növénynév után
(V. k.).
Trautvetter B. R., Kijevben a botanika tanára ne
Trapez-tartó, 1. Rácsos tartó (XIV. k.).
Trarieux (ejtsd: trariö) Jakab Lajos, francia vének rövidítése. Szibériát beutazta, a fűzfákat,
politikus és szenátor, szül. Aubeterrehen (Cha- Pentastemont meg Oroszország északi részének
rente) 1840 nov. 30. Bordeauxban szerezte ügy flóráját ismertette. Mey., 1. Mey. (XII. k.).
védi diplomáját. 1877. köztársasági programmal
Travailleur-expedició (1880-82.), 1. Tengeri
Lesparreban a képviselőházba választották, szint tudományos expedíciók (XVI. köt., 91. old.).
úgy 1884. A Gironde dópartement 1887. a szená
T r a v i a t a (ol.) a. m. tévedt, elcsábított (Verdi
tusba küldötte. 1895 jan. a Ribot-fóle kabinetben operája).
elvállalta az igazságügyi tárcát, melytől azonban
Travun, Hercegovina régi neve.
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Tre (ol.) a. m. három, a trevoci, lián un hangra;
tre cordi, 1. Una corda (XVI. k.).
T r e b e l l i a n i c a (Quarta Trebelliana), egye
temes hagyománynál a hagyományos örököst
(fldeicommissarius heres) illető negyed, mely az
örökösnél a Qu. Falcidia. L. Falúdia lex (VI. k.).
Trebisonda, 1. Trapezunt (XVI. k.).
Trebon, 1., Witiingau (XVI. k.).
Trefort Ágost szülőházát Homonnán emlék
táblával jelölték meg, amelyet 1899 jun. 29. lep
leztek le ünnepélyesen.
Trémouille, La, I. La TremouíUe (XI. k).
Trencsén(XVI.k.) vármegye teríílete a legújabb
adatok szerint 4620 km2, lakóinak számát (1898)
284,700 lélekre beosülik.A legújabb közigazgatási
beosztás szerint van benne 1 rendezett tanácsú vá
ros, 10 nagy- és 389 kisközség. A szolgabírói járá
sok száma 9, a körjegyzőségeké 69.Puszta, telep és
major van 209. A vármegye területén van 2 kór
ház 81 ágygyal; egész területén működik -49 or
vos, 44 okleveles bába ós 19 gyógyszerész. Van
161'2 km. állami és 401"3 km. törvényhatósági
út, utóbbiak közül azonban 260 km. kiépítetlen.
A vasúti vonalak hossza 187'4 km., miből 134'5
km. állami vasút; a vasúti állomások száma 34.
Van 92 posta- és 45 táviróhivatal. A vármegye
területén fennáll 5 bank, 4 takarókpénztár ós 6
szövetkezet, összesen 789,700 forint tökével. Az
összes tanintézetek száma 417, köztük 2 gimná
zium, 9 különféle szakiskola, 1 tanítóképző-inté
zet, 385 népiskola, 18 kisdedóvó, 1 emberbaráti
jellegű intézet és 1 börtöniskola. Mindezen inté
zeteket összesen 47,514 tanuló látogatta, TH—V.
Trencsén-Makó, nagyközség Trencsén vár
megye bittsei j.-hau, (isin) 1521 lak., postahiva
tallal és postatakarékpénztárral.
Trencsényi manna (»ÖV.), a Ranunculus Ficaria
L. gyökérgumói; 1. Búzaesö (IV. k.).
Trento, Trient (XVI. k.) olasz neve.
Tresco, 1. Scilly-szigetek (XIV. k.).
Tretina, harmadrész, melyet Boszniában a
kmet (XII. k.) a föld termése után a földesúrnak
óvenkint fizetni tartozik.
Treveri, 1. Treviri (XVI. k.).
Triarchia (gör.) a. m. hármas malom.
Tribuna (román), radikális román nemzeti
szellemben szerkesztett napilap Nagyszebenben.
Alapította Slaviei János 1883. A túlzó románok
és a román nemzeti párt hivatalos orgánuma. A
magyar állam egysége ós az egységes magyar
nemzet ellen intézett támadásai miatt számos
sajtópert kapott. Eleintén részvénytársaság tu
lajdona volt, a román nemzeti comité feloszlatása
óta Ratiu dr., a nemzeti comité elnökének a bir
tokában maradt, mint román nemzeti közvagyon.
Jelenlegi szerkesztője Daianu Blie dr. tanár. A
lap programmja: az 1881-iki román nemzeti pro
gramúinak a megvalósítása. Kezdetben a román
ság nagyon felkarolta, de 1894 óta hivei folyton
apadnak s kellő támogatás hiányában állandóan
anyagi zavarokkal küzd.
Tribune-ugrás, az akadályversenyekben for
dul elő; s azt a szilárd akadályt nevezik igy,
mely a nézőközönség számára fölállított tribün
előtt van, tehát a melyet a ló közvetlenül a
közönség szeme előtt ugorja át.

Trieszt

Triclio«les a p i a r i u s L. (állat), az ötlábfejizes
bogarak (Pentamara) csoportjába tartozó bogár
faj a Cleridae családból. Színe feketéskók; teste
borzason szőrös. Szárnyfedői pirosak, csúcsuk
ós két harántsávjuk fekete. Testhossza 8—15
mm. Nálunk is közönséges. Lárvái a kevéssé
gondozott méhkaptárakat is megtámadják s a
méhlárvakban nagy pusztítást tehetnek. D. J.
Trieiinial Stakes(e.jtsil: trAJenjal aztékra), sport
műszó, neve annak a hármas versenynek, a
melyben csak egy ós ugyanazon évjáratú lovak
vehetnek rószt.Bz a verseny tulajdonképen három
futamból áll, mely három egymásután következő
évben kerül eldöntésre. A föltételei; értelmében
az ilyen versenyre nevezett lovakat három évre
kötelezik. Mind a három versenyben azonban
nem kell okvetetlenül futnia, s csupán csak egy
ben, vagy kettőben is indulhat tetszés szerint,
de a tulajdonos köteles azon versenyekért, me
lyekben lova nem futott, a szabályszerű s a
fültótelekben kikötött bánatpénzt lefizetni.
Trier, porosz közigazgatási kerület, (1895)
768,451 lak.
Trieszt (XVI. k.) Ausztria legfontosabb kikö
tőjének forgalmáról 1898. a következő adatok
nyújtanak felvilágosítást: Megérkezett tengeren
(a 10 tonnán alóli hajók leszámításával) 8708
hajó 2.063,912 t. tartalommal (1897-ben 9592
hajó 1.934,3841); elindult 8774 hajó 2.070.0411.
(1897-ben 9518 hajó 1.928,488 t.). A szárazföldi
bevitel kitett 8.016,686 q (1897-ben 7.575.284 q);
a kivitel pedig 7.253,903 q (1897-ben 6.583,935 q).
Az összes áruforgalom kitett tehát 1898-ban
15.270,588 q.-t (1897-ben csak 14.159,219); más
szóval az áruforgalom 7'5°/„-kal emelkedett. A
trieszti Lloyd-társulat forgalma és jövedelme
is szaporodott. Hajóinak száma most 96 gőzös
(171,036 t.); a megtett utak hossza kitett 1898.
1.987,675 tengeri mértföldet, a maximum, amit
a Lloyd hajói idáig egy év alatt befutottak. Az
áruforgalom is elérte a maximumot. A kivitt áruk
súlya kitett 2.100,056 q (1892. évi kivitelhez ké
pest 46'8°/0 emelkedés). A kiviteli áruk közül kü
lönösen a répacukor említendő (1.270,000 q),
melynek úgyszólván harmada Kelet-Indiába vette
útját. Az üveg és papir kivitele is emelkedett;
a behozott áruk között a kávé és gyapot vett len
dületet. Kávéból érkezett 500,000 q (legtöbb Bra
ziliából). Az újonnan alakult gőzhajó-részvénytár
saság az Austro-Aniericana, közvetíti az Ame
rikával való közlekedést, Patagoniából ós Ausz
tráliából megindult a gyapjú-bevitel. A kikötőben
levő partmenti raktárak áruforgalma 1898. ki
tett naponta 8341 q (1897-ben csak 7946 q).
Politikai tekintetben T. ós területében változás
nem törtónt, a nagy többségben levő olasz párt
most is dominál a szlovén elem fölött. A szláv
képviselők évek óta (s igy 1899 jan. is) meg sem
jelentek a tartomáuygyülésen, mely 12 millió frt
kölcsönt kötött közmunkák számára és a Parenzóban nyitott szláv gimnázium ellen tiltakozott. Az
Irredenta hívei nem csökkentek s politikai tün
tetésekben a közel múltban sem volt hiány. A má
sodik vasúti összeköttetés Bécscsel, illetőleg a
dunai tartományokkal közelebb a Tauern-vonal
kiépitése által meg fog valósulni.
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Trifels, bajor várrom, Annweiler mellett a
Pfalzban, 493 m. a tenger felett; 1076. IV. Henrik
menekvőhelye, később mainzi Adalbert fogháza,
aztán Oroszlánszívű Rikárdó (1193); kincstár
is volt és a birodalmi jelvényeket ott helyez
ték el.
T r i f l c s (ang., ejtsd : trájtisz), apró sütemények,
nyalánkságok, melyek cukorjéggel bevonva s
habtejszínnel leöntvo adatnak fel.
Trijódkrezól, 1. LozofánTrio-hengersor, 1. Hengermű (IX. k).
Trip, cejloni barnássárga turmalinnak neve a
di'ágakőkereskedósben.
T r i p l e - a l l i a n c c (franc, ejtsd : trip] alllansz)
a. m. hármas szövetség, annak a szövetségnek
az elnevezése, melyet TempleVilmos angol követ,
de Witt János németalföldi államférfin és Dohna
gróf svéd követ kötöttek 1668 jan. 33. Hágában.
Ezen szövetkezés XIV. Lajos francia király ha
tártalan hódítási vágya ellen irányult ós a Lajos
által fenyegetett spanyol németalföldi tartomá
nyok érdekében köttetett. A hármas szövetség
meg is tette hatását. XIV. Lajos még ugyan
abban az évben Spanyolországgal kibékült, mely
nek Franehe-Comtét is visszaadta. L. még Há
rom császár szövetsége (VIII. k).
M. L.
T r i s ó a mű Pers. (növ.),TrisetariaForsk., aranyzab, kalászbog Sadlernál), pázsitfű, tulajdonképen
a zab rokon v. algónusza, réti takarmányfű,
csaknem 50 faja mind a két földségnek mér
sékelt és hegyes vidékein terem (hazánkban 4).
Kalászkája 2—3-virágú, virága mind termékeny,
szálkája a virág közepéről v. feljebbről ered. A
Tr. flavescens v. Avena flavescens L. (Tr. pratense
Pers.) többnyáróltű, levele szőrös, sárgálló ágboga szétterül. Jó frissalapú réten nő, elsőrangú
takarmányfű, bőséges, finom és puha takarmány
lesz belőle.
uoim.
Triteizmus (gór.), a Szentháromságról szóló
(1. Trinitas) tannak téves felfogása, miszerint a
három isteni személy három, különös isteni
lénynek v. állagnak, tehát három különböző
istenségnek tekintetik. E tóvtannak alapítója
Askusnages János monoflzita volt,kit Philoponus
alexandriai bölcsész követett ós a tant Aristoteles
bölcsészeiének segítségével tovább fejlesztette.
Miután János konstantinápolyi pátriárka e tant
elvetette, csakhamar a feledékenységnek esett ál
dozatul. A XI. sz. Eoscelin újította fel, amennyiben
nominalismusát a trinitásra alkalmazta, de azt a
soissonsi zsinat (1092) után visszavonta.L.iíosceZlinus (XIV. 682). Későbbi triteisták voltak még :
Nicolai Henrik német tanár, Sherlock Vilmos
(angol), Paydit Péter (francia). Tanaik azonban
nem bírtak zöld ágra vergődni ós igen kevés
követőre találtak. V. ö. Wetzer- Welte : Kirchenlexikon (XI. k.)
z—R.
Trnski Iván horvát költő, szül. Racsában
(Belovár) 1819 máj. 1. Alagovic püspök a zágrábi
árvaházba (Orfanotrofium) vette fel és gimná
ziumi tanulmányait Zágrábban végezte. Tanuló
korában megismerkedett Gajjal s Grazba ment,
hogy a határőrvidéki katonai szolgálatra készül
jön, közben az Inkey családnál nevelősködött,
azután Dalmáciában és Montenegróban utazott s
1841. visszatért Zágrábba, hol Gaj a Danica

Truncatulina

szerkesztésével kínálta meg, de ő inkább a határ
őrvidéki katonai szolgálatba lépett és sok küzdelem után az ezredesi rangig emelkedett
Midőn a király Horvátországba utazott, tol
mácsként T. működött mellette, mikor is a vaskoronarendet kapta. 1861. Belovár vármegye fő
ispánja volt. Első nagyobb költeményét 1836
aug. 25. Gajhoz intézte ; 1886. nagy ünnepólylyei
megülték Zágrábban ötven éves irói jubileumát
Nagy figyelmet keltett a Glasonosában 1860
megjelent Kriesnice cimü dalgyűjteménye, melyet
később egyéb költeményeivel kiadott Popievke
milosnice mladjanaka c. alatt (1861). Irt több
epikus költeményt is. Lefordította Puskin Onjeginját, Shakespere Othellóját, sok költeményt
Schiller és Goethétől. Jellasicot még mint ezre
dest dicsőítette 1842-ben a Ljubimo te naiía
diko ! cimü dalban, mely nagyban előmozdította
Jellasic népszerűségét, ki később mint banus,
sokszorosan felhasználta T.-t, így ez készítette'
neki az ünnepi horvát beszédeket is, melyeket T.
rendesen ezzel végzett: Pak sto Bog da, i sreca
junacka (És legyen aztán a mit Isten ad és a
vitézi szerencse). Ezt a mondatot utóbb Jellasic
jelmondatává választotta. A sok szolgálatot sem
mivel sem hálálta meg. T. 1886. lépett nyuga
lomba mint ezredes.
MAHG.
Trochita-mész, a triaszkori encrinusból (VI.
k.) képződött mészkő.
T r o c h o c e p h a l u s , 1. Kurtafejüség.
Trogir, város, 1. Traú (XVI. k.).
Trollingi szöllő (egyéb nevei: Grossvernatsch,
Schiavone). A legszebb kékszemű csemegeszőllők
közé tartozik, melyet különösen Tirolban, főleg
Meran környékén termelnek, hol kúrából külö
nösen e fajtát fogyasztják. Tőkéje erős, faalakban
könnyen nevelhető; fürtjei nagyok, nagy szeműek,
húsosak, vastag héjnak; érése kései. Hosszú met
szést kivan; lugasmívelésre nagyon alkalmas s
igen bőtermő.
MZY.
T r o m i ! i d i i u i i L. (áiiat), 1. Bársonyatka(Il.k.).
T r o m b l o n , 1. Espingole (VI. k.).
T r o p a e u m Trajani, nevezetes ókori mű
emlék Adamkliszi mellett, ,a mai Romániához
tartozó Dobrudsában; 1. Ásatások (XVII. köt.
90. old.).
Tropin, C8H15NO. A piridin származékai közé
tartozó szénvegyület, amely az atropinnek szét
hasadása folytán is képződhetik. Éterben oldható';
op. 63°; fp. 229°. Tömény sósavval és ecetsavval
180°-ra hevítve vizre és tropidinre C8H13N bom
lik. Ez utóbbi a koniinra emlékeztető szagú olajos
test, mely 162°-on forr.
NÜ.
Troppau, osztrák-sziléziai kerületi kapitány
ság, 1896 óta Odrau, T. és Wigstadtl járásokból
áll, 642 km2 területtel, (i890) 61,300 lak.
T r o t t i n g t u r f (ang., ejtsd: trotting törf) a. m<

ügető versenypálya.
Trouillon-Lacombe, 1. Lacombe (XI. k.).
Tvoy János Ferencz. francia festő, 1. De TroyTrözen (Troezen), 1. Troizen (XVI. k.).
Trsztyánszky József, 1. Tersánczky.
T r u n c a t u l i n a d'Orb. (állat), a Foramiuiferákhoz tartozik. Háza korongalaku, betekeredett
kamrákkal. A tekervényoldal lapos v. homorú, a
köldökoldal, melyen csak az utolsó kanyarulat
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látható, domború. A nyilas a köldökoldalon levő hánymalomban megőrlik és az igy nyert anyagot
hasadék. T. grosserugosa Gümb. a budai márgá- átszitálják, végül pedig a kiszitáít lisztet, száraz
helyiségben, zsákokba v. hordócskákba raktároz
zák. Az ily módon előállított lisztekből gyártják az
után ugy a száraz, mint a természetes v. mester
séges úton erjosztett nedves T.-ot, amelyet — az
egyes nemek különféleségéhez képest — külön
böző minőségű lisztek összekeverése útján állitnak elő. A lisztkeverést géppel v. anélkül végzik.
A keverés ugy történik, hogy a különféle lisztne
mekből 6—10-15 q rétegeket egy keverőtartályba
tesznek s ott mindaddig jól átlapátolják, mig az
egész tömeg teljesen egyenlő szinü ós egyenletes
keverékké lesz, amelyet aztán újólag átszitálnak.
Ha az u. n. abárlógépen történik a keverés, ez
nemcsak az egyes lisztnemeket egymással, liá
nom ezekkel a hozzájuk vegyítendő folyékony v.
szilárd egyéb anyagokat is összekeveri. A keve
résre szánt lisztek részletmennyiségének arányát
és az azokkal való elbánás módját azon körül
Triracatulina grosserugosa.
mény határozza meg, hogy a gyártmány termé
nak egyik Legjellemzőbb alakja (ábra). A liasz- szetes v. mesterséges erjesztés és száraz v. ned
ves eljárás alkalmazása mellett állíttatik-e elő. A
kortó] kezdve él.
Trustcc (ang., ejtsd: tröszti) a. m. bizalmi férfiú, száraz T. gyártásához szolgáló lisztek gyakran a
keverés és szitálás megtörténtével, csupán hoszmeghatalmazott, gyám.
Trygon Adans. (állat), a rájafélék (Batoidei) szabb ideig tartó gondos raktározás és időközön
alrendjébe tartozó lialnem, melynek fajai igen kénti átszitálás után, további kezelést többé nem
hegyes, tőrforma farkukkal mély sebeket tudnak igényelnek, hanem ilyenkor már mint kész gyárt
ejteni ellenségeiken. Az eddig ismert 25 faj kü mányok csomagolhatók.
zdi néhány Dél-Amerika édes vizeiben él, legna
A természetes úton erjesztett és száraz T.-negyobb részük azonban tengeri. Az Európa kórlili mekhez tartoznak: a legfinomabb, a finom ós a
tengerekben a T. pastinaca Cuv. a gyakoribb, közönséges debrői s a Pácon d'Espagne. A debrői
mely 1—2 m. hosszura is megnő.
D. J. T. minden más egyéb anyag hozzáadása nélkül,
Trzemeszno, 1. Tremessen (XVI. k.).
tisztán csak a meghatározott minőség- és mennyi
ségben felhasznált lisztből készül és pedig ugy,
Tschaikowsky, 1. Csajkovszkij (IV. k.).
Tu, Klímában a délkörfok hosszúságának neve hogy a liszt készítésére szolgáló dohányt a gyár
tási osztályban kiválogatják, azután megőrlik,
= 250 li, = 111-121 km.
kiszitálják, az előállított lisztet 20 - 25 kg. rószTubage, 1. Intubácio.
Tubák, régies magyar nevén por-T., újabb ne lotmennyisógekben keményfából készült hordócs
vén burnót, az e célra berendezett dohánygyárak kákba töltik, amelyek azután bűvös helyen mint
ban, nyers dohánylevelekből, mesterséges módon egy 10 évig raktáron tartatnak, hogy ezen idő
készül. A gyártáshoz való dohánynak egészen más alatt a félgyártmány kiképződjék. A raktározási
tulajdonságokkalkell birnia, minta pipadohány v. idő után a liszt a kész gyártmány tulajdonságai
szivargyártásra használtdohánynak.'r.-gyártásra val bír s kiképződése és minősége szerint: leg
ugyanis csak vastagszövetü, tiszta illatú dohány finomabb, finom v. közönséges debrői T.-ra oszlevelek alkalmasak, amelyek a többiektől már kez tályoztatik. A legfinomabb ós finom osztálya deb
dettől fogva eltérőleg míveltetnek s a leggondo rői T.-ot aztán 250—300 kg. tartalmú kemény
sabb szárítás után még külön további erjedésben fából készült hordókba teszik s ezekben még to
részesülnek ós teljes kiképezés végett asztagokba vábbi 10 évig raktáron hagyják, a kellő érettségi
raktároztatnak, ami aztán az ammóniák képző fok elnyerése végett. A közönséges debrői T.
dését — ami a T.-nak fő alkatrésze — nagyban azonban néha már 10 óv előtt is forgalomba kerül.
elősegíti. T.-gyártáshoz magyar, gácsországi,
A Pácon d'Espagne-T. szintén természetes er
olasz, török ós amerikai dohánylevelek használ jedés mellett száraz úton állíttatik elő. Ezen T.
tatnak. Ezeket a dohányleveleket lisztre, dercére készítéséhez 55°/0 finom kulia dohány le vóllisztet
és rostaaljra alakítják át s ezen félgyártmányok s 45°/o finom török dohány levéli isztet használnak.
ból készíttetnek aztán a különféle T.-ok ós pedig Ez a fajta T. sajátlagos színezetét és zamatját a
bizonyos vegyi szerek hozzáadásával v. azok nél készítésénél felhasznált vegyitékektől nyeri. Az
kül. A T.-gyártás különben kétféle módon, t. i. e célra összekevert lisztekhez ugyanis 8°/0 finom
száraz és nedves eljárás mellett történik.
őrölt sót és -i-öVo vörösföldet (Engelroth) vegyít
A T.-gyártáshoz először is a dohányliszt szük itek s ezt a tömeget ismét egyenletesen összeke
séges, hogy a dol lány leveleket mintegy 20 mm. verik ós megszitálják. A második keverés után
széles szeletekre vágják s ezeket a szeleteket ár a vegyitékhez még 2°/0 apróra tört mazsolaszőllőt
nyékos helyen megszárítják, hogy a napon a do is kevernek s erre az egész vegyítek a malomba
hány illó alkatrészei el ne illanjanak. Az igy elő kerül és ott újra őröltetvén, selyemszövedékböl
készített és darának nevezett anyagot aztán zsá készült szitán átszitáltatik. Végül az egész tömeg
kokba rakják s */s 1 évi raktározás után a do a morzsoló teknöbe kerül, ahol még 0'62% kék
A Pallas naijij Lexikona. A" 1 7 / / . l;öt.
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lóhereliszttel keverik össze s az ismételt szitálás utóbbiak azonban rendesen csak a mái' teljesen
után az így elkészült keveréket 200 - 300 lit. tar kész gyártmányhoz, közvetlenül ezekbecsomao-oltalmú raktári hordókba töltik és ezekben a gyárt tatása előtt, szoktak liozzákevertetni. D.UIÖCZI V.
mány, további kiképződés végett, hűvös és szellős
Tudakozó irodák, I. Kereskedelmi tudakozó
helyiségben legalább 5 évig raktároztatik.
irodák.
A természetes úton erjesztett, nedvesen előállí
Tuder, város, 1. Todi (XVI. k.).
tott T.-nemekhez tartozik a Radica d'Albánia és
Tudomány-egyetem (XVI. k.). A vallás és
a Levante-T. Az előbbit kizárólag Dalmácia ré közoktatásügyi miniszter 1899 jun. kelt rende
szére készítik, csupán albániai dohánylevelekből,- letével a T. tanidejét az 1899 1900. iskolai év
amelyek 1 kg. súlyú csomókba kötözve, nagy től kezdve következőkép állapította meg: Az
zsákokba varratnak és a tengerbe mártatnak s I. félév tart szept. 1-töl jan. tí-ig. Beiratások idő
igy áztatva a szállító hajón raktároztatván,a szál tartama a quaesturáii 12 nap, a tanároknál 3 nap,
lítás alatt erjednek. Ezekből aztán kellő kiszárí tehát összesen 15 nap. Az előadások az I. félévben
tás után lisztet készítenek s ezt a lisztet, tényle szept. 16., amennyiben ezen nap nem vasárnapra
gesfelhasználás előtt, kiképződés végett, legalább vagy ünnepre esik, feltétlenül megkezdendők. A
3 évig raktáron tartják. Azután az igy előállított leckelátogatás tanúsításának (index-aláírások)
lisztet keverőgép segélyével összekeverik, olyfor- kezdete az I. félévijén dec. 20. A II. félév kezdete
mán, hogy 100 kg.-onkint 22 kg. vízben feloldott jan. 7., vége jun. 25. Beiratások időtartama 124-3
8 kg. sóoldattal vegyíttetik. Végül a keverék nap. ugy mint az I. félévre nézve kijelöltetett. Az
finom szitákon átszitáltatván, a hűsítő teknőbe előadások a II. félévben feltétlenül jan. 23. veszik
kerül s aztán hordókba töltve, legalább 3 évig kezdetüket. A leckelátogatás tanusításának(indexraktáron tartatik. Minőségéhez képest mint leg aláirások) kezdete a II. félévben jun. 1. A kará
finomabb illatú és finom illatus illat nélküli albá csonyi szünidő dec. 23-tól jan. 5-ig, a húsvéti pedig
niai T. kerül forgalomba.
virágvasárnapjától húsvét utáni szerdáig bezáróA Levante-T.-ot a török pipadohányok gyártá lag tart. A tanulmányijfi'gyelmiés tanpénzszabály
sánál, a kiszitálás alkalmával visszamaradt finom zat megfelelő szakaszai a jelen rendelet intézke
török rostaaljból v. pedig 55% csekélyebb minő déseihez képest módosulnak. A vizsgálatok határ
ségű török levél és 450/0 jobb minőségű török le- ideje szintén az új beosztásnak megfelelően alakút
Tudományos Hadász neve az első magyar
vóltörmeleknek kellő szárítása után, durva szemíl
lisztté őrlése után állítják elő. A rostaalj, vagy a nyelven szerkesztett tudományos hadászati folyó
durva szemű liszt, a keverőgépben 10% vízben iratnak. A folyóirat terve Virág József fertőfeloldott sóval, 4% violagyökér-liszttel és 2°/0 szent-miklósi illetőségű, -18. sz. Gollner-ezredbeli
kék lóheréiiszttel vegyítve kevertetik s ehhez a strázsamestertöl eredt, aki az 1836. év vége felé
vegyitekhez még — a kívánalomhoz képest — (engedély nélkül) nyílt előfizetési felhívást intézett
borecetet, mezt v. cukorszörpöt is tesznek s újabb az ország összes vármegyei hatóságaihoz. Ezzel
azonban a hazafias katona bajba keveredett: a
keverés után megszitálják.
Az u. n. durvaszemü burnót 50% magyar do győrkerületi cenzor 1837 fehr. 8. följelentette, a
hánylevéllisztből s 50% virginiai dohánylevélből helytartótanács a folyóirat kiadását betiltá, a
készül; a magyar levelek kocsányaiktól megfosz katonai hatóság pedig Virágot 1837 szept. 3. letatnak, a virginiai leveleken azonban a kocsányok fokoztatta közlegénynyó és iratait elégette. V. ö.
— a bennük rejlő zamatos nedvek miatt — meg Vali Béla cikkét a Hadtörténelmi Közlemények
M. L.
hagyatnak. A kimért anyagok' külön helyiségben ben III, (1890, 419. old.).
Tu-fu, khinaiköltő, 1. Khinainyelv és irodalom
sóoldattal megnedvesíttetnek (100 kg. dohányhoz
2'85 kg. 20 lit. vízben feloldott sót tesznek), az (X. k. 514. o.).
ily módon megnedvesített dohányrészleteket egy
Tula, orosz kormányzóság, (isa?) 1.132,743 lak.
más helyiségben asztagba rakják s aztán erősen - T. város, ugyanakkor 111,048 lak.
összetapossák s az összegyömöszölt dohányanyaTulajdoni lap, igy nevezik a telekkönyv B.got aztán ponyvákkal lefödik, hogy a sóoldat jól lapját, 1. Telekkönyv (XVI. k.) ós Betét (XVII. k.}.
átjárja az anyagot, amely ezután néhány hónap
Tulajdonközösség, 1. Közös tulajdon (XI. k.).
múlva erős erjedésen megy át, melynek befejezte
Túlélt fa és erdő. 1. Elvénült.
után az anyagot felaprítják s aztán kellő keverés
Túlhágás, a jogos védelem szükség által vont
után kiszitálják és az igy nyert anyag 500—800 határainak túllépése. Büntetőtörvényünk méltá
literes borköves hordókba tétetvén, legalább is nyos tekintettel a megtámadottnak lelki állapo
3 havi raktározás után kerül forgalomba.
tára, a félelemből, ijedtségből v. megzavarodásból
A T.-gyártásnál a megőrölt lisztek erjesztése származott T.-t nem bünteti. Minthogy büntető
zárt és fűtött helyiségben, az u. u. erjesztő kama törvényünk a jogos védelemben a minőségi vi
rában történik. Az erjesztés előmozdítása céljából szonylagosságot nem ismeri, vagyis p. a vagyon
a lisztek abárlólének nevezett folyadékkal mog- megtámadása esetén a védelem a támadó élete
nedvesíttetnek. Az abárlóló sziksóval felkevert ellen irányuló támadásban is nyilvánulhat (a
tiszta vízből áll. A T.-anyag kidolgozása nagy tolvajra rá szabad lőni, ha a lopott dolog más
figyelemmel ós szigorú pontossággal megy végbe. ként vissza nem szerezhető), a védelem túllépése
Az egyes T.-fajok színezésére és illatositására (sak a védelem fokának a szükségen felüli alkal
különféle vegyszerek és illóolajok használtatnak, mazása lehet. L. még Excessus (VI. k).
u. m. megylevélliszt, kék lóhereliszt, violagyö
Tulln, 1896 óta alsó-ausztriai kerületi kapi
kérliszt, kálmus, borókabogyó, tonkabab, szegfű, tányság Azenbrugg, Kirchberg, Klosterneiiburg
fahéj, valamint bergamot-szegfü és rózsaolaj, ez és T. járásokkal, 714 km- ter., (tsíio) 59,524 lak.

Túlnőtt
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Túlnőtt, az olyan állat, mely a farnál maga
sabb mint a marnál. Paripalovaknál nem szere
tik, mert a siily az elejére nehezedik, nyereg előre
csúszik és igy a mar feltörését okozza. Hegyi mar
hákon a T.-ség általános, mert ezek rendesen tor
nyos farnak, de most sikerrel fáradoznak a te
nyésztők azon, hogy a T.-séget kiküszöböljék.
"Túlolvadás, 1. Olvadás (XIII. k.).
Tulpai (»»v.), 1. Terim-kara (XIII. k.).
T u m b o a Welw .(nav.i, 1. Welivitsckia (XVI. k.).
Tumlung, sziámi aranypénz = 4 hat v. tikal =
11-84 korona.
Tún, persa város Khorasszan tartományban, az
É. sz. 34° alatt, 1190 m. magasságban, 8000 lak.
Szinte egyetlen vára Persiának, a körülötte levő
magaslatok felől megostromolható. Kerülete 65
km. Dohány-, ópium- ós selyemtermelóso van.
Tunbridge-Wells, 1. Tmbridge (XVI. k.).
Tunghai, khinai neve annak a tengerrésznek,
mely Khina, Formoza ós a Riu-kin szigetek közt
az B. sz. 32° alatt terül el.
T u n í c e l l a , a dalmatikához (IV. k.) hasonló
papi öltözet.
Tupiza, dólamerikai város Bolivia államnak
Potosi kerületében, 3000 m. a tenger szine fölött,
3500 lak. Nagy kereskedelmi hely Potosi és Jujuy
között. Van eziistbányászata és aranymosása.
Turbaco, indus falu Kolumbia délamerikai ál
lamban, 27 km.-nyire Cartagenától DK-re, (t890)
3025 lak. Iszapot hányó vulkánjai hiresek. T.-ban
egy régi indus városnak romjai ós indus sirok
találhatók.
Turbán Lajos Károly Frigyes (XVI. k.), badeni államférfi, megh. Karlsruliéban 1898 jun. 12.
Turch, Turuch, 1. Turóc (XVI. k.).
Turcsek (Alsó-), kisközség Turóc vármegye
mosoc-zniói jár.-ban, fisai) 605 lak.,vasúttal ós táv
íróval. Itt 1849 jan. 17. Aulich ezredes és Horváth
őrnagy heves csatát vivtak Csórics osztrák tábor
nokkal. A magyarok győztek, elfoglalták a T.-i
szorost ós ezzel kezdődött a tavaszi dicső had
járat. Az ütközet emlékére a körmöcbányai ál
lami főreáliskola négy méter magas oboliszket
emelt, melyet 1899 jun. 18. lepleztek le ünne
pélyesen.
Turek, város Kalis orosz-lengyel kormányzó
ságban, (1894) 8237 lak.
Turfinau, 1. Turf (XVI. k.).
Turgaj, orosz kormányzóság, (1897) 453,123 lak.
Turialba, vulkán Costarica középamerikai
köztársaságban, Cartagótól északkeletre, 3358 m.
magas; három krátere van, amelyek közül az
északkeleti a legrégibb.
Turini gróf, 1. Viktor (XVI. k.).
Tnrio (lat.) a. m. tőrügy, főhajtás, sarkveszsző, gyökérhajtás, tuskóhajtás, venyige.
T a r h e y Company, 1. Chartered Company.
Turmero, város Miranda venezuelai államban,
az ilyen nevii folyó mellett, a Valencia-tó keleti
partjától 15 km.-nyi távolságban, (i89i) 7000 lak.
Közelében van 50 kőkorszakbeli sírhalom.
Turn., termékrajzi nevek mellett Turner
Dawson (1755 — 1856) angol bankár nevének rö
vidítése. Mint botanikus a zuzmókkal és gombák
kal foglalkozott.
Turnerit (ásv.), 1. Monacit (XII. k.).

—

Tutor

Turóc (XVI. k.) vármegye területe a legújabb
adatok szerint 1150 km2, lakóinak számát (1898)
3,700 lélekre becsülik. A legújabb közigazgatási
beosztás szerint van benne 1 nagy- és 95 kisköz
ség. A szolgabírói járások száma 2, a körjegyző
ségeké 10. Puszta, telep és major van 85. A vár
megye területén van 1 kórház 24 ágygyal; egész
területén működik 14 orvos, 37 okleveles bába ós
5 gyógyszerész. Van 22'9 km. állami ós 123'9 Ion.
törvényhatósági út, utóbbiak közül azonban 157
km. kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 70'7 km.,
miliői 50"1 km. állami vasút, a vasúti állomások
száma 13. Van 16 posta- ós 15 táviróhivatal. A
vármegye területén fennáll 2 bank, 1 takarókpénztár ós 4 szövetkezet, összesen 717,100 frt
tökével. Az összes tanintézetek száma 92, köztük
3 szakiskola, 84 népiskola ós 5 kisdedóvó. Mind
ezen intézeteket összesen 6975 tanuló látogatta.
Turóci répa («8v.), a fehér vagy töves répa vi
déki neve, 1. Kerek répa (X. k.).
Túróeke, 1. Ekeszerii gépek (V. k.).
Turopolyai gróf, 1. Túrmezei (turopolyai) ne
mesek szabad területe,
Turrel Adolf, francia politikus (XVI. k.). 1898
jun. a Méline-kahinet többi tagjaivalegytttt vissza
lépett. Az 1898 jul. képviselőválasztásokban ugyan
újra megválasztották, de a kamara mandátumát
megsemmisítette, mert versenytársával szemben
nem tisztességes eszközökkel korteskedett, M. L.
Turton (ejtsd: tOrtn), város Lancaster angol gróf
ságban, 6 km.-nyire Botton le Moorstól, (i89i) 6354
lak., pamutiparral, papirgvártással.
Turuch, 1. Turóc (XVI. k.).
Tuscaloosa fujtsd: tuszkaifaa), Alabama északamerikai állani T. nevíi grófságának fővárosa, a
Blacb Warrior River hajózható részének elején,
(1890) 4215 lak., gyapot-, búza- és szénkereske
déssel, egyetemmel és állami elmegyósvító inté
zettol.
Tuscania, 1. Toscanella.
Tusoarora-expedieió, 1. Tengeri tudományos
expedíciók (XVI. k. 91.).
Tussol, 1. Antipirin.
Tussur-selyem v. tussak-selyem, a vad selyem
fajok legfontosabbika, az Anfheraea Mylittaiievü
selyemlepke hernyójának terméke. Bz az állat
különösen Indiában fordul elő ós a legkülönbözőbb
növények leveleiből táplálkozik. Gubója a bombyx móri, a valódi selymér gubójánál tetemesen
nagyobb, tojásdad alakú és ezüstszürke szinü. A
T. szála számos apró rostocskákból áll, amely sa
játság ennek a selyemfajnak a valódi selyemtől
górcsővel való megkülönböztetésére szolgálhat.
A T.-t bárium-, magnézium- vagy hidrogónszuperoxiddal fehérítik. Erre a célra jó szolgálatot tesz
még az az eljárás is, hogy a selymet felmangán
savas kálium (is magnózinmszulfát oldatában, ez
után pedig sósavval elkevert nátriumbiszulflt
oldatában mossák. A T.-böl plüst, selyemszövete
ket, bundautánzatokat, selyemszőnyegeket készí
tenek.
KLKMP.
Tutor (lat. a. m. gyám), Angolországban bizo
nyos egyetemi tanítók neve. Vannak college
tutors, akik a collegekben alkalmazva az egyes
collegekben mint felügyelők ós tanulmányi ve
zetők működnek és priváté tutors, akik az egye17
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temhez tartozva, a tanulókkal szemben fizetett
magántanítók.
T u t t a la forza (ol.), zeneelöadási kifejezés,
a. m. a lehető legnagyobb erővel.
Tutuila, egyike a Szamoa-szigeteknek (XVI.
k.). 1899 nov. az angol-német szerződés értelmé
ben az északamerikai Egyesült-Államoknak en
gedtetett át.
Tuvumba, város, 1. Toowoomha (XVI. k.).
Tuxpan (ejtsd : tulipán), város Vera-Cruz mexi
kói államban a T. folyó balpartján, közel a tor
kolatához, 6770 lak. Mivel a Cabelloe Blaneos
nevű zátony zárja el a kikötőjét, amelyen csak
sekély járatn hajók mehetnek át, kereskedelme
hanyatlik ; átlag esak 80 hajó fordul meg benne
72,808 t. tartalommal.
Tuxtla (T. Gutierrez), az ugyanily nevű járás
székhelye Cltiapas mexikói államban, 75 km.nyire San Cristobaltól, a Grijalva egyik mellék
vize mellett, (i89í) 12,000 lak., nagy kakaó- és
dohányültetvónyekkel. Egy ideig Chiapas állam
nak fővárosa volt.
Tuzsér, nagyobb tégladarab, mely a gyéké
nyes háló felehosszában az alinra van kötve.
Tübinga, württembergi város, (1895) 13,976 lak.
Tüdős István, egyháziiró, ref. teol. tanár, szol.
Mihályiban (Zemplén) 1866 dee. 22-én. 1877-től
Sárospatakon tanult, hol 1890. végezte a teológiai
tanfolyamot. Az 1890/91. tanévben a jenai egye
temen teológiát, az 1891/92. tanévben a kolozs
várin bölcsészetet hallgatott. 1891. teológiai ma
gántanári, 1892. bölcsészetdoktori vizsgálatot
tett. 1892. nyarától Miskolcon káplánkodott, inig
1895 őszén sárospataki teol. tanár lett. Cikkeit a
Dunántúli Prot. Lapban, Erdélyi Prof. Közlöny
ben, Prot. Egyh. és Isk. Lapban s a Sárospatald
Lapokban közölte, mely utóbbinak 1897 elejétől
szerkesztője. Munkái: Zwingli mint dogmatikus
(Sárospatak 1892); Mirandulai Ficus János élete
és bölcsészete (Kolozsvár 1892); Dévai Biró Má
tyás (Prot. Szemle 1893); A dogmák jelentősége
napjainkban (Sárospatak 1896); Dolgozatok a
gyakorlati lelkészet köréből (Miskolc 1897). Mun
katársa a Zoványi-féle Theologiai Ismeretek Tá
rának,
z. J.
Tükör a halászatban, a kecsegehálónak, az
öreg szemű, vastagabb fonalból kötött két hálója,
a melyek közé a tulajdonképeni háló jön. — T. a
nyomdászatban, a már kiszedett kéziratrészeknek
a szerző, illetőleg a szerkesztő által való beren
dezése, melynek alapján a tördelés végrehajtandó.
- T. a botanikában a. m. a fa tükre v. tükörrost,
1. Farészlet (VI. k.).
Tüköríólió, 1. Lemez (XI. k.).
Tükör-kör, a szextánshoz hasonló szögmérő
műszer s attól csak abban különbözik, hogy kör
szektor helyett teljes körrel van felszerelve, mely
elrendezés mellett az alhidade kűlpontosságából
származó hiba kiküszöbölhető. Ily teljes kör al
kalmazását szextans helyett Mayer Tóbiás már
1754-. ajánlja az angol admiralitásnak; ugyan
ekkor Bird angol optikus el is készített egyet,
melyet Bradley hires angol csillagász vizsgált fe
lül. Mindazonáltal a teljes körök még sem szorí
tották ki a hajósok által megszokott és kényel
mesebben kezelhető szextánst. Borda (1787), majd

—

Tündérvirág

újabban Pistor tökéletesítették a T.-t. Amiej
(1820) és Steinlieil (1833) a tükröket prizmákkal
helyettesítették. V. ö. Wolf B., Handbuch rler
Astronomie (1892); Jordán W„ Grundzüge der
astronomischen Zeit- und Ortsbestimmung (1885)
stb.
Tülevélföld, 1. Földek (VII. k.).
Tündérfátyol (nőv.,elecke,Limnanthemum Gm.
Waldschmidtia Wigg.), a vidrafűfélék génusza!
26 fajjal mind a két világrész vizeiben. Hazán£
ban csak a Limn. v. Villarsia nymphoides L.
terem. Csinos sárga virágú, állóvizi növény, úszó
levele kerekded, a sárga habrózsához is hasonlít
de a T. egyszirmu, szirma hamar hervad. Xagyobb aquarium v. halastó dísze.
n0RB
Tündérfő, népies csillagnév, amely mellett
Lugossy esi llagn év-gyűjtemény ében (v. ö. Ipolyi,
Magy. Myth., 582.) még a következő tündéri vo
natkozású nevek fordulnak elő: Tündérasszony
palotája, Tündérek fordulója, Tündérek tánca,
Tündérek járása, Tündérek kútja. Ide iktatható
még a Göncöl szekerének csallóközi Tündérki
rályné szekere neve is.
KAT.
Tündérhinár (növ., tüskésfű, Xajas L.), a hinárfélék vizi füve, 10 faja (hazánkban 2) mind a
két földségnek mérsékelt és forró vidékein terem.
Szára két-két ágra válik, levele tüskés fogas, a
halászt v. a vizben járó lábát megsérti. A N. ma
rina L. meg a N. minor AH. vagyis Caulinia
fragilis Willd. hazai faj, tavi növény, aquariumba
teszik.

HOKB.

Tündérliliom (növ., Ferraria L.), a nősziromfélék virága, 6 fajjal Afrika déli részén. A F. undulata L. a Jóreménységfok hegyeiről származó, na
gyon sajátságos termetű szép növény. Egész 65
cm. magas, sötétzöld, alsóbb levele pirosan és bar
nával pettyegetett. Áprilisban nyiló, ágtetőző lila
pirosbarna virága fehér gyűrűs rajzzal, a szélén
pedig sárgás pontokkal van diszesítve, de csak
néhány óráig szép, azután hervad. Könnyű földet
és mérsékelt hevü üvegházat kedvel. Kelőrügyről szaporítják, melyet a hervadt levelek mel
lől szednek. Gumóját a nyugalmi idő alatt szára
zon kell tartani s csak mikor hajtani kezd, ültet
jük el, meglehetősen megöntözzük ós verőfónyre
teszszük. A P. Tigridiát 1. Tigrisliliom (XVI. k.).
Tündérszép (növ., Furyale Salisb.), a tündér
rózsafélék tavi növénye. Egyetlen faja (E. ferox
Salisb.) Kliina déli részén és K.-Indiában terem.
Termetére nézve a Victoria regiáhov. hasonlít.
Csinos kerti dísz. Levele nagy, kerek, paizsalaku,
a visszája lilakék és tüskés. Lilaszin virága a
vizből kiemelkedve nyilik. Magvát, hogy csírázó
képessége soká tartson, vizes üvegben árnyékosán
és hűvösen kell tartani. Lapos csészébe kell elvetni
azután viz alá meríteni, de a hőfoka ~}-20—25° K.
legyen. A fiatal növénykét egyenként tóiszap,
agyag, homok és erdei föld keverékével telt lapos
cserépbe ültetjük s ezt meg terjedelmes és vízzel
telt edénybe merítjük s vagy a napon v. fűtött
helyen hagyjuk. Bimbózása előtt többször át lehet
ültetni. Magva a vizben érik meg. A T. többnyári,
de magról nevelve még abban az esztendőben vi
rágzik és gyümölcsözik, azért kiteleltetése fölös
leges.
«0ItB-
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Türr István felesége, szül. Bonaparte-Wyse
Adélhercegnö, megh. Berek-sur-Mer francia fürdő
helyen 1899 jul. 8.
Tüskés drótkerítés, 1. Drótkötél (V. k.).
Tüszős hurut, 1. Szemgyuladások (XV. k. 563.
old. 2. hasáb).
Tüzérség (XVI. k.). Valószinti, hogy a gyors
tüzelő ágyú lesz a T. jövendőbeli fegyvere. Külö
nösen Franciaországban nagyon pártolják az ed
digi tüzérségi anyagnak gyorstüzelő ágyukká való
átalakítását. Oroszország is nagy tevékenységet
fejt ki ez irányban s a rendszer keresztülvitelét
már előkészíti. Ausztria-Magyarország ós Olasz
ország megtették a kezdő lépéseket, bár itt a pénz
kérdés a megvalósítást ez időben még megnehe
zíti. Az Egyesült-Államok is hasonló tervvel fog
lalkoznak. Az utóbbi években majdnem minden
államban azzal a kérdéssel is foglalkoztak, vájjon
nem volna-e célszerű a nehéz ostromló ós vár
ágyuk egy részét rendes fogattal a nyilt háború
ban felhasználni ós igy a tábori ágyuk hatását
alkalmas esetekben fokozni. Ami a lövedékeket
illeti, újabb időben már nem akarják a shrapnelt
annyira használni, mint azelőtt s mellette lobbanó
robbantó szerrel ellátott robbanó gránátot alkal
maznak. A közeli harcban korábban oly nagy sze
repet játszott kartács az új lövedékszerkezetek
által sokat veszített jelentőségéből. A tábori T.
lövegtalpjai az anyag kivételével (acél ós vas fa
helyett) általában az utolsó évtizedekben sem
minemű változást nem szenvedtek. Az os
tromló és vártüzérségnél a lövegeket újabb idő
ben ugy szerkesztették, hogy mennél nagyobb
lőtávolságukat érjenek el, mert ez az újrendszerü
váraknál múlhatatlanul szükséges. A lövedékek
nek meglehetős nagy önsúlyuk van, hogy nagy
töltésekkel egyetemben páncélozott tárgyakra is
a hatásuk biztosítva legyen. A gyengefüstü
lőport mindjobban alkalmazzák, ugy a tábori,
mint a vár- és ostromló ágyuknál: e lövedékrészlet sok változáson ment át s máris majdnem
tökéletesnek mondható. Más hajító szerek alkal
mazását is különösen a magánipar növekvő eredmónynyel törekedett érvényesíteni. A parti T.-nól
is hasonló újítások érvényesülnek mint a vár
os ostromló T.-nól, természetesen a leküzdendő
célokra, a nehéz hajóvórtek ós vértes fedélze
tekre való tekintettel. A tisztek és legénység
harcszerű kiképzését illetve mindig magasabb
igényekkel lépnek fel. Majdnem minden állam
ban e tekintetben kettéválasztották a tábori ós
vár-T.-et. V. ö. Müller Henrik, Die Bntwicklung
der Feldartillerie 1815 -1892 (Berlin 1893, 2
kötet.).
G. T.
Tüzérségi hadapródiskola, 1. Katonai ne
velő- és képzöintézetek.
Tüzfogó vagy tűzhely, a szenítésnól arra szol
gál, hogy a szenitőrakást lent és középpontjában
lehessen meggyújtani s a tűz innen felfelé, de
egyúttal a kerület felé is egyenletesen terjedjen.
Tűzföld (XVI. k.), territórium Argentínában
21,048 km-' ter., (1894) 477 lak., akik közül 241
Usuaia nevii főhelyében lakik.
Tűzrendészeti Lapok (Feuerpolizeiliche Blat
téi' címii német mellóklappal), Budapesten havon
ként kétszer, Brener Szilárd és Markusovszky

Tyroler

Béla fővárosi tűzoltótisztek szerkesztésében ós
kiadásában megjelenő tűzoltói szaklap. Célja a
tűzoltás és tűzrendészet szakszerű fejlesztése, a
tűzoltóságok egymás közti szellemi érintkezést
közvetíteni, azok érdekeit támogatni.
B. SZ.
Tüzvészokozás vétségét az követi el, aki va
lamely oly tárgyat, melyen gyújtogatás (VIII. k.)
elkövethető, gondatlanságból gyújt fel. Büntetése
egy évig terjedhető fogház ós 1000 forintig ter
jedhető pénzbüntetés ; de 5 évig terjedhető fog
ház akkor, ha a T. valakinek halálát okozta.
Tver, orosz kormányzóság, (1897) 1.812,825 lak.
— T. város, ugyanakkor 53,477 lak.
Tweedmouth (ejtsd: midmöth) Eduárd Marjoribanks lord, angol államférfiú, szül. 1849. Ox
fordban nevelkedett s jogot végzett, majd 1874.
ügyvéd lett; 1880. liberális programmal az alsó
házba választották. Gtladstone megkedvelte és
1892. a kincstár titkárává tette. 1886—94-ig mint a
liberális párt whipje működött. 1894. meghalt
atyja, T. lord és ezzel anyagi helyzete egy csapással
jobbra fordult; egyúttal azonban mint a T.-lordméltóság örökösének, a felsőházba kellett távoz
nia. 1894. a titkos pecsét őre ós a minisztertanács
tagja lett. 1894 májustól egészen 1895 júniusig a
Lancaster hercegségi kancellár méltóságát vi
selte.
M. L.
Tybein, 1. Duino (fok).
T y l e n c h u s (állat), 1. Angvillulidae (I. k.).
Tymus, Magyarország ókori vízrajzában a Temes folyó neve.
Tyler (ejtsd: tájier), Smith county szókhelye
Texas amerikai államban, a Sabine-folyó felső
völgyében, vasutak mellett, dsoo) 6908 lak., élűnk
pamut- és marhakereskedéssel.
Type-writer (ang., ejtsd : tójp rajtör), a. m. Író
gép.
TypliHtis, 1. Vakbéig yuladásTypltlopidae (aiiat), 1." Kigyók (X. k.).
Typilobus Stol. (állat). Az Oxystomidae csa
ládjába tartozó kövült rövidfarku tengeri ráknem,
melynek eddig csakis két faja ismeretes, a T.
granulosus Stol. az indiai nummulit-kópződmónyekből ós a T. Semseyanus Lőrent. Bz eddig ma
gyarországi specialitás és csakis a budapesti KisSvábhegy felső-eocenkori nummulit-mószkövóből ismeretes.

LÓKEHT.

T y p o m e t r i a , 1. Tipometria (XVI. k.).
Typoscop, 1. Kaleidoszkóp (X. k.).
Tyroler J., magyar rézmetsző; életrajzi kö
rülményei ismeretlenek. Néhány Pesten metszett
lapja azonban határozottan művész-kézre vall.
Következő metszetei ismeretesek: István nádor
(az Ungar melléklete, 1847); Lola Montez (u. o.);
Petőfi Sándor; II. Pius pápa (Aeneas Sylvius,
1853); Szilágyi Mihály (1858); Két arszlán (Ungar
1846); Mária (magyar hölgyalak); Sarolta (ma
gyar falusi leány); Római karnevál (Ungar 1847);
List Frigyes közgazda (Ungar 1847). B lap az
öngyilkossá lett, elszegényedett közgazdát ábrá
zolja, mig a halott mellett Liszt Ferenc van fel
tűntetve, amint zongorajátékával sok aranyat sze
rez ; igazságtalan támadás, amennyiben a két
Liszt között, a névazonosságot nem tekintve, nem
volt semmi összeköttetés. V. ö. Wurzbach, 48.
köt. 184. old.
M. i.
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Tyrone (ejtsd: tiron), város Pennsylvania ame
rikai államban, a Little Jnriata folyó partján,
vasút mellett, dsoo) 4705 lak., élénk gabonakeres
kedéssel.

Udvar

Tj-rosin, 1 Tirozin (XVI. k.).
Tyrotoxin. 1. Sajtméreg (XIV. k.)
Tyrsus, 1. firso (XVI. k.).
Tyrus, 1. Tiras (XVI. 1;.).

Tv.
Tyúk (XVI. k.). A Ty. petefészke meghatáro
zott mennyiségű (mintegy 600) petét tartalmaz
ván, a Ty. tojóképességét mesterségesen fokozni
nem lehet. Amely állat fiatal korában többet tojik,
annak tojóképessége gyorsabban alább fog
hagyni. De ha az összszámot nem is, a tojások sú
lyát és nagyságát helyes tenyészválogatással és
keresztezés útján némileg fokozhatjuk; bár általá
ban azon tulajdonság, nagy és nehéz tojásokat
szolgáltatni, inkább egyéni, mintsem fajta-tulaj
donságnak mondható és figyelmen kívül nem ha
gyandó az sem, hogy azon Ty., melytől nagy to
jások esnek, rendszerint valamivel kevesebbet to
jik s hogy a kis tojásnak nagyobb a széke s azért
Ízletesebb (p. a Bantamt). Oly Ty., mely napon
kint rendesen két tojást szolgáltatna, nem létezik,

mert a tojás teljes kifejlődésére 29 óra szükséges.
Csak ha a petevezetéket túlságosan izgatja a k.i'kas, gyakori megtermékenyítés következtében, áll
be az időelötti peteelválasztás rendszerint vékony
tojáshéjjal. Szabálytalan, szétfolyó tojás tú 1 bö
hizlalás, valamint mészhiányban szenvedő táplál
kozás mellett is szokott előfordulni. A tojásnak
sem súlyából, sem alakjából nem lehet a csibe
nemére következtetni, mert bármely alakú tojás
mellett ugyanegy T.-tól egymásután szedett to
jások egyik feléből hím, másik feléből nőnemű
esibék kelnek. A tojás korától függ nemcsak a
fejlődósképesség, hanem a költés (X. k.) tartama
is, mert idősb tojásból lassabban kel ki a csibe,
mint frissebből. 21 napnál idősebb tojásból
csibekelés egyáltalában nem várható.
KOD.

u.
Ubbelohde Ágost, német jogtudós, megh.
Marburgban 1898' szept. 80.
Uborkafa (n«v.), a. m. Adansonia Gregorii, a
gyümölcséről igy nevezve, 1. Majomkényérfa
(XII. k.).
Uchtomskij herceg, 1. ühtomszkij.
Úd-nyelv, a kaukázusi nyelvek (X. k.) egyike.
Nyelvtanát Schiefner dolgozta föl (Szt.-Pétervár
1863).
Udsila a. m. Audsila (II. k.).
Udvar, udvartartás (XVI. k.). A történetet te
kintve, már a bibliában olvasunk Salamon király
fényes U.-áról. Az ókori görög és római királyok
U.-áról keveset tudunk vagyis a római U.-t csak
a császárok korából ismerjük, amidőn már nagy
pompával él és az itt kifejlődött U.-i szervezet,
szertartások és szokások általában befolyással
vannak a későbbi U.-i élet alakulására. A császári
U. befolyásával ós az ősgermán hagyományok
alapján keletkezik a frank királyok U.-a, melynek
szervezetét lényegeiben megtartja a középkori
római császári U. még akkor is, amidőn már a
franciától különvált. Itt az első főtisztség (Erzamt)
a német birodalmi kancellár tiszte, mely a mainzi
érseket illette. Ez azonban csakhamar tiszteleti
címmé lesz és tényleg az általa kinevezett biro
dalmi alkancellár vezette a kancellári hivatalt.
U.-i főtisztek: birodalmi föasztalnok a rajnai
pfalz-gróf, főlovászmester a szász herceg, főkamarás a brandenburgi őrgróf, főpohárnok a
cseh király. Ezek az U.-i tisztségek már Nagy
Károly korában léteztek és a nevezett birodalmi

fejedelmeket illetőleg örökössé válnak. De a tény
leges szolgálatban, még koronázáskor is, helyet
tesíthetik magokat ós ez a helyettesítés egyes
főúri családokban idővel szintén örökös. így: bi
rodalmi lovászmesterek a Pappenheim grófok,
kamarásmesterek a Waisberg és Seinsheimek,
majd a Hohenzolleru grófok, pohárnokmesterek a
Limburgok, majd az Altban grófok, az asztalnokmesteri tisztség pedig a Nortenberg-, Seldeneck-, Waldburg-családokban örökös. A kisebb
német udvarok is alapjában a császárinak min
tájára szerveződnek; idővel pedig más udvari
tisztségek is keletkeznek, igy az U.-mesteri,
U.-nagyi, vadászmesteri, konyhamesteri, istálló
mesteri, szertartásmesteri stb. A római-német csá
szári U. a XVI. sz.-tól mindinkább az ausztriai
fejedelmi ós magyar királyi U.-ral összeolvad,
mig végre 1806. a római-német birodalom föl
bomlásával egészen megszűnik'. A középkori fe
jedelmi U.-ok közíil fényben és a szertartások elő
kelőségében különösen a burgundi tűnik ki. Ez U-i
életet Mária burgundi hercegnő I. Miksával kö
tött házasságával átülteti Spanyolországba, ahol
továbbfejlődik, a régi mór királyok fónyelgö
szokásaiból is sokat átvesz és az a nagy vagyon,
amely Amerika fölfedezésével Spanyolországba
vándorol, lehetővé teszi, hogy ez U. nagyszabású
szervezetében, számos személyzetével, gazdag
pompájával, komoly előkelőségével a többieket
fölölmulja. Virágkorát II. Fülöp alatt éri el és
más U.-okra jelentékeny befolyása van, különö
sen pedig a bécsi császári U.-ra, mely a spanyol
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U.-i élet szokásaiból sokat átvesz. De később a
francia U. mindinkább vetélykedik a spanyollal,
különösen XIV. Lajos idejétől, aki az U.-i személy
zet számát szaporítja és a szertartásoknak új
rendjét állapítja meg-, mely a kornak megfelelő
finomabb ízléssel, nagy fénye mellett is könnyebb,
tetszetősebb formákkal és modorral tíinik ki. Ez
időtől már a francia U.-i élet irányadó; a német
fejedelmeknél is bnzgó utánzásra talál, ami nem
egyet közülök erején felüli költekezésre vezet.
több önállósággal fejlődik ki az angol U.-i
élet, melynek szervezeté ben még az is eltérést
okoz, hogy a parlamentarizmus megerősödésével,
a többség változása okából történő miniszteri
válságok esetében az udvari főtisztviselők egy
jelentékeny része szintén elhagyja állását. A
normann királyok idejéből jelenleg már csak négy
udvari főtisztség áll fenn, de ezek is inkább tisz
teleti címek. így az Earl Marshal, mely címet a
Norfolk hercegi család viseli és tiszte a legma
gasabb ünnepélyeknél (koronázás, házasságkötés
stb.) a szertartást rendezni és felügyelni; a Lord
great Chamberlain a Cholmendely és Wiíloughby
családokban örökös, felügyel a Westminstert pa
lotára ; továbbá a Great Almoners (nagy alamizsnás) és a hereditary great falconer of England
(fősolymászmester). A tulajdonképeni udvari
tisztségek ma három hivatali osztályra (törzsre)
válnak: 1. a főudvar•mesteri hivatal, élén áll a
Lord steward of the household; 2. a fökamarási
hivatal, élén áll a Chamberlain of the household ;
3. a főlovászmesteri hivatal, élén áll a Master
of the horses. Az ide tartozó főtisztségekben, mint
említettük, miniszterválság alkalmával személy
csere áll be; változnak a szolgáló kamarások
(lords in waiting), valamint a testőrség (gentlemen at arrns) és a testőrdrabantok (yeomen of
the body-guard) kapitányai is.
A mai német császári és porosz királyi U. há
rom rangfokozatú tisztségekből áll: 1. a legfel
sőbb udvari méltóságok (oberste Hofchargen): a
fökamarás, föudvarnagy, főasztalnok és a főpo
hárnok; e tisztségek viselői a porosz urakházának tagjai; 2. az udvari fötisztségek (Oberhofchargen): a főruhatárnoki, marienburgi várgróf,
a főkonyhamester, az udvari főkapitány ós a
királyi kertek igazgatója; két fővadászmester,
főszertartásmester, főistállómester, a házi mar
sai, a császárné és királyné főkamarása, az ud
vari színházak főigazgatója, a szertartásmester,
kinek feladata az idegen követeket bevezetni;
3. udvari tisztségek (Hofchargen) a 12 várkapi
tányság : stolzenfelsi, bernrathi, wursterhauseni,
rheinsborgi, quedlinburgi, königsbergi, stettini,
merseburgi, hrühli, sefrwedti, koblenzi és abreslaui; továbbá egy udvari istállómester, egy va
dászmester, öt szertartásmester és a kamarások.
Az orosz császári U. mai alakját jelentékeny
francia befolyás mellett I. Sándor és I. Miklós
alatt nyerte. Élén a császári ház minisztere áll,
utána következik a kabinetfőnök és a rendkancellár. U.-i fötisztségek viselői: a főkamarás, főud
varmester, föudvarnagy, főpohárnok, főlovász
mester és a fővadászmester. De ez egyes főméltóságokat néha többen is viselik. Az alsóbb udvari
tisztségek száma igen nagy. nemrég még az ösz-
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szes személyzet a 3500-at meghaladta és az U.
eltartása évenkint igen nagy összegekbe került.
II. Sándor óta azonban a személyzet valamivel
kisebb és némely megtakarítások is eszközöl
tetnek.
N.
Udvardi zsinat (1407), Tamás esztergomi ér
sek, Róbert Károlynak e nagy híve, hívta össze
e tartományi zsinatot a komáromvármegyei Ud
varéira. Jelen voltak a főpapi karból a nyitrai,
pécsi és egri püspökök. A papság adóügyén s az
estéli harangozáshoz és az akkor elmondott Úr
angyala kezdetű imádsághoz csatolt 10 napi búcsú
kihirdetésén kivül az érsek Róbert Károly ügyét
köti a hívek lelkére; megújította az ismételve ki
adott rendeleteket, melyek VIII. Bonifác pápa
bullája értelmében kiközösítéssel fenyegetik mind
azokat, kik Róbert Károlyt urukul elfogadni vo
nakodnak, avagy hozzá hűtlenek lesznek. V. ö.
Knanz, Monum. Ecol. Strig. (II., 370. 571); Pray,
Spee. Hier. (I., 165-168); Pór, Csák Máté (72,
81).

KAlt.

Udvarhely (XVI. k.) vármegye területe a leg
újabb adatok szerint 3'íi8 km'2, lakóinak számát
(1898) 119,700 lélekre beesülik. A legújabb köz
igazgatási beosztás szerint van benne 1 rendezett
tanácsú város, 10 nagy- és 125 kisközség. A szol
gabírói járások száma 3, a körjegyzőségeké 33.
Puszta, telep és major van 13. A vármegye terü
letén van 1 kórház 80 ágygyal; egész területén
működik 18 orvos, 58 oki. bába és 11 gyógysze
rész. Van 72'3 km. állami és 229'8 km. törvény
hatósági út, utóbbiak közül azonban 126 km.
kiépítetlen.
A vasúti vonalak hossza 59"9 km.,
miből 24-8 km. állami vasút; a vasúti állomások
száma 10. Van 18 posta- és 12 táviróhivatala. A
vármegye területén fennáll 1 bank, I takarék
pénztár és 23 szövetkezet, összesen 5.013,000
forint tőkével. Az összes tanintézetek száma 216,
köztük 3 gimnázium, 1 reáliskola, 5 különféle
szakiskola, 1 tanítóképző intézet, 150 népiskola
ós 56 kisdedóvó. Mindezen intézeteket összesen
21,069 tanuló látogatta.
TH—v.
Udvari hűbér, 1. Hitbér (IX. k.).
Udvari tanácsos (Hofratb), Ausztriában több
magas állású köz- és udvari tisztviselő hivatalos
címe. Kitüutetéskóp is adományozzák s ily érte
lemben 1898 nov. 20. Magyarországra is kiter
jesztették (megszólítása: méltóságos). L. még
Udvari tanács (XVI. k). Az U. díjáról 1. Díj.
Udvari zenegróf, 1. Zenegróf {XVI. k.).
Uexküll-Gyllenband Sándor gróf 1899. máj.
a Lipót-rend nagykeresztjét kapta.
Ufa, orosz kormányzóság, U897) 2.220,197 lak.
- Ufa, város, ugyanakkor -19,961 lak.
Uganda (XVI. k.). Az angol protektorátus ér
vényesülése óta nagy lendületet vett. 1891. a be
hozatal értéke 78,759, a kivitelé 87.697 rúpia
volt; 1896. pedig 881,21-0. illetőleg 301,790 rúpia,
A protektorátus székhelye a Victoria-Nyanza E-i
partján fekvő Ntebi, U.-é pedig Kampalla, amattól
ÉK-re, a Murehison-öbö] közelében. A fő kereske
delmi középpontok Kampella és Múmia aVictoriaNyanza E-i partján.
Ugernum, 1. Beaucaire (II. k.i.
Ugingo, a Victoria-Nyanza keleti partján levő
sziget; angol birtok.
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Ugliano (ejtsd : uiiyáno), horvátul Ugljan, Zára
kerületi kapitánysághoz tartozó dalmát sziget,
amelyet a kontinenstől a Zárai-csatorna választ
el. Területe 52 km 2 , ü. (1012 lak.) és Santa Bufemia (708 lak.) község van rajta.
Ugocsa (XVI. k.) vármegye területe a legújabb
adatok szerint 1191 km 2 , lakóinak számát (1898)
83,400 lélekre becsülik. A legújabb közigazgatási
beosztás szerint van benne 8 nagy- és 62 kisköz
ség. A szolgabirói járások száma 2, a körjegyző
ségeké 19. Puszta, telep és major van 45. A vár
megye területén van 1 kórház 67 ágygyal; egész
területén működik 11 orvos, 45 okleveles bába és
5 gyógyszerész. Van B5'0 km. állami és 173'5 km.
törvényhatósági út, utóbbiak közül azonban 15'3
km. kiépítetlen. A vasúti vonalak h )ssza 59'8 km.;
a vasúti állomások száma 11. Van 18 posta- és 8
táviróhivatal. A vármegye területén fennáll 2
bank, 2 takarékpénztár és 4 szövetkezet, össze
sen 497,900 frt tökével. Az összes tanintézetek
száma 130, köztük 3 szakiskola, 116 népiskola és
11 kisdedóvó. Mindezen intézeteket összesen 9868
tanuló látogatta. V. ö. Komáromi/ András, U. vár
megye keletkezése (Budapest 1896).
TH—v.
Ugod v á r a Veszprém vármegyében. A Csáknemzetség ugodi ága építette a XIII. sz.-ban, de
ez ág 1310 körül kihalt ós igy 1332. egy Csenik
nevű cseh vitéz kapta meg. A XIV. sz. végén a
Garay-, a XV. sz.-ban pedig a Szapolyai-család
kezére jutott. V. ö. Csonki, Magvar tört. földr.
(III. 211).
Ugrasztó. A tönk- és a hasábesúsztatók legtöbb
esetben U.-val vannak ellátva, vagyis ugrató sza
kaszban végződnek, mely kiseblHiagyobb ívben
veti ki a fát. Az U.-nak az a célja, hogy a nagy
sebességgel érkező fát a sebesség által nyert erő
segélyével nagy távolságra lehessen dobni s ez
által a többi fához való rohamos odaíitödését meg

Hasábfa- és tünkugrasztó.

lehessen akadályozni s igy az összezúzódástól
megóvni. A felsögarami vidéken dívó U.-nál a
végső szakasz a többinél rövidebb és a közönsé
ges fenékfák helyett csak egy, de erős kivájt
bükkfa helyeztetik fenékfa gyanánt, mely e mel
lett görbe is. Ezen görhe fenékfa, valamint a hárí
tok, erősen alátámasztott vastag tönkbe vannak
beeresztve (1. az ábrát).
,
ess—Y.
Ugró ár v. szökő ár, 1. Árapály (II. k.).
U g r ó k ú t a. m. szökőkút (XV. k.).
U g r ó m a g v. ugrógyökér (»«v.), az Euphorhia
Lathyris nevű kutyatejkóró népies neve. Magva
megszáradva pattog ós szétszóródik, 1. Kutyatej
(XI. k.).
Ugrón Gábor, kit az 1896. választásokon a kor
mánypárt a képviselőházból kibuktatott, azt az
elégtételt nyerte, hogy báró Bánffy Dezső, volt
miniszterelnök lemondásit s kir. foudvarmesterré
törtónt kinevezése után, épen Bánffy kerülete, a
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szilágy-somlyói kerület egyhangúlag képviselő
nek választotta (1899 máro. 26.). Ekkor ismét el
foglalta helyét, az 1896. választások alatt össze
tört pártja élén, noha alig egy évvel azelőtt
Bartha Miklóshoz irt levelében (1898 jan. 5.) á
politikai élettől való visszavonulását adta tudtul.
«Túlnyomó részében romlott értelmiséggel és
gyönge néppel a függetlenséget alkotmányos téren
diadalra vinni nem lehet» voltak szavai. A kép
viselőház 1899 nov. 6. ülésében az indemnityvitában a Széll-kormánynyal való elégedetlen
ségének adott kifejezést, s az indemnityt nem
szavazta meg. A csupán személyt, de nem rend
szert változtatott új állapotokat okkép jelle
mezte : «Igaz, hogy Széli kormányralépésével
friss hó esett a régi sáros útra, amely a maga
fehérségével előttünk csillámlik, eltakarja a régi
sárt, de aki bizalommal rálép a hóra, belyukad
az ós beleesik a sárba». Pártjával egyértelemben
elfogadta, hogy a delegációk működésében részt
vesz s 1899 őszén delegátusnak választatván,
addig ismeretlen ellenzéki szellemet vitt be a
tanácskozásokba, a közös költségvetést az egész
vonalon kifogásolta, a közös minisztérium iránt
bizalmatlanságát nyiltan kifejezte, a hármas
szövetség becse fölött kritikát gyakorolt s a költ
ségvetést nem szavazta meg. Mint a kat. autonó
miai kongresszus tagja, a kisebbség élén állott
(1. Katolikus autonómia) s 1900 febr. ülésen
nagyszabású beszédben igyekezett felfogását ér
vényre jutattni.
Ugró-pénz, az a pénzösszeg, melyet a kanca
tulajdonosa fizet, hogy a mén a kancát vemhessé
tegye. Az U. magassága mindig a mén minősé
gétől függ. Magyarországban és Ausztriában a
telivér tenyészmének után 20—500 frtig ter
jed. Angliában az első osztályú apamének fede
zéseért a 100—1000 font sterling sem tartozik a
ritkaságok közé. L. még Fedeztetési állomás (VI.
k.), Hágatás (VIII. k.).
Ugrópókok, 1. Pókok (XIV. k.).
Ugró vágás, 1. Szökő vágás.
U h l e n h o r s t , Hamburgnak egyik városrésze az
Aussenalster mellett, (i895) 28,327 lak.
U h t o m s z k i j (Uchtomskij) Eszper Eszperovics
herceg, orosz geográfus, szül. Sz.-Pétervár köze
lében 1861 aug. 2rt. A sz.-pétervári egyetemen
bölcsészetet és irodalmat tanult és 1884 óta a bel
ügyminisztérium hivatalnoka. 1896 óta kiadja a
Nagy Péter alapította Szanktpeterburgszkija Vjedemoszti c. újságot. Első sorban kaukázusi, közópázsiai, szibériai, indiai, kínai és japáni nngy
utazásainak leírásaival alapította meg irói nevét.
Harmadik keleti útjáról, melyet 1890 - 9 1 . mint
II. Miklós cár, az akkori trónörökös kíséretében
tett meg, képes díszművet adott ki Alexandrovics
Miklós orosz nagyherceg trónörökös keleti uta
zása 1890 - 91. címmel (oroszul, Lipcse 1893 - 97,
6 rész ; németül, angolul és franciául is). Orosz
ország energikus keletázsiai politikája érdekében
nagy tevékenységet fejt ki. Az orosz-khinai bank
ügyvivő elnöke és a mandsuországi vasúttársa
ság igazgatótanácsának tagja.
U i t l a n d e r s (holland, ejtsd: ajtlandersz, a. m.
külföldiek), Transzválban igy nevezik a boer (búr)
bensziilöttekkel szemben a beköltözött fehér la-
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kosokat, kiknek az angol kormány a boerokóval
egyenlő jogok megadását kívánja. B kívánság
egyiktírügy gyanánt szerepelt a most folyó angoltranszváli háború előkészítésében.
Új-Amsterdam, 1. New-York legrégibb neve.
— 2. U., az indiai óceán egyik szigete, 1. Am
sterdam (I. k.). — 3. U., város, 1. Berláce (III. k.).
Új-Arad, 1. Arad (I. k.).
Újbánya (XVI. le), benne az ipar és kereske
delem, különösen a léva—garamberzencei helyi
érdekű vasút megnyitása, vagyis 1896 évi okt.
hó 25. óta nagy mértékben föllendült. Kellemes
és egészséges éghajlata, gyönyörű fekvése és az
olcsó megélhetési mód miatt a nyári hónapok
ban a fővárosi közönség örömmel keresi fel.
Új-Braunschweig, \.New-Brunsivick{Xlll.k.).
Ujfalusi (Tódor) József, egyházi iró, erdélyi
kanonok, szül. Kézdi-Vásárhelyen (Háromszók)
1852 dee. 12-ón. Középiskoláit Csík-Somlyón, Ko
lozsváron ós Gyulafehérváron, a teológiát Bécsben
végezte. Pappá szentelték 1875. Ezután két évig a
bécsi Augustineumban tartózkodott és teológiai
tudor lett. 1877. püspöki líceumi, 1878. teológiai ta
nár, 1879. papnevelöintózeti tanulmányi felügyelő
és szentszóki jegyző, 1883. szentszóki ülnök, 1884.
egyházmegyei könyvtárör, 1889. papnevelöintó
zeti rektor és székesegyházi kanonok, 1892. a
csik-karcfalvai kerület képviselője s mint ilyen a
közoktatásügyi bizottság tagja. Alelnöke az er
délyi rom. kat. irodalmi társulatnak és az alsófehórmegyei történelmi, régészeti ós természet
tudományi egyletnek. Tiz évig felelős szerkesz
tője volt a Közművelődés c. egyházi lapnak és
számos cikket, értekezést irt ugy ebbe, mint más
lapokba és folyóiratokba. 1899. jun 28. megkapta
a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett kolos
monostori címzetes apátságot.
z—u.
Újfalussy Lajos, i848—49. képviselő, megh.
Remete-Mezőn (Szatmár) 1899 nov.
Új-Fehértó, 1. Fehértó (VI. k.).
Új-Guinea(XVI. k.). Német U., máskép Vilmos
császárföldje, mely addig az Ú.-i társaság keze
lésére volt bizva, 1899 ápr. 1. a német birodalom
birtokába és kezelésébe ment át a Bismarck-szi
getcsoporttal ós a Salamon-szigetek északi ré
szével együtt. A német birodalmi gyűlés által el
fogadott szerződés értelmében Németország az
Ú.-i társaságnak tiz évre felosztva 4 millió már
kát fizet az átvett 50,000 ha. kiterjedésű birtokért.
Új-Hannovera, 1. Bismarck-szigetcsoport.
Új-Hebridák (XVI. k.). Franciaország és NagyBritannia 1887 okt. 24. kelt megegyezéssel ve
gyes bizottságot alkottak, melynek az a feladata,
hogy az ott élő franciákat és angolokat a benszülöttek ellen megvédje. 1897. pedig a tasmaniai
Hobartban tartott értekezleten a szigetcsoport
felosztását vették célba, lí szerint Bspiritu Santo
sziget, valamint a déli szigetek Nagy-Britanniá
hoz tartoznának, Franciaország pedig a sziget
csoport közepét kapná.
Ujhollandi (BÖV.), kerti dísz, cserjés dísznövé
nyek a forró vidékről, az Kpakrideák, Myrtaceák,
Proteaceák, vitorlásvi rágnak stb. közül. Télen
hideg üvegházban tartják.
Új-Irország (Német-Mecklenburg vjTombora),
1. Bismarck-s>.igetcsoport.
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Új-Orkney-szigetek (Dél-Orkney-szigetek),
antarktikus szigetcsoport Délamerikától DK.-re,
a Shotland-sz igétektől É-ra. A következő szige
tekből áll: Goronation, a D. sz. 60° 46' és green
wichi Ny. b. 45° 53' alatt, magassága 1321 vagy
1643 m.; tőle K-re Laurie, továbbá a kettő kö
zött Powell és Saddle. az elsőtől Ny-ra pedig
Inaccessible és Despair Rock. 1 819. lődözte fel
Smith, 1822. Weddel járt ott, 1838. pedig Dnmont d'Urville.
Újságírók egyesülete, 1. Budapesti Újságírók
egyesülete.
Újságkiadók orsz. szövetkezete, 1. Magyar
újságkiadók orsz. szövetsége.
Új-Spárta, 1. Sparté.
Uj-Szent-Anna, 1. Szent-Anna (XV. le).
Új-Szőny, 1. Szöny (XV. k.).
Újszülött. A kihordott vagyis érett Ú. test
hossza átlag 49—50 ctm. s testsúlya 3100 g. A
körmök fejlettek, az ujjvégeket túlérik. A fül
kagylók porcosak. A mellkas domború, a bimbók
az alapból kissé elődudorodnak. A herezacskó
ráncolt, benne a két here jól tapintható. A hajzatos fejből hajzattal fedett (legtöbbnyire csak
gyéren), a szemöldök s szempillák kifejlettek.
Az arc, a koponyaboltozathoz viszonyítva, ki
csiny, az orr rövid, üregei szűkek. Az állkapocs,
ugy a felső, mint az alsó, keskeny ; a koponyaboltozati csontok a varratoknak megfelelöleg
kissé mozgathatók. A fej aránylag nagy, a nyak
rövid, vékony. A has előre boltosait. A végtagok
a törzshöz viszonyítva kisebb terjedelműek; a
kéz ós lábfők kicsinyek, rövidek. A koraszülött
testsúlya és testbossza a koraszülöttség idejétől
függ. Gondos ápolás mellett olykor 1100 és 1200
g.-os koraszülöttet is látunk életben maradni.
Az életbenmaradás ily esetekben jórészt csak
melegítő szekrényekkel, az u. n. költő-kemen
cékkel, érhető el. (Tornier-Auvard-fóle couveuse.)
Koraszülött gyermekeknél a végtagok fejletle
nek, soványak, izomzatuk petyhüdt. A bőr az
egyes testrészek felett nem feszült, hanem rán
colt, sötétvörös, gyapjú-hajakkal (lanugo) bőven
fedett. A fej a törzshöz képest aránytalanul nagy,
a boltozati csontok nem csontkemények; a var
ratok és kutacsok tágak, tátongnak. A fülek hártyásak, a koponyához hozzásimulnak. A berek a
herezacskóban nem tapinthatók.
Az U. életét az első lélekzés jelzi. Az első be
légzés folytán a mellkas kitágul,a bordák egymás
tól távolodnak s a mellkas mellső hátsó átmérője
meghosszabbodik. Az első lélekzés következtében
az addig légtelen tüdő, levegőnek a tüdő légsejt
jeibe való behatolása folytán,légtartalmuvá válik
s ha az Ú. az első lélekzés után rögtön el is hal,
a tüdő légtartalmu marad. Halva született, tehát
nem lélekzett Ú. tüdeje lógnólktlli, vagyis vizben
alámerül. (Törvényszéki szempontból ezen körül
mény felette fontos akkor, ha annak meghatáro
zásáról van szó, hogy a gyermek élve vagy haha
jött-e világra.) A lélekzés megindulásával a mag
zati vérkeringés, az ébrényi vórutak záródása
következtében lényegesen átalakul, s kifejlődik a
nagy és kis vérkör. A gyermek megszületése
után erős sírással ad életjelt magáról. Koraszü
lött gyermek csak gyenge hangon sír vagy csu-
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pán nyöszörög. A Ű. a szülés után csakhamar
megnyugszik s elszunnyad s az alvás tart mind
addig, mig az éhség érzete fel nem ébreszti őt.
Az Ű. bőre faggyus anyaggal van fedve (vernix
caseosa), mely mázos anyag különösen bőven ta
lálható a börredökben. Az U. bőrszíne sötétvörös
(majdnem oly szinti, mint a vörhenyes betegek
bőrfelülete). Ezen vörös szin néhány nap alatt
elhalványul; azon esetekben, hol azÚ.-nél sárga
ság fejlődik, a sötétvörös szin narancssárga szinné
változik át. A bőr felhámrétege az élet első nap
jaiban lágy, csakhamar azonban kiszárad s cafa
tokban lefoszlik. A köldökzsinórnak a lekötés és
átmetszés után visszamaradó részlete, a köldökcsonk, gyorsan fonnyad, beszárad s az 5—7. életnapon mint barnás-fekete, tökéletesen kiszáradt
köteg a köldökalapról leválik. Csakhamar a szü
letés után az U. zöldes-barnás, sűrű pépes, szag
talan bélsárt ürít, az u. n. magzat-szurkot, mely
nek tökéletes kiürülése legtöbbnyire csak a har
madik életnapon fejeződik be. A vizelet eleinte
majdnem szagtalan és igen kis mennyiségü.késöbb
mennyisége szaporodik és sötétebb szinii lesz. A
vizelési inger az egész csecsemő-korban gyako
ribb. Az Ú. izomzata csak kevéssé fejlett, minél
fogva a mozgások korlátoltak; a szopásra szol
gáló izomkészülék tökéletesen fejlett. A csontrendszer fejletlen. A csontok még kevéssé tömö
rek, de edénydúsabbak mint a felnőtteknél. A
koponyacsontok egymással össze nem nőttek,
hanem varratok és kulacsok által vannak egy
mástól elválasztva. A nagy kutacs, az u. n. fejlágy, mely alakjánál fogva négyszögletes kulacs
nak is neveztetik, a két falcsont s a homlokcsont
két részlete által van képezve. Ezen kutacs ren
des körülmények között a születéstől kezdve foko
zatosan kisebbedik s az első életév befejezte után
teljesen záródik vagyis csontosodik. A kis kutacsot, mely háromszögletes kutacsnak is nevez
tetik, a nyakszirtcsont ós a két falcsont határolja.
Ezen, kutacs a születés után csakhamar eltűnik.
Az Ú. agya lágyabb mint a felnőtt agyveleje.
Az agyhártyák véredónyekkel bőven vannak el
látva. Az Ű. aránylag több agyvelö-tömeggel bír
mint a felnőtt. Az egyes érzékszervek az Ú.-nél
csak kevéssé vannak kifejlődve. Leginkább kifej
lődött az ízlés érzéke, mig a hallás és látás érzéke
csak lassan fejlődik. A csecsemő legtermészete
sebb tápszere a női tej. Az anyát legjobban dajka
által pótolhatjuk. A mesterséges táplálás, a mes
terséges tápszerek nehezebb emészthetőségénél
fogva, kevésbbó kedvező eredményt mutat fel.
Természetes táplálásnál a szoptatása 8—10. hó
napig folytatandó. Az elválasztás elővételét rend
szerint az első tejfogak fejlődésétől teszszük füg
gővé. Az első tejfogak a 7. élethó körül törik át
a foghúst s az első fogzás, vagyis a 20 tejfog ki
fejlődése a barmadik életév közepe táján fejező
dik he. A gyermek rendes fejlődés mellett 6 hó
nappal már ül. az első év végén lábra áll s az
első életév után járni kezd. A beszéd csak a má
sodik életévben fejlődik. A mesterséges táplálás
nál tápszer a tehéntej, mely a csecsemő korának
megfelelőleg több-kevesebb vízzel hígítandó. A
tehéntej mindenkor jól felforralva nyújtassák a
csecsemőnek (hígításnál a vízzel együtt forra
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landó). Tartós forralás által a tehéntejben foglalt
esetleg kártékony csirák megsemmisíttetnek. Ily
tartós forraláson alapszik a tehéntej sterilizációja
melyet a Soxleth-féle sterilizáló-készülékkel bár
hol eszközölhetünk házilag.
BÓKAI j.\NOs.
Uj-Tátrafüred, 1. Tátrafüred (XV. k.).
Újvármegye, 1. Pech- Újvár (XIII. k.).
Ujváry Béla újabb müve : Francia-magyar és
magyar-francia zsebszótár, tekintettel a két
nyelv szólásaira (Budapest 1899).
Újzélandi len (Phormium), 1. Vászonfii (XVI
köt).
Újzélandi spinót(t>u\-.), 1. Tetragónia{\\\.\i,),
Új-Zrinvár, I. Zerinvár (XVI. k.).
Ukamba, Brit-Kelet-Afrika egyik vidéke a
D. sz. 0° 50' és .3° közt, a Tana felső folyása men
tén. K-en a Mudumoni-, Ny-on az Ulu- és Kiuhihegyek szolgálnak határául. Lakóinak, a vakambáknak számát 70,000-re becsülik.
Ukrainai, 1. Sziicsűrük (XV. k.).
Ullanow, község Nisko galíciai kerületi kapi
tányságban, a Tanew és San összefolyása köze
lében, (1890) 8613 lak., fa- és gabonakereskedéssel.
Ullmann, 1. Károly, nagykereskedő, szül. Pé
csett 1809., megh. 1880. Egyik legkiválóbb nagyi
kereskedője volt az országnak, mint a hírneves
<'. I llmann budapesti nagykereskedő cég meg
alapítója és társtagja. Alapítója és igazgatósági
tagja az első magyar általános biztosító társa
ságnak és alelnöke volt a pesti magyar kereske
delmi banknak. Az 1867. koronázás alkalmával
a Perenc-József-rend lovagkeresztjét, később a
III. oszt. vaskorona-rendet kapta. Piai halála
után a vaskorona-rend alapszabályai értelmében
az osztrák lovagi címet kapták «erényi» előnév
vel. Három fia volt: U. Imre, szül. Pesten 1845.,
megh. 1896., szintén a. 0. Ullmann cég társtagja
volt; U. Lajos, szül. Pesten, cs. és kir. udvari
tanácsos, az osztrák Dunagőzhajózási társaság
vezérigazgatója ; U Sándor, szül. Pesten 1850.,
megh. 1897., ügyvéd ós a fogarasi választókerü
let országgyűlési képviselője volt.
K. H.
2. U. Mór György, nagykereskedő, szül. Pécsett
1817., megh. Budapesten 1898. Szintén alapitója
és társtagja a C. Ullmann cégnek ; alapítója és
elnöke a pesti könyvnyomda részvénytársaság
nak ós a Lujza-gőzmalom részvénytársaságnak,
az osztrák-magyar bank váltóbirálója, a Pesti
Lloyd-társaság igazgatója volt. Egyik- alapítója
volt a budesti áru- és értéktőzsdének, mely 1889.
alelnökévé választotta, a, magyar nemességet
kapta «baranyavári» előnévvel. Három fia volt:
U. Emil, szül. Pesten 1848., kir. tanácsos, nagy
kereskedő, tőzsdetanácsos, a budapesti kereske
delmi és iparkamara beltagja és több nagy rész
vényvállalat igazgatósági ós felügyelő bizottsági
tagja; U. Pál, szül. Pesten 1850.?ügyvéd, fővá
rosi bizottsági tag, szerb kir. konzul és Ecuador
köztársaság főkonzulja. A szerb Takovo-rend kö
zépkeresztese és a bolgár Du mérite civil rend
nagy tiszti keresztese, közgazdasági iró és több
részvénytársaság igazgatósági v. felügyelő bi
zottsági tagja ; U. Adolf, szül. Pesten 1857., a
magyar általános hitelbank igazgatója és számos
nagy részvényvállalat igazgatótanácsosa, 1899
szept. 9. megkapta a III. oszt. vaskoronarendet.
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Ullmann Viggo, norvég iró ós politikus, szül.
Krisztiániában 1848 dec. 21. Miután elvégezte teo
lógiai tanulmányait, 1873. egy felsőbb népiskola
rektora lett. Lefordított több latin, izlandi s angol
munkát és számos pedagógiai, teológiai meg törté
neti könyvet irt. Már ifjú korában a radikalizmus
buzgó hive volt. 1884 ápr. Stockholmban s Upsalában a norvég politikai helyzetről, 1887 őszén
pedig Dániában a szocialista kérdésről sok elő
adást tartott. 1893. beutazta az Egyesült-Államo
kat s a svéd-norvég unió és a királyi dinasztia
megbuktatására irányuló mozgalom érdekében
nagy agitációt fejtett ki. 1885 óta a storthing
tagja, melynek 1892—94. és ismét 1898 óta el
nöke. Amióta 1894 jan. 5. nyíltan kijelentette,
bogy a köztársaság bive s a királyságnak- és az
uniónak meg kell buknia, ő az ultraradikálisok
elismert vezetője, kit a tervbe vett norvég köz
társaság elnökének szemeltek ki.
Ullr, a skandináv mitológia alakja, Thor isten
mostoba fia, aki mint íjász és korcsolyázó felül
múlhatatlan. Saxo Grammaticus Ollerus néven
említi.
Ulm Jakab, német íivegfestő, 1. Griesinger
(1., VIII. k.).
í imiiriü Tourn. (»<»-•), 1. Varjumogyoró
(XVI. k.).
Ulpia Serdica, 1. Szófia (XV. k.).
Ulrik Károly Péter, holsteini herceg, I. Péter
(13.. XIII. k.). '
Ulrika Lujza, svéd királynő, 1. Lujza Ulrika
(XI. k.).
ult.. az ultimo rövidítése.
Ultramarinsárga, sárga, mérges festőanyag,
melyet viz- és olajfestékül használnak. Anyaga
krómsavas bárium; a levegőn szinét nem változ
tatja.
Umago, város Parenzo isztriai kerületi kapi
tányságban, Isztria Ny-i partján, (mm) 4682 lak..
halászattal.
Umanj. orosz város, (1897) 28,628 lak.
Unau (áiiat), 1. Choloepus (IV. k.).
Iliulergraduate (ang., ejtsd : öndergradjuét),
Oxfordban és Chambridgeben a tanuló neve. on
nan, hogy még nincs grádusa.
Undok, 1. Kellemes (X. k.).
Und-tó (Und-osero), tó Olonec orosz
kormány
zóság I'iuios kerületében, 83 km'2 területtel és
3'7 km-nyi szigettel. A tó némely esztendőben
földalatti lefolyás következtében vizét majdnem
teljesen elveszíti.
Ung (X. k.) vármegye területe a legújabb ada
tok szerint 3053 km'-, lakóinak számát usos)
155,700 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 1 rend. tanácsú
város és 208 kisközség. A szolgabírói járások
száma 4, a körjegyzőségeké 43. Puszta, telep ós
major van 148. A vármegye területén van I kór
ház 195ágygyal; egész területén működik 22
orvos, 108 oki. bába és 12 gyógyszerész. Van
152-3 km. állami és 146'2 lem. törvényhatósági
út, utóbbiak közül azonban 1'5 km. kiépítetlen.
A vasúti vonalak hossza 79'1 km., miből 37'2 km.
állami vasút; a vasúti állomások száma 13. Van
25 posta- és 19 táviróbivatal. A vármegye terü
letén fennáll 2 bank, 2 takarékpénztár és 5 szö
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vetkezet, összesen 604,300 forint tőkével. Az
összes tanintézetek száma 270, köztük 1 hittani
intézet, 1 gimnázium, 4 különféle szakiskola,
1 tanítóképző intézet, 245 népiskola, 17 kisded
óvó és 1 emberbaráti jellegű intézet. Mindezen in
tézeteket összesen 24,747 tanuló látogatta, TH—v.
Unger Alajos, volt orsz. képviselő, szül. NagyKanizsán 1837 máj. 24. Középiskoláit és egye
temi jogi tanulmányait Pesten befejezvén, 1857.
a közigazgatási államvizsga letétele után a budai
helytartósághoz fogalmazó gyakornokká, később
a gyakorlati bírói vizsga letétele után törvény
széki segédbiróvá nevezték ki. 1861. a köz- es
váltóügyvédi minősítés elnyelése után Pesten
Ügyvédi irodát nyitott. 1881 a nagykanizsai vá
lasztókerület — függetlenségi és 48-as programm
alapján — országgyűlési képviselővé választotta
s e kerületet 4 évig, s később 6 éven át a keszt
helyi választókerületet képviselte az országgyű
lésen. A budapesti ügyvédi kamarának több éven
éven át volt választmányi tagja és a budapesti
ügyvédi körnek elnöke. Legújabban a kat. köz
ponti kongrua-bizottság tagja, ezenkivül felügyelő
bizottsági tagja az első hazai takarékpénztárnak.
Unger Miksa, német szobrász, szül. Berlinben
1851-jan. 26. Miután a berlini művészeti akadé
mián és Wolfl Albert műtermében befejezte ta
nulmányait, tölib esztendeig beutazta Olaszor
szágot. Ott készült bronz szobra : A balász (Goethe
verse után). Hazatérvén, a Frigyes Károly her
ceg frankfurti és Waldemar őrgróf berlini szob
rára kitűzött pályázaton megnyerte az első díjat.
Egyéb művei: IV. Erigyes Vilmos király szobra
a berlini királyi kastély fehér termében, I. Ottó
őrgróf szobra a berlini Siegesallee-ben; Bismarck
herceg szobra Eorstban és monumentális mell
szobra az 1890-iki berlini mükiállltáson.
Unghváry-c.w/VíV/, régi nemes család, mely a ha
gyomány szerint a honfoglalás előtti korban birto
kos volt Erdélyben, hol a nemzetség egyik sarja,
Torda, mint székely hadbíró és vitéz jeleskedett
s nagy tekintélyben állott. IV. László király ide
jében a család egyik leányát Piroskát nőül vette
Mózes vagyis Mojs nádornak egyik unokája
László, aki többek között Mojsfalvát (Mojs) is
birta s alapítója volt később a reformáció idejé
ben és azután a közéletben és a tudományosság
terén is kiváló szerepet játszó Mojsfalvi s Mojsvári, (Mojsisovics) családoknak. A család hiteles
oklevelekkel bizonyítható története a XVI. sz.-ban
kezdődik. II. Miksa király 1569 okt. 27. a nevickei
U.-nak, Bethlen Gábor Erdély fejedelme 1621
márc. 9. a nagymóni U.-nak, II. Rákóczi György
1649 dec. 20. (Szamosujvárott) a váradi l'.-naks
ugyancsak II. Rákóczi György 1650 ápr. 3-án
(Gyulafehérvárott) a rettegi U.-nak s ugyanő
1655 nov. 7. (Kolozsvárott) a botfalvi U.-nak adott
nemesi okleveleket, birtokokat és kiváltságokat.
Ezen egymássá 1 vérrokon s csak különböző lakó
helyeik és birtokaik után felvett nemesi előneveikben különböző nemzetiségi ágakhoz sorakoz
nál; még a leleszi konvent 1371-iki Extractusa
szerint az U. de Unghvár nevezetű rokonság,
melynek őse amaz okiratban mint TJngh vajdája
említtetik; továbbá az U. de genere Kozmái, az
U. 'le Kaskantyú stb. nemzetiségű ágak és szár-
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mazékaik. A családra vonatkozó történeti adatok
ós nemesi oklevelek, részben eredetben, részben
másolatban a in. kir. országos, továbbá a leleszi
konvent és U. Vilmos kir. főmérnök családi levél
tárában őriztetnek.
1. U. Ede (nevickei), irú és történelmi adat
gyűjtő, szíil. Szatmár-Németiben 1858 szept. 19.,
hol iskoláit végezte. Részt vett az 1876-iki szerb
hadjáratban, hol meg is sebesült; utazott Orosz
országban és Oláhországban is s 1877. tért vissza
hazájába. 1880. a 43. sz. honvédzászlóaljba so
rozták, honnan kikerülve, életpályául a posta- és
távirdaszolgálatot választotta. 1892. ótasztropkói
postamester. Nagyobb művei: Ki a fosztogató
(elbeszélés, 1891); Borura derű (elbeszélés, 1892);
Önéletrajz (1894); A postások karácsonfája (el
beszélés, 1895); Való és álom (elbeszélés, 1897);
Adatok Sztropkó mezőváros és várának törté
netéhez (1897); A sorsüldözött (elbeszélés, 1898);
A bukóczhegyi monostor története (1898). B lexi
konnak is munkatársa.
2. U. János (rettegi), mérnök ós szinműiró,
szül. Losoncon 1763 nov. 28., megh. Erdődön
1807 okt. 10. Losoncon ós Sárospatakon befejez
vén gimnáziumi tanulmányait, Pesten 1789
szept. 15. mérnöki diplomát nyert. Ő volt az első,
aki a Pesten építendő magyar nemzeti színház
eszméjét megpendítette. El is készítette ennek
tervét és javaslatát e cím alatt: Magyar nem
zeti színház terve ! Szózat a hazához s ajánlva a
magyar nemességnek (1779, latinul és németül is).
Ráday Pál gróffal ós Kazinczy Ferenccel 1790
szept. 21. megalapította az első magyar színjátszó
társaságot. Egyelőre félretéve mérnöki diplomá
ját, egész idejét a magyar szinfigynek, főképen a
színművek Írására szentelte. Színművei: Sári
vagy a háláda'os leány (1 felv. 1792); A kolduló
deák vagy az égi háború (vigj. 2 felv. 1793); A
szökött katona (1793); Ország András, egy külö
nös ember (1793); A deákos leány, vagyis a tu
domány többet ér a szépségnél (1792). Károlyi
gróf meghívására 1798 jan. 30. mint uradalmi
mérnök Erdődre költözött, hol mérnöki feladatai
nak és a tudományosságnak ólt. Mérnöki dolgo
zatai a Tudományos Gyűjteményben ós a Felsőmagyarországi Minervában jelentek meg, halála
után sajtó alá bocsátotta fia U. János kir. kincs
tári ügyész.
3. Z7. Vilmos János (rettegi), kii', főmérnök,
okleveles gazda, közgazdasági és müiró, született
Szarvason 1833 dec. 26., hol az ev. főiskolában
tanult. Innen Bécsbe ment, hol 1852 — 58. a bécsi
cs. kir. politechnikumban a mérnöki és gazdászati pályát végezte. Ekkor alkotta meg 1855. az
első bécsi magyar kört, tisztán szépirodalmi cél
zattal, a magyar irodalom pártolása, terjesztése
és hazafias vállalatok előmozdítása érdekében.
Dunaiszky szobrász által Vajda Péter költő élet
nagyságú mellszobrát az akadémia a nemzeti mú
zeum, a kolozsvári múzeum ós a szarvasi főiskola
számára elkészítette. Mérnöki s gazdászati pályá
jának befejezése után Bécsből 1858. Nagyváradra
ment, hol a latin szertartású püspöki uradalom
birtokait triangulálta és tagositotta. Innen meg
hívás folytán 1859. állami szolgálatba lépett s
azóta máig az állam vízszabályozási és kulturális
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érdekeinek szenteli képességeit. Nagyobb müvei
közül felemlítendő: Előterjesztés a Körös-Be
rettyó folyók szabályozáséiról (1865); Emlék
irat a körösvölgyi árvizek okairól (1869); FelsőOlaszországi útiprogramm (1867); A tornászat
fontossága és tornászait teendőink Békés vár
megyében (1869); Az alföldi szárazság és Ínség
ről (1863); A lipcsei nemzetközi malmászati ki
állításról (1869); Emlékirat a vágszabályozási
munkálatok mikénti végrehajtásáról (1870); Vé
lemény a Vág folyó balpartján fekvő ártér vé
delméről (Nyitra 1874); A nyitrai vágbalparti
társulat alapszabályai (1874); Emlékirat a Vág
völgyében kifejthető öntöző csatorna-rendszerek
ről (1874); A Vág-Nyitra-Zsitva-Dudvágvölgy
vízszabályozási és földöntözési rendszere (1874,
Parisban s Székesfehérváron kitüntetett művek);
A Vágvölgy vízrajzi, szabályozási és földöntö
zési viszonyainak leírása; Roleska patak mal
mainak rendezése(í880, kitüntetett mű); A Duna,
Vág, Nyitra, Garam és Ipoly völgyében kifejt
hető öntözési csatorna-rendszerekről (1877);
Északnyugati Magyarország földtani viszonyai
és nagy térképe (1877); Felső-Olaszország víz
rajzi és földöntözési szerkezete (1877); A vám
völgyi mesterséges haltenyésztés feltételei és egy
minia-haltenyésdö terve (1877); Pálffy Mór gróf
szomolányi mesterséges haltenyésztésének ismer
tetése (1878); Emlékirat országos mintaföldön
tözés létesítéséről (1871); Emlékirat a pozsonyi
magyar színészet állandósításáról (1892); Elő
terjesztés és milléniumi indítvány Pozsony vár
megyében a nemzeti kultúra fejlesztése és a ma
gyar színészet állandósítása érdekében (1893);
Emeljünk emléket Madáchnak (1893); Pozsonyi
Toldy-kör emlékirata a magyar színészet állan
dósításáról (1864); Munkácsy Mihály és a Hon
foglalás képe (1893); Mi volt valódi oka a ma
gyarok Ázsiából való kivándorlásának ? (levél
Zichy Jenő grófhoz Tifliszbe, 1895); Pozsony
jövője és a magyar színészet (1897); Az U.-nemzetség genealógiája (1897); A pozsonyi magyar
színészet történetéhez adatok (1898). Irt számos
közgazdasági, knlturális ós politikai cikket a
napilapok számára.
Unie (Unije), Isztriához tartozó quarnerói szi
get, a lussini kerületben, Lussintól nyugatra, 16
km--nyi területtel. Kikötőhelye Unie, (1890) 678
lak., világítótoronynyal.
Union (ejtsd: jiínjön), több város az amerikai
Egyesült - Államokban. Köztük a legfontosabb
New-Jersey államban, Hudson jobb partján van,
(I8Í:O) 10,545 lak.; iparát tekintve Jersey City
külvárosa.
Union i n l e r n a t i o n a l e , 1. Berni egyez
mény.
Unionisták (lat.) nevezete alatt ismeretesek
azok, akik nemcsak a lutheránusok és kálvinis
ták között 1817. Németországban létrejött egye
sülésnek (uniónak) barátjai, de egyszersmind az
összes keresztény felekezetek ós pártok egyesíté
sén munkálkodnak. L. Unió (XVI. k.).,
Union J a c k (ejtsd: júnjön cisek), az É.-amerikai
Egyesült-Államok kisebb lobogójának népies neve.
Union n a t i o n a l e . 1. Ligae de la Patrie
francaise.
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Uniontown (ejtsd: jAnjöntaun), Fryette eounty
székhelye Pennsylvania amerikai államban, a
Redstone forrásánál, vasutak mellett, (i890) 6359
lak., malmokkal, élénk marha- és gabonakeres
kedéssel.
Unipoláris gépek, egyirányú áramgópek csu
pán egy mágneses mezővel. Faraday 1831. réz
korongot forgatott egy mágnes sarkai közt s a
korongban indukált egyirányú áramokat két sú
roló kontaktus segélyével a korong tengelyéről
elvezette. A technikában ezek az áramgépek nem
használhatók, mivel nagyon gyenge áramokat
adnak.
Unitárius vallás (XVI. k.). Az unitárius egy
ház 1898. hozott egyik határozata folytán az
1899 jul. 2. tartott rendkivüli főtanács a zsinati
és egyházi fő-, valamint a képviselő tanácsra
nézve új szervezetet állapított meg, melyet az
1899 aug. 27 --29. tartott zsinati főtanács is tu
domásul vett, mely 1900 jan 1. lépett életbe. Az
új szervezet nevezetesebb pontjai a következők:
Az egyházi főtanácsnak régi, körülbelül 400 tagja
helyett ezentúl csak 120 tagja lesz, kiknek egy
negyedrésze egyházi, háromnegyedrósze világi
elemekből választandó titkos szavazással, élet
hossziglan. Hivataluknál fogva tagjai a főtanács
nak a püspök, az egyetemes főgondnok, az egy
házi főjegyző, az esperesek, az iskolai felügyelő
gondnokok, a tanárok, az egyházi és a püspöki tit
kár. Az egyházkörökképviselőit 3 évről 3 évre választják.Az egyházifőtanács hatáskörébe tartozik:
Az egyházra és iskolára vonatkozó mindennemű
törvények és szabályok módosítása ós alkotása.
Egyházi ünnepek meghatározása. Vallásos szer
tartások módjának és rendjének megállapítása s
hittani könyvek elfogadása. Tisztviselők szá
mára esküformák készítése. Lelkész-képzés, lel
készválasztás és papszentelós módozatainak meg
határozása. Az egyházi bíráskodás szabályozása.
Az évközben tett intézkedések ellenőrzése. Köz
pénztár, alapítványok, az egyházi vagyonról ve
zetett számadások felülvizsgálása. Határozatho
zatal egyházközségek ós iskolák alapítása vagy
megszüntetése, felekezeti iskoláknak állami v.
községi iskolákká, leányegyházaknak önálló egy
házközségekké alakítása fölött s jóváhagyása az
idetartozó szerződéseknek. Az országos törvények
keretében a, tantervek ós tankönyvek megállapí
tása. Az egyházi tisztviselők fizetésének meg
határozása. Az esperesek, felügyelő gondnokok
és jegyzők megerősítése. Határozathozatal az
egyházi és iskolai államsegély fölhasználása tár
gyában. Az alapítványok ellenőrzése mellett se
gélynyújtás a rendelkezésre álló alapokból. Egy
házi fötanácsi ülést tartanak az első három év
ben évenkint egyszer. A negyedik évben az egy
házi főtanács helyett a zsinati főtanács ül össze.
Ez a négy éves periódus állandóan igy marad s
minden periódus lejárta után új négy éves perió
dus kezdődik. A zsinati főtanács tagjai ós elnöke
ugyanazok, akik az egyházi főtanács tagjai és el
nöke. Hatásköre szintén ugyanaz s ezenkívül még
föladata a püspök- és főgondnok-választás, továbbá
új lelkészek felszentelése. A püspökválasztó zsi
nati főtanács az Approb. Constit. I. r. I. tit. IX.
cikke értelmében a legfelsőbb helyen való meg
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erősítés céljából a választásról azonnal ós köz
vetlenül értesíti a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztert.
F-S.
Universitas iiofoi liiim 4'üiiipi Turopol i a , LTur mezei rendelt szabad kerülete (XVI. k.).
( n i versi l a s XXIV R e g a l i u i n CSvitatuin T c r r a e ticepus, 1. Szepes (XV. k.).
Tnivcrs, L' (ejtsd: iimiver), 1833. Migne és Gerbort által alapított katolikus párisi újság. 1860 —
1867. a kormány tilalma miatt nem jelenhetett
meg. Yeuillot Lajos (XVI. k.) halála óta a lap
tekintélye hanyatlott.
Unokatestvérek, testvéreknek gyermekei egy
más közti rokonsági viszonyban. A nálunk érvé
nyes kánonjogi számítás szerint az U. egymással
másodízben, a római számítás szerint negyed
ízben — rokonok. A házassági törvény szempont
jából az unokatestvéri viszony házassági tilalom,
mely alól a király adhat felmentést. L. még Pol
gári házasság (XIV. k.).
Uphues (ejtsd: up-tuísz) József, német szobrász,
szül. Sassenbergben (Vesztfália) 1850 máj. 23-án.
1878-ig fafaragó volt és főképen szentek szob
rocskáit készítette. Azután Berlinbe ment, három
esztendeig a művészeti akadémia tanítványa volt,
majd pedig Begas Reinhold műtermébe lépett
segédnek. Mint ilyen Frigyes császár szarkofág
ján és a királyi kastély kútján dolgozott. Későbbi
művei: Szabin férfi, aki megvédi bugát; Az íjas
(a sidneyi nemzeti képtárban); I. Vilmos császár
és Bismarck herceg düreni szobra; Frigyes csá
szár homburgi és wiesbadeni szobra; Müller
János természettudós emlékszobra Koblenzben.
Uppony, kisközség Borsod vármegye ózdi já
rásában, fisai) 486 lak. Hajdan a dédesi királyi
vadászterülethez tartozott. Hires volt bölény- és
szarvasvadászatairól. Határa nevezetes kelta
arany-kincs leletéről, melyet egy juhász 1844 okt.
14-én talált. A lelet 160 arany súlyú, állott pedig
dísztűkből ós lemezekből s 18 darab arany drót
karikából, mely utóbbi a pórnép között elkallódott.
Urába, öböl, 1. Darien (1., V. k.).
Urai Sándor, kat. áldozópap, egyházi iró, szül.
Nagyváradon 1859 jul. 16. Középiskoláit u. o.,
a teológiát Budapesten végezte. Pappá szentelték
1881. A nagyváradi latin szertartású egyházme
gyében a lelkipásztorkodás ós a tanügy terén mű
ködött. Jelenleg egy főúri családnál nevelő. Iro
dalmi munkásságát a budapesti papnevelő ma
gyar egyházi irodalmi iskolájában kezdte meg az
egyiptológia és asszirologia terén. Első munkái:
József Egyiptomban és Jákob unokái Egyip
tomban (Munkálatok, Budapest 1880 és 1881); Az
egyiptológia és szentírás (csak egy része jelent
meg az 1896. megindult Biblia és tudomány c.
vállalatban). Munkatársa volt 1880—81. a Tájékozónak (essaik és bírálatok), a Nagyváradnak
és Tiszántúlnak, szerkesztője (1894) a Független
Újság című hetilapnak (közgazdaság és humoros
tárcák)
stb.
•/.—B.
Uralgó telek, 1. Szolgalom (XV. k.).
Uralkodó, monarkiákban az állam feje (1. Ál
lamfő, I. k.). T'.-ház vagy család. 1. Királyi csa
lád (X. k.).
Uralszk, orosz kormányzóság, (1897) 644,001
lak. — U., város, ugyanakkor 36,597 lak.
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i r a n i a Schreb. (»»v.), 1. Utazók fája.
dott s a megyei ellenzéki mozgalmak vezetője
Uránia (XVI. k.). 1. Magyar tudományos szín volt. A beregi evang. ref. egyházmegye 1883. taház Budapesten. Klső rangú s ennélfogva a tár nácsbirájává, 1884. pedig gondnokává válás/.,
sadalmi körök Legmesszebb menő támogatására totta. 1887—97. a tiszaháti kerületet (Bereg) kép
méltán igényt tartó kulturális intézmény, melyet viselte függetlenségi programmal.
Urbanovszky Ernő, országgyűlési képviselő,
1<>0,000 korona részvénytőkével Molnár Viktor,
Váradj/ Gábor, Kövesligethy Eladó dr. és Somogyi szül. Hliniken (Trencsón) 1826 aug. 19. Közép
Nándor alapítottak 1899. a tudományok népsze iskoláit Komáromban, Kassán és Vácott, jogi
rűsítésének céljaira, A színház a Kerepesi-úti mór tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Az
stílű Riuianóc/.y-palotában van576néző számára 1848 —49-iki szabadságharcot a trencséni vadász
fényesen berendezve. Első sorban a természet csapatban küzdötte végig. 1861. Trencsón vár
tudományok, de mellettük a művelődéstörténet, megye első aljegyzőjévé választották (is főjegy
néprajz, művészet, ipar és technika körébe vágó, zői címet kapott. A provizórium életbeléptetése
szaktudósok által irt előadásokat tart, melyeket kor lemondott tisztségéről. 1865. beválasztották
a színpadi szemléltetés eszközeivel, vetített szí az országgyűlésbe, melynekazótaállandóan tagja.
nes képekben és dekorációkban állít szem elé, Jelenleg a bittsei kerületet (Trencsón) képviseli
kisérve a modern technika minden vívmányának szabadelvűpárti prgrammal.
Urémia, 1. Ekgyvéríiség (IX. k.).
felhasználásával előállított fényhatásokkal. A
Urgut, ázsiai város Turkesztán orosz főkorrészvénytársaság igazgatóságának elnöke Mol
nár Viktor, a színház tudományos igazgatója mányzóság Szerafsau kerületében, 6000 tádsik
Klupathy Jenő, a gazdasági ügyeket pedig mint lak. Van 33 mecsetje, több iskolája cs karavánállomása,
főigazgató Bezsilla Nándor vezeti.
Uria, város, 1. Oria (XIII. k.).
2. U. magyar tudományos egyesület Budapes
Uriconium (Viroconium), 1. Wroxeter.
ten, melynek célja a tudományok és művészet
Urlovas-versenyek, amelyekben csakis urlonépszerűsítése révén emelni a hazai közművelő
dés szinvonalat. Az egyesület közlemények és vasok vehetnek részt és pedig vagy kizárólag, v.
kiadványok útján — melyeket a tagok ingyen jockeyk társaságában, mely utóbbi esetben azonkapnak -- állandóan érintkezik a nagy közön- bá n mint nem professzionátus lovasok, tetemes
Béggel, szellemi tekintetben összeköttetést tart sulyengedményben részesülnek, mely többnyire
fenn az U. színházzal, amennyiben gondoskodik a versenyföltételekben van megállapítva.
Urmia-tó (XVI. k.), 1892 óta annyira megnöa színház műsora számára tudományos értékű
előadásokról, esetleg anyagilag is támogatja a vekedett, hogy a partjaitól 6—8 órai távolság
színházat, pályadíjakat tűz ki tudományos dolgok ban levő falvakat, szántóföldeket, kerteket és
népszerű ismertetésére, időszaki kiállításokat szellőket eliszaposította v. egészen elöntötte. B
rendez stb. Az egylet tagjai alapítók — akik egy- jelenség okainak kiderítésére 1897 őszén egy
szersmindenkorra legalább 200 koronát fizetnek olasz expedíció Paladini E. tanár vezetésével ku
le alapítványul ós rendesei', kiknek felvétele tatásokat tett a helyszínén.
Urometer (gör.), a luigy vizsgálására szolgáló
felett — belépési nyilatkozatok alapján — az
igazgatótanács határoz s kiknek évi tagdija 10 aerometer.
Uropoetikus szervek, mindazon belső életmű
korona. Az egyesület 1900. kezdte meg működé
sét, ólén Matlekovics Sándorral mint elnökkel ós vek, melyek a htigy kiválasztására és kivezeté
séi-e szolgálnak.
Molnár Viktorral mint ügyvezető elnökkel.
Urotropin (formin, hexamethylentetramin
Uraninit [ásv.), 1. Uránia (XVI. k.).
Uranizmus (Venus Urania-tól), férfinak férfi C(.H,2X4). Kristályos, vízben jól oldódó, 100°-on
szublimálódő por. Húgysavoldó és megöli a rot
vel szemben irányuló nemi ösztöne.
hadást okozó baktériumokat, melyek liólyaghuUranoszkóp, 1. Asztrodeiktikon (II. k.).
rutnál lépnek fel, újabban a húgyszervek meg
Uránsugarak, 1. Becqnerel-sugarak.
m-s.
Uratlan hagyaték (hona vacantia), oly hagya- betegedéseinél alkalmazzák.
U r t í c a t i o (iiőv.) a. m. csalánozás, a nagyobbik
tck.amelyre nincs örökös. Az U. a kincstárra száll.
Vr&y-család (urai) egyike Szatmár vármegye csalánnak orvosi használata, t. i. a bénult tagot
legrégibb esaládainak, mely Urafalut, honnan szokják vele csapkodni ós izgatni.
Uruapam del Progreso, kerületi székhely Minevét is vette, állítólag már az első foglalás óta
bírta. Okmányilag a családnak már a XVI. sz.- choacan mexikói államban, a mexikói szegély
ban találunk nyomára, s már akkor is Ura birto hegység lejtőjén, (189i) 11,644 lak., nagy kávékában. Nemesi és bárói ágra oszlik. A magyar ültetvényekkel.
Uruguaj (XVI. k,) délamerikai köztársaság
báróirangot !'. Bálint cs. kir. fötörvónyszóki nyu
galmazott elnök és gyermekei 1864 dee. 9. nyer elnökét, Bordát 1897 aug. 23. megöltök, mire
ték, mely rang 1875 okt. 5. U. Gyula, András és öuestas, a szenátus elnöke és egyúttal köztársa
Kálmán bárók (1899 máj. 10 óta a főrendiház sági alelnök egybehívta a kongresszust, kibékíté
a pártokat, oly módon, hogy a konzervativek (a
örökösjogu tagjai) részére megerősíttetett.
U. Imre, volt országgyűlési képviselő, szül. fehérek, blancos) részt kaptak a hatalomból s a
Kérésen (Szabolcs) 1850 márc. 15. Jogi tanulmá hivatalokból, míg az 1896. elesett fehér-párti fel
nyait a budapesti egyetemen végezte. Már jogász kelők özvegyei és árvái kegyelemdíjban része
korában Bereg vármegye tiszteletbeli aljegyzője sültek. A parlament radikális és haladópárti több
volt. Katonai szolgálatának kitöltése után. atyjá ségének (eolorados) azonban nem kellett ez a ki
nak Bereg vármegyében levő birtokán gazdálko egyezés s így Cuestas kénytelen volt a képviselő-
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házat s a szenátust feloszlatni s új választásokat
kiírni: egyelőre pedig 88 tagbúi álló államtaná
csot hívott egybe (1898 febr.), melynek harmadát
a fehérekből, másik két harmadát pedig a Colorados-párt embereiből állította össze. Ez az ál
lamtanács elismerte öt kormányzónak, mind
amellett jul. 1. Montevideóban újabb (katonai)
felkelésre s utcai harcokra korúit; de a kormány
négy napi harc után a lázongó tiszteket és kato
nákat leverte. 1899 márc. 8. Cuestast köztársa
sági elnökké választották. U. .Magyarországgal
kötött szerződést a bűntettesek kiadatására nézve,
1. Kiadatás.
M. L.
U r u k u , 1. Orleánfa (XIII. k.).
Urusszov, orosz hercegsdiplomata.U. berreg
nek, III. Sándor cár fő szárnysegédének fia, nagy
bátyja Gorcsakov kancellár pártfogása mellett
lépett a diplomáciai p á l y á r a ; előbb követségi
titkár volt Rómában, majd követ Bukarestben s
miután egy ideig mint Nikolajevics Mihály nagy
herceg udvari marsalja működött, kinevezték
követnek Brüsszelbe, ahonnan 1898 elején Mohrenheim helyére mint nagykövetet Parisba he
lyezték át.
ü s a m b a , I. üszambara (XVI. k.).
Dstica (XVI. k.). A regényes szigetet s patri
arkális életviszonyait újabban Lajos Salvator
főherceg irta le (a könyvpiacra nem került) dísz
munkában (1898).
I s u a l i s i ii ( e i p i i i a i i <> (lat.), valamely tör
vénynek a szokásjog szerint magyarázata.
U s u l u t a n a z ugyanily nevű departamento szék
helye Salvador közép-amerikai köztársaságban,
a róla elnevezett kialudt vulkán lábánál, (isin)
6855 lak.
Uszboi, 1. Ama Darja.
Úszó jéghegyek. A sarkvidékeken, ahol az
örökös hú határa a tenger színével van egy ma
gasságban, a glecserek (VIII. k.) lenyúlnak a ten
gerig, melynek hullámai nemcsak olvasztják, de
alá is mossák okot. Gyakran megesik, hogy óriási
jégtömegek kerülnek így a tengerbe, melyek
mint Ú. 100 m.-re is kiemelkednek a vízből, míg
a viz alatt elterülő tömegek a 800 m. mélységet
is elérik. Sokszor a -40. szélességi fokig is eljut
nak. Rengeteg mennyiségű kőtuskót hurcolnak
magukkal, ami olvadásuk közben a tengerbe ke
rül; L. Jégkorszak (IX. k.).
szí. H.
Úszók (IK'ÍV., fluviales), az egyszikű növények
egyik rendje; vizi növények csomósán tagolt
szárral, s rendesen váltakozó levelekkel, szár
ölelő nyéllel és hártyás pálhákkal. A többi egy
szikű magfehértelen vizi növénytől tökéletlen
virágleplök különbözteti meg. Többnyire füzórded virágzatjok a buzogányosokhoz közelíti. Egyrekeszü magrejtőjükből egymaga zárt vagy csont
héjas termósgyümölcs képződik. Ide tartoznak a
hinárfélék (Naiadaceae)megazuszányfélék. BOKB.
Uszoly-adó, az a díj, melyet a hajós a hajózás
érdekében fölállított jelzők használatáért, azok
föntartására fizet.
Úszósziget (nBv.), különböző vizi növényeknek,
nálunk a nád, fodorsás, vizi menták és más vizi
tarackoló füvek szövedéke, a viz színén úszik s
vastagsága szerint néhol laknak is rajta, a vé
kony rétegűt azonban a szélvész szét is szaggatja,.

Utiel

.Minthogy a viz szilién lebeg, a vihar magával
ragadhatja, ekkor vándorláp a neve. Növény
zete a, sziget vastagsága és földvegyüléke szerint
különböző, a vastagon nyírfa, fenyőfa, égerfa is
nő. A vastagot Afrikában lecövekelik, banánát
ültetnek rá, kecskét s tyúkot tenyésztenek rajta,
sőt Mexikóban úszókertek is vannak. A hazai Ú.
keletkezésére nézve megjegyzendő, hogy az al
kotó nádnak hosszú és vastag tarackja i. a/.az föld
bei i indái vannak s a viz nagyon elősegíti neki, va
lamint a vizi növényeknek is a gyökérképződést,
Amint a nád a partról a vizbe beereszkedik, a híg
sá rban vagy a vízben az évről-évre el nem pusztuló
gyökeréből, tarack jaiból,valamintmásnövóiiyhulladókből, végre a viz színén úszú turfás szövedék,
az úszó v. nádsziget képződik. A nádsziget a víz
állás szerint slllyed vagy emelkedik, az erösebb
szel himbálja, néha szétszakadozik s a viz ide-oda
hajtja, süppedékes és veszedelmes, de ha a szö
vedék elég erős, az embert is elbírja beszakadás
nélkül. Némelykor a nádas a mocsarakat vagy
álló vizeket fenékig kitölti, végre a fenékhez is
erősíti magát, ilyenkor a náderdö támad. V. ö.
Hanicsz, Az Ú.-ek (Pöldr. Közlem. 1893).
BOBB.
Ú s z t a t ó horog, 1. Gsáklya.
Usztáv (orosz) a. m. ukáz, 1. Nakáz (XII. k.).
Usztopalia, 1. Asztropalia.
Uszt-Szisszolszk, az ugyanily nevű járás szélehelye Vologda orosz kormányzóságban, a Sziszszola és Vicegda összefolyása közelében, (ísas)
1475 lak., prémkereskedóssel.
Úszubu (üsubu), 1. Öcsöb (XIII. k.).
\'i. I. Arezzói szótagok (II. le).
U t a k a m a n d . Madrasz brit kormányzóság Nilgiri kerületének fővárosa, a Nilgiri legmagasabb
hegycsúcsai (Dodabella 2170 m.) közepett, 2200
méternyi magasságban a tenger szine fölött, a
Dodabella folyó mellett, (isin) 15,053 lak. (9071
hindu, í-lGí- keresztény), sok templommal, kór
házzal, iskolákkal, botanikus kerttel, könyvtár
ral, a madraszikormányzó nyári székhelyes ked
velt üdülőhely.
Utalási l a j s t r o m , 1. Átutalási eljárás.
U t á s z h a d a p r ó d i s k o l a , 1. Katonai nevelő- és
képzőintézdek.
U t á s z - o s z t a g o k (gyalogsági és vadász V.), ezredenkint (zászlóaljanként) egy tisztből, zászló
aljanként 2 altisztből ós s z á z a d o n k é n t i emberből
állanak; az utóbbiakból 2 ember ácsszerszámmal,
2 ember pedig a föld kiemelésére szükséges szer
számmal van ellátva.
U t a z ó k fája (nőy., Uránia Schreb., Ravenala
Adaus.), a pizangfélék fája, két faja Dél-Amerika
északi részén ós Madagaszkáron terem. A Rav.
Madacascariensis Poir. (Uránia speciosa Willd.),
Madagaszkárnak pizangfóle, 3 l / s —6 m. magas
fája. Legyezőforma nagy levelének hosszú nyele
a függesztő pontjánál kimélyed, a vizet felfogja és
a szomjas utazónak minden évszakban megőrzi.
Meghasítva üdítő ital bugyog belőle. Az üvegház
kiváló dísze.
BORII.
Utiel, város Valencia spanyol tartományban,
az 1161 m. magas Sierra de Aledua tövénél, a
Magro-folyó és a valencia—U.-i vasúti vonal mel
lett, 0887) 1.0,638 lak., bortermeléssel, szappan-,
selyem- ós vászongyártással.
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Úti lokomotív. 1. Gazdasági lokomotív.
Útjelzés, a turistaság terén az a törekvés, hogy
bizonyos irányban ismétlődő szines jelek, u. in.
festéksávok vagy jelzőtáblák segélyével a termé
szeti tájszépségeket, turistaházakat stb. könnyeb
ben elérhessük. Megkülönböztetünk erdei, sziklás
és mezei Ú.-eket, melyek rendszeresítésével a
barangolási kedv, amint főként Németországban
dívik, nálunk is kifejlődhetik és a turista-forga
lom előmozdítását vonja maga után. Ez a turistaintézmény manapság a gyalog kirándulók valódi
jótéteménye, mert annak révén vezető nélkül
idő- és pénzmegtakarítás mellett kényelmesen
juthatnak el a kitűzött colhoz.
Utófájdalmak. A méhnek fájdalmas összehú
zódásai a lepényi időszak után, különösen olyan
nőknél lépnek fel. kik már többször szültek. A
szülés után közvetlenül jelentkeznek és a követ
kező második, barmadik, sőt hat, nyolcadik na
pig is eltartanak. Eleinte erősek és sűrűn követ
keznek egymás után, majd gyengébbek és ritkáb
bak lesznek, mig végre megszűnnek. A csecsemő
szopása is előidézi. Az U. nem kóros állapot, amig
láz nincs, nem és türhetlen erősek, a szünetek
alatt pedig a nő jól érzi magát. Ha azonban elő
ször szülőnél és nagy intenzitással lépnek fel,
ugy orvosi segélyt igénylenek.
SCH—K.
U t ó m a g v a s a k (»8v., Metnspermae), 1. Zárvamagzók (XVI. k.).
U t ó m e r i s z t é m a fnöv.), 1. Oszlószövet (XIII. k.).
Utónövények, 1. Hiszterofiták (IX. k.).
U t ó p o t r o h (állat, postabdomen), az ízeltlábú ál
latoknál a potroh ama végső része, mely farkszcrüen meg van vékonyodva, p. a skorpióé, folyami
ráké stb.
Utótilalom, 1. Legeltetési tilalom (XI. k.).
U t r i c u l u s , 1. Sziltyő (XV. k.).
U t u s , folyó, 1. Vid (XVI. k.).

l'va ursi, fólia uvae ursi (lat.), a medveszőllő
(XII.k.) levelei. A leveleken mintegy 360/0 csersav,
1 — 2°/o galluszsav. azonkívül urson ós ursin nevű
gyantás anyagok s arbutin van. Összehúzó hatása
miatt a levelekből készült forrázatot belsőleg ad
ják, különösen a húgyhólyag gyuladásos bántal-
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mai ellen, továbbá a belekből (vérhasnál) és a
méhből eredő vérzések esetében is jó hatását ta
pasztalták. Az arbutin a szervezet erjesztő anya
gainak hatása alatt hidrokinonra hasad, mely a
vizeletben hidrokinon-szulfonsavak alakjában je
lenik meg; e vegyületek és a csersav fertötleiiítöleg batnak a vese szövetére és a húgyutakra.
Uvea, 1. Logalty-szigetek (XI. k.).
Uzerche (ejtsd: Uzers), város Corréze francia départementban, a Vezére melletti festői fekvésű
magaslaton, vasút mellett, (isni) 4351 lak.. XII.
sz.-beli templommal, papirosgyárral.
Uzés (ejtsd: üzfsz) Anna de Rochechouart-Mortemart hercegnő, szül. Parisban 18i8-ban. 1867.
feleségül ment Crussol Manó U. herceghez (megh.
1878.), a törvényhozó testület és 1871. a bordeauxi
nemzetgyűlés (monárkista) tagjához. Pérje halála
után hű maradt annak ]iolitikai elveibe/, és jelen
tékeny vagyonának nagy részét a monárkikus
párt érdekeire fordította. Abban a biszemben,
hogy a boulangista mozgalom (1888—90) a monárkia visszaállítására fog vezetni, hárommillió
frankot bocsátott Boulanger rendelkezésére. Mint
szobrásznő is ismeretessé tette nevét, 1898—99.
pedig a táborkar s a klerikális monárkista párt
zászlója alatt a Dreyfus-pör revíziója ellen mű
ködött és több sajtópört is indított a Dreyf us-párti
revizionista lapok ellen, akik személye ellen tá
madásokat intéztek. Idősb fia Crussol Jakab, U.
herceg (szül. 1868., megh. Kabindában 1893 jun.
20. afrikai útjában). Emlékének a hercegnő Le
voyage de mon fils au Congo (1894) c. munkát
szentelte.
o. J.
Úzok, a IX - X. sz.-ban a Volga ós Ural közt,
a mai kazak-kirgizek belső hordájának területén
élő törökök, a kazárok szövetségesei. Görög irók
azoknak, az arabok gázoknak nevezik őket.Turkománok voltak s nevük tulajdonkóp a töröksóg
gyűjtőnevei közé tartozik. Már 835 előtt villong
tak a besenyőkkel, kikkel való rokonságuk foká
nak megállapítása a legnehezebb kérdések közé
tartozik. 888 táján teljesen kiszorították a bese
nyőket, kik viszont Lebediából a magyarokat
nvomták ki.
M.

u.
Überland-íöldek, a régi katonai határőrvidé
keiig volt kikindai kerületet alkotó Nagy-Kikinda,
Mokrin, Karlova, Bassahíd, Szerh-Keresztúr, Jó
zseffalva, Kumán, Franyova, Melenee és Tarras
községekben a községi földek fölosztása után fenmaradt, hajdan mocsaras, vizjárta föld, melyet
később kiszárítottak és a kincstár a községeknek
bérbe adott, ezek pedig a községi gazdák között
használatra kiosztották. De már az 1882. XXVIII.
t.-e. helybenhagyja egyrészt a m. kir. pénzügy
miniszter, másrészt a nevezett községek között
létrejött adásvevési szerződést, a melynek értel
mében e megvett birtokrészeket jelenlegi birlalóik-

nak a községek megfelelő vételárban átengedni
kötelesek; egyszersmind azonban fel jogosíttatna k,
hogy mind az ideig, mig a község és az egyes
birlalók között a birtokviszony véglegesen ren
deztetik, illetőleg mig a kölcsön teljesen törlesztve
nem lesz, az illető birlalóktól ós jogutódaiktól a
vételárnak és a haszonbéri hátraléknak megfelelő
kölcsön évi járadékát beszedhessék, esetleg ké
sedelmi kamataival együtt a közadók módjára
behajthassák.
»•
Üchtritz Kuno, német szobrász, szül. Boroszló
ban 1856 jul. 3. Tanulmányait a bécsi művészeti
akadémián végezte, ahol Tilgner Viktor tanít-
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Ülésszak

ványa volt. Eleinte uutui'alis/.tikusau befestett t.-e. 12. §) szerint a rendes eljárásban, mely alatt
szobrokat készített, majd, miután 1886. Berlinbe a jegyzőkönyvi tárgyalás is értetik, a feleknek
költözött, a dekorativ s a monumentális szobrá magukat ügy védáltalkellképviseltetniük.Ugyane
szatra adta magát. Müvei közül említendők: egy szabályt mondja ki a sommás eljárásról szóló
nyilvános kút Berlinben, György Vilmos választó törvény (1893. XVIII. t.-c. 187. §) a felülvizsgá
fejedelem szobra a berlini Siegesalleeben, Moltke lati eljárásra nézve, melyben az ügyvédi ellen
lovasszobra Boroszlóban, I. Vilmos császár, Bis jegyzés nélkül benyújtott felülvizsgálati kérelem
marck, Moltke mellszobrai.
ós egyéb beadványok hivatalból visszautasítanÜckendorf, község Arnsberg porosz kerületben, dók és az ügyvédi képviselet nélkül megjelent
Gebenkirchen közelében, vasút mellett, (1895) fél meg nem jelentnek tekintendő. Az Ü. közvet
10,108 lak., sör-, szesz-, téglagyárral, kőszénbá lenül nem a felek érdekében, hanem abiróságós
az eljárás érdekében van felállítva, mert az ügy
nyával.
véddel sokkal könnyebben lehet tárgyalni, mint
Ücskilisszi a. m. Ecsmiadzin (V. k.).
Ügetés (nóm. trab, ang. trotting), ez négy a féllel. Sőt az eljárás berendezése is bizonyos
lábú állatok járásának egy módja, átmenet a mértékig attól függ, vájjon Ü. áll-e fenn v. sem.
lépésben való lialadás és a vágtató futás között. mert a perkezelésnek egy részét az ügyvédre
Tulajdonkópen nem egyéb mint gyorsított lépés, sukkal inkább át lehet ruházni, mint a félre.
melynél a keresztben álló melső és hátsó (jobb Hogy az Ü. a peres eljárás érdekében van fel
első és bal hátsó, bal első és jobb hátsó) lábakat állítva, az legjobban kitűnik az Ü. alól tett kivé
egyszerre mozgatva haladnak előre (1. Lovaglás, telből. Azok ugyanis, akik ügyvédi oklevéllel bir.
XI. k.), A rendes Ü.-től különbözik a lónak azon nak (ha nem is gyakorló ügyvédek), továbbá bi.
mesterségesen képzett járó módja, amelynél nem rói és kir. ügyészi minőségben alkalmazott állam
a keresztben eső, hanem az ugyanazon oldalon hivatalnokok, a kir. közjegyzők, a nyilvános jog
fekvő két lábával halad előre. A közönséges tanárok és jogi doktorok, saját vagy atyai hata
Ü.-nél ez valamivel gyorsabb s főleg Ameriká lom alatt álló kiskorú gyermekeik ügyeiben ma
ban fejlesztették a lónál ezt a járásmódot nagy gukat ügyvéd által rendes perekben vagy a fe
lülvizsgálati eljárásban sem kötelesek képvisel
tökélyre.
tetni, nejeiket pedig, mint megbizottak képvisel
Ügyészségi megbízott, a bűnvádi perrendtar hetik. A sommás eljárás (36. §) az Ü.-nek feltéte
tás (1896. XXXIII. t.-c.) szerint a vád képviselője les alakját is ismeri, mely azokkal a felekkel
a járásbirósági büntető eljárásban. Ü.-á csak szemben alkalmazható, kiket a bíróság ismételt
jogvégzett egyén nevezhető ki. A megbízást az illetlen viseletük vagy érthető előadási képesség
igazságügyminiszter adja kirendelés útján. A ki hiánya miatt a további előadástól eltiltott. Ha
rendelt ÍJ.-ak nagyrészben ügyvédek, bírósági ennek folytán a fél képviselet nélkül marad, a
aljegyzők és joggyakornokok, szolgabirák s azok, tárgyalás a fél költségére oly meghagyással haakik nem államhivatalnokok, havi vagy negyed lasztaudó el, hogy az újabb tárgyaláson a meg
évi részletekben utólag utalványozott tisztelet nem jelenés törvényes következményeinek terhe
díjban részesülnek, melynek évi összege -400—600 mellett ügyvéd által tartozik megjelenni. A kül
korona közt váltakozik. Az Ü. nem tagja a kir. földi törvények közül a német (1877) birodalmi
ügyészségnek, nem is köztisztviselő, esküt nem ós az osztrák (1895) perrendtartás általában a
tesz és hivatalos pecsétje nincs, hanem közmeg- társasbiróságok előtt folyó peres eljárásban irja
bizott, kinek a kir. ügyész és főügyész a hatás elő_ a kötelező ügyvédi képviseletet.
v.
körébe tartozó ügyekre nézve utasítást adhat. Az
Ü. hatásköre a járásbirósági eljárásban a közvád
Üldöző görbe.Ha valamely pont (az üldöző) úgy
képviseletére terjed ki, tehát csak a hivatalból mozog, hogy sebessége folyvást egy másik, szin
üldözendő bűnügyekben jár el, a nála tett feljelen tén mozgó pont (az üldözött) felé van irányítva,
tésekről jegyzőkönyvet köteles f elvonni,amennyi- akkor az általa leirt görbét Ü.-nek mondjuk.Ilyen
beu azonban véleménye szerint büntetendő cse mogást végez pl. a kutya (innen a kutyayörbe
lekmény nem forog fenn, a vád képviseletét meg elnevezés), ha folyton egyenesen urának tart.
tagadhatja, illetve a vádat elejtheti. Az Ü. indít Valamely Ü. meghatározására nem elég az üldö
ványt tesz az előzetes letartóztatás elrendelésére zött pont mozgását s az üldözőnek kezdeti hely
vagy megszüntetésére nézve s hivatalból üldö zetét ismerni, banem minden pillanatban tudni
zendő vétség vagy kihágás miatt a tárgyalás je kell az üldöző sebességének értékét. Rendesen az
lenléte nélkül meg nem tartható. Az Ü.-ak szol üldözött és az üldöző pontnak állandó sebességet
gálati viszonyaira, kötelességeire és jogaira vo tulajdonítunk.
KÜKSCH.
natkozó részletes utasítást az igazságügyminiszter
Üldöztetési tébolyodottság. 1. Tébolyodottság
4700/1899.1. M. E. sz. rendeletével (Igazs. Közlöny.VIH. évf. 11. sz.) bocsátotta ki. Minden járás (XVI. k.).
Ülés (sedes), összejövetel közös tanácskozás ós
bírósághoz (kivéve a budapesti _büntető járásbíró
ságot) rendszerint csak egy Ü. és egy állandó határozás céljából. Így a parlament, a választ
helyettes rendeltetett ki, utóbbi azonban díjazás mányok, egyes testületek, s jelesül társas bírósá
ban nem részesül.
v. gok ülésekot tartanak. Utóbbiaknál rendesen az
Ügyvédi kényszer, a polgári peres eljárás ama ülósi napok egyszersmindenkorra előre meg van
szabálya, mely bizonyos ügyekben magát a peres nak határozva. Szükség esetében azonban rend
felet is kizárja a per vitelöböl s kötelezővé teszi, kívüli ülésnek van helye.
Ülésszak, a parlamenti életben az az e-rósz
hogy magát ügyvéd által képviseltesse. A ma
gyar polgári törvénykezési rendtartás (1881. L1X. időtartam, a melyre a parlament összehívu volt,
s mely ezalatt együtt van.
A Paüas tiagy Lexikona. XVllí. kőt.
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Ültetőfogó. A mellékelt ábrában feltüntetett
Fahrentheil-féle Ü. az u. n. gomültetésre szolgál,
melynél a fiatal rászák
vagy csemeték a megeredés biztosítása céljá
ból a földdel egytitt ki
szedetnek és igy átültettetnek.Az Ü.alkalmazása
abból áll, hegy a fogó
val előzetesen az ültetés
helyén a földet kiemel
jük, aztán pedig vele az
elültetendő növényeket
oly földgommal kiszed
jük, hogy ez az előre
készitett lyukba kényel
mesen beleférjen. Az Ü.
agy kertészetben, mint
Fabrentbeil-féle ültetöfogó. a mezőgazdaságban és
erdészetben különösen
hiányos vetések ós ültetvények ki pótlásánál
nyer alkalmazást.
H—H.
Ültetvényes, megfelel az ang. farmer szónak,
mely eredetileg mezőgazdát, bérlőt jelent. Ü.-nek
szokás nevezni a délvidéki, különösen amerikai
gazdákat, kik ipari és kereskedelmi növényeket
termesztenek.
Ünnepélyes jogügyletek (negotia solemüa),
olyanok, a melyekhez bizonyos külső alakszerű
ségek szükségesek. Az alakszerűség jelentősége
különböző. így jelesül lehet az a) érvényességi
kellék, ugy, hogy az előirt alakszerűség hiányá
ban a jogügylet érvénytelen; b) bizonyítási
kellék, igy p. bizonyos esetekben okirat által
való bizonyítás csak közjegyzői okirattal történ
hetik; c) néha az alakszerűség csak bizonyos
előnyöket nyújt, p. a közjegyzői okiratnak bizo
nyos esetekben végrehajthatósága.
Üpákoj (gör.) neve a gör. egyházban azoknak
az istentiszteleti énekeknek, a melyek alatt ülni
nem szabad.
Üres menet, 1. Haszonkilométer (IX. k.).
Ürge Ignác megh. Khinában 1898.
Ürömrózsa (DÓT. , katalinrózsa v. katalinvirág,
Chrysanthemum L.), a sugaras fészkesek füve v.
karója, rendesen szép virág. Több más idevont
gónuszszal (papvirág, Pinardia Cass., Argyranthemum Webb, morzsika, Plagius L'Hér.) együtt
130 faja az óvilágnak mérsékelt és hideg vidé
kein, Afrika északi és déli részén és Amerikában
terem. Fészke félgömbforma, sugaras, vacokja
nem üres, kopasz, laposan domború. A Ch. carinatum Schousb. egynyáróltü virág, fészke há
romszínű, sugara fehér, az alja egészen sárga,
belső virágai feketepirosak. Marokkóból ós B.
Afrikából való, kertben sok fajtáját termesz
tik. Egyszinü v. többszínű, szimpla v. teljes. A
Ch. coronarium v. Pinardia coronaria L. fész
kének sugara is, belső virága is sárga. Dél-Euró
pából ered, egynyáréltU, kertbe ültetik. Sokkal
nevezetesebb az őszkor nyiló magas ós kórós Ü.,
mint a Ch. Indiaim L. és Ch. Sinense Sabin. Na
gyon hasonlít egymáshoz, virágfészke nagy ró
zsa, különböző szinti és majd valamennyi virága
nyelvforma, majd sugártalan fészkében csak csö
ves virágai vannak. Nyár végén, késő őszig vi-
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rágzik, ezért katalinrózsa. Háladatosságáórt na
gyon kedvelik, őszkor koszorúba kötik. Szobába
valamint hideg üvegházba is célszerű. Ma máiszámos fajtája van, nevezetesen az angol nagyon
tökéletesítette, virágrózsájának átmérője egész 8
cm. lehet. A Ch. segetum L. (1. Aranyvirág, II. k.).
A Ch. frutescens L. és Ch. grandifiorum Brouss!
a Kanári-szigetekről, leginkább a franciák ked
velt virága. A virág sugara fehér, a közepe sárga.
V. ö. Burbidge, The Chrysanthemum, its history^
culture etc. (London 188i); Fenzl, Beitráge zur
náheren Kenntniss der Pormenkreises einiger
innliindische Leucanthemum u. Pyrethrum-Arten
(Bécs 1853).

HOKB.

Üstök, a fej előrészén, közvetlen a homlok fe
lett eresztett hajcsomó. A magyarok ősidőktől vi
selték (1. Magyar viselet, Xll.köt, 192. old.), ázsiai
nyelvrokonaik máig viselik. A török hódoltság
idején az Ü. viselet megújult. — Ü. (coma), a lx>
tanikában az ágaknak, leveleknek (a császárko
rona csúcsán), virágoknak (gyöngyike) v. a sző
röknek (a magon) csoportosodása.
Üstökös csillag. Egyei) rendkívüli égi tüne
mények (minők az északi fény, napudvar, kettős
nap stb.) mellett az úgynevezett portentumok,
vagyis nagy csapásokat jósló csodajelek egyike,
amelyről főkép azt tartja a legtöbb nép hite, íiogy
háborút, vagy egyéb csapást jelent. Ily értelem
ben való említése kivált régi történetíróknál s
honi és külföldi krónikásoknál gyakori. A háború
val kapcsolatba egyebek közt leginkább kardhoz
hasonló alakja miatt juthatott.
KAT.
Ütési idomok v. nyomási idomok, ama három
vagy többsugaru ós másfele alakú idomok, melye
ket egyes ásványkristályok lapjain az által idéz
hetünk elő, hogy valamely hegyes tárgygyal (tű
vel, árral) gyengén ütünk rájuk. Reusch figyelvén
meg ós tanulmányozván őket legelőször, Reuschféle idomoknak is mondatnak. Kősón p. az ütési
idom oly nógysugaru csillag, melynek sugarai a
rombdodekaéder lapjaival egyközösek. Csillám
lemezeken az ütési idom hatsugaru csillag,vagyis
három egymást keresztező repedés i vonal; az
egyik az egyhajlásu ásvány szimmetria-síkjával
egyközös, a másik kettő olyan kristálylapokkal,
melyek a főtengely véglapja és az oszlop övéhez
tartoznak. Számos egyéb lágy ásványon ismere
tesek Ü., de nem mindegyiken sikerültek, SZT. H.
Ütközeti menet, 1. Menet (XII. k).
Üvegképek. A festészet korlátoltabb technikái
egyikének, az üvegfestészetnek alkotásait nevez
zük igy. Az üvegablakok a rómaiaknál sem voltak
ösmeretlenek, de még a középkor elején is ritkák.
Az üveget színtelenül s nagyobb darabokban elő
állítani sokáig nem tudták. E körülményekre ve
zethető vissza az Ü. keletkezése, melyek külön
böző színű darabokból összeállított ablakokból oly
módon jöttek létre, hogy az üvegdarabokat idők
folyamán színeik szerint csoportosították s mo
zaikszerűen szönyegmintákat utánozva állították
össze. A legrégibb adatok, melyek ilyen Ü.-ről
szólnak, a VI. sz.-ból maradtak ránk, Paris Tours,
a római Laterán-ternplom üvegablakairól. A figu
rális Ü. hazája Franciaország s a X. sz.-ban ke
letkeztek. A XII. sz.-ban az Ü. technikája szélté
ben ösmeretes s Theophilus presbiter is leirja:
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iszapolt krétával bevont deszkára rajzolták az Ü.
alakjainak s ékítményeinek a körvonalait, meg
jelölvén a színeket, megfelelő üvegdarabokat rak
tak az egyes részekre, melyek rajzát az üveg
lemezekre másolván, ezeket izzó vassal körülvág
ták; az árnyékolást zománcszerü fekete-barna
festékkel végezték, mely különböző mérvben föl
rakva három árnyalatot tett lehetővé, de egyél)
festékeket is használtak. A színezés befejeztével
ólommal szegélyezték az egymáshoz illő üveg
darabokat s cinkkel összef orraszjtották.Igy készül
tek a román stíl korában az ÍL, melyek kevés
szint tüntetnek föl s ez a zöldes üveg színén kívül
kék, sárga és vörös. A csúcsíves építészet kevés
helyet engedvén a monumentális festészetnek, ez
az Ü.-en keres magának új tért: A technika is
tökéletesedett s e kor volt az Ü. virágzási kora. Az
eddig használatos a szőnyegmmtákra emlékeztető
háttér helyett építészeti tagozatok keretébe ke
rülnek alakjai, színezésük is dúsabb, összhangzatosabb lesz. A XV. sz.-ban kezdődik az Ü. hanyat
lási kora: a renaissance szóles falfelületein a fes
tészet ismét tág teret nyer, az üvegfestószet kez
detben ezzel versenyezni törekszik, távlati hatá
sokat hajszol, mi technikájával ellenkezvén,
mindinkább hanyatlik. A XVII. sz.-ban a Ü. ké
szítése ritkaságszámba megy, csakhamar techni
kája is feledésbe merül. Az Ü. festését újabban
ismét fölelevenítették, München, Innsbruck, Bécs
főhelyei ma ezek készítésének. Budapesten is
meghonosították; a modern Ü. készítésénél azon

ban általában túllépik e technika korlátait, ami
mindenkor a stílszerűség, a művészi hatás rová
sára esik.
Irodaiom. Oeffert, Geschichte der Glasmalerei, Stuttgart
1839 ; Waring, Examples of ornamental art in glass etc,
London 1855.

Üvegtajték, 1. Forrasztó szerek (VII. k.).
Üvegtelenedés, a kőzettanban azon folyamat
megnevezése, amely közben a vulkáni kőzetek v.
üveges amorf tömegéből apróbb-nagyobb kristá
lyok váltak ki. Gyakran megesik, hogy kőzetek
üveges módosulataiban a kristályos anyag erősen
felszaporodik, amikor azután az illető kőzet Ü.-éről
szólunk.
Üzletszerű bűntett, ismérve egyrészt annak
gyakoribb ismétlésére irányzott szándék, más
részt a nyerészkedési célzat, vagyis az a célzat,
hogy_a bűnismétlés jövedelmi forrásul szolgáljon.
Az Ü. a bűntettnek sajátságos jellegét képezi, de
nem bir jelesül az annak tulajdoníttatni szokott
bűntett egysógi kör hatálylyal, vagyis Ü.-nek is
mételt elkövetése bűntett-többséget állapít meg.
Az Ü.-nek a tettesnek abból meríthető alanyi ve
szélyességénél fogva van nagy büntetőjogi je
lentősége. Hazai törvényünk az Ü.-et különösen
az uzsoránál ós az orgazdaságnál emeli ki, de
kellően nem méltatja, amennyiben csak azt ren
deli, hogy Ü. esetében az orgazdaság mindig bűn
tettet képez és a rendes öt évig terjedhető börtön
büntetés helyett, ugyanily tartamú fegyházzal
büntetendő. L. még Szokásos bűntettesek.

V.
Vác (XVI. k.). Egyesületei közül említendő a
fehórkereszt-egyesUlet, továbbá az izraelita nőegyesület. Kiemelendő a város mintaszerűen ke
zelt amerikai szöllötelepe, mintegy 10 kataszt.
hold területen.
V a c a t (lat.) a. m. hiányzik ; betöltetlen (állo
más) ; a könyvnyomdászatban : üres oldal; p. a
címoldalon, fejezetcímek után következő oldal.
Vacokviráguak, vacokra nőtt szirmosak vagy
vacokalapuak, 1. Thalamiflorae (XVI. k.).
Vacsora, az esteli étkezés; egyházi értelemben
1. Úrvacsora (XVI. k.).
Váczy János folytatja Kazinczy Ferenc leve
leinek közzétételét (eddig megj. 9 köt.).
Vadas Jenő 1899 jun. 29. megkapta a főerdőtanácsosi címet.
Vad atracél (növ.), az Echiurn vulgare, l.Echium
(V. k.).
Vad búza (növ.) a. m. tarackbúza (XVI. k.).
Vad cékla (növ.) a. m. cukorrépa (IV. k.).
Vad cikória (növ.), a Cichorium Intybus; 1. Katangkóró (X. k.).
Vad ciprus (növ.), a csarab (IV. k.), továbbá az
Ajuga chamaepitys népies neve, 1. ínfű (IX. k.).
Vad citrom (növ.), 1. Podophyllum (XIV. k.).
Vad csombor (DÖT.), 1. Kakúkfii (X. k.).

Vad galamb, 1. Galambfélék (VII. k.).
Vad guajákfa (növ.), 1. Bignonia (III. k.).

Vad gyömbér (növ.), 1. Mogyoróalj'(XII. k.).
Vadházasság (concubinatus), férfinak ós nőnek
házasságon kivifl való, nemi életközösségre irá
nyuló együttélése (1. Ágyasság, I. k.). Az egyház
behatása folytán ma a V.-ot erkölcstelen ós tilos
viszonynak tekintik. Néhol (p. Finnországban)
büntetéssel sújtják; Ausztriában bár nem bünte
tik, de rendőri hatalommal választják szét a
V.-ban élő feleket. Nálunk a V.-nak sem büntető,
sem rendőri jogkövetkezménye nincs; de nincsen
semminemű családjogi hatása sem s az abból
született gyermekek törvénytelenek. A V. még
harmadik jóhiszemű személyek előnyére sem te
kinthető házasságnak (mint az érvénytelen há
zasság az 1894. XXXI. t.-c. 133. §-a értelmében).
A feleknek érvénytelen házasságban élése azon
ban mindaddig, inig az bíróilag érvénytelenítve
nincs, nem V. De az is csak az oly házasságokra
áll, amelyek polgári tisztviselő előtt köttettek;
mert oly kötés, mely nem polgári tisztviselő előtt
történt, a törvény erejénél fogva semmi vonatko
zásban sem tekintetik házasságnak (1894. XXXI.
t.-c. 30. §. 2. pont) és igy az a házasság, amelyet
Magyarországon a polgári tisztviselő kikerülésé
vel csak egy házilag kötnek, jogilag minden esetre
csak V.-nak tekinthető.
SZLADITS.
Vadhús v. gomboshús (caro luxurians), gyó
gyuló sebeken, fekélyeken található sötétvörös
18*
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kinövések, hiísszemosék, melyek gazdagon ere
zett sarjszövetből állanak, zsugorodásra s hegesedésre nem igen hajlamosak, sőt egyre nőnek s
a felület felé gomba módjára kiemelkednek. Aján
latos az ily kisebbszerü kinövéseket maró szerek
kel, a nagyobbakat operatív úton eltávolítani.
Vádi el-Araba, 1. Arába (I. k.).
Vadna, kisközség Borsod vármegye szentpéteri
j.-ban, (i89i) 521 lak., vasút, posta- és táviróhivatallal, takarékpénztárral. Romokban heverő régi
várát a csehek építették. 1458. ostrommal vívták
meg I. Mátyás király seregei Komorovszky Pé
tertől és Valgarától. V. ö. Csánki, Magyar tör
ténelmi földrajz (I. 164.).
Vad naspolya (növi, 1. Azarolfa (11. k.).
Vadnay Károly újabb müvei: Emlékbeszéd
Pálffy Albert aliad. lei: tagról Í1898); Zichy
Antal emlékezete (Budapesti Szemle 1899).
Vadnay Stépán Vilma, 1. Somló (XV. k.).
Vad olajfa fotív.), 1. Ezüstfa (VII. k.).
Vad paprika (növ.), 1. Méreggyilok (XII. k.).
Vad pézsma (növ.), 1. Búzavirág (IV. k.).
Vad pisztácia (DÜV.), 1. Hólyagmogyoró (IX. k.).
Vádrendszer, a büntető eljárást vád emelésé
hez és fentartásához köti. Folyományai: a vádló
és terhelt elvi egyenjogúsága (ügyfélegyenlőség),
a vád ós a birói hatáskör szigorú elkülönítése. A
lényeges bizonyítást a bíró veszi fel és csak a
közvetlenül észlelt és általa szabadon mérlegelt
bizonyítékok alapján hozhat ítéletet. Az eljárás
szóbeli, kontradiktorius és nyilvános. Fő előnye :
a bíró elfogulatlansága. Ennek biztosítására szol
gálnak : hogy a bíró vád nélkül nem indíthat el
járást ; a vizsgálat nem birói funkció; a vádló
jelöli meg a terheltet, megállapítja ós minősíti a
vádbeli cselekményt, sőt a tiszta vádperben ren
delkezik a vád tárgyával (dominus litis). A bizo
nyítékok gyűjtése első sorban a felek feladata
(keresztkórdezés), de a vádelv mai fejlettsége mel
lett a biró kiegészítheti a bizonyítást. Minthogy
a bűnvádi perrendtartás célját csak az anyagi
igazság lehető megközelítése által érheti el, a
tiszta V. keresztülvihetetlen. Á tiszta vádpert a
régi frank jog ismerte, megőrizte a vádelvet az
angol jog s innen vette át az 1808-iki francia.
A V.-t Magyarországon 1. Bűnvádi perrendtartás.
Vad retek (növ.), általában az elvadult retek v.
Testvére, a mezei Kaphanus Raphanistrum L.
(1. Betek ós Repcsénfű, XIV. k.), de az Iberis
(IX. k.) pinnata nevű keres ztesvirágu füvet is ne
vezik V.-nek.
Vághó Ignác m. kir. honvéd százados, kato
nai iró, szül. Pápán 1856 szept. 14 Tanulmányait
Pápán, Veszprémben és Budapesten végezte. Kez
detben a theologiát hallgatta, de később a böl
csészetre tért át. 1879. besorozták a honvédség
hez. A Ludovikaakadémia elvégzése után 1881.
hadapróddá nevezték ki, 1883. hadnagy, 1889
szept. 1. főhadnagy, 1895 máj. 1. százados lett.
Egy ideig mint zászlóalj-, majd mint ezredsegéd
tiszt, nyolc éven át pedig mint a Ludovika-aka
démia tanára volt alkalmazva. A Ludovika-aka
démia tanári kara által szerkesztett Ludovika
Akadémia Közlönyének négy éven át társszer
kesztője volt (1891—95). 1886. Hazai Samu szá
zadossal együtt egy katonai olvasókönyvet adott
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ki; önálló munkája: Az osztrák-magyar monárkia hadainak szervezete (1898). Azonkívül nié»
számos apróbb munka és fordítás jelent me» \
Ludovika Akadémia Közlönyében.
Mi ,
Yaginicola (állat), a esillangókoszorusázalékállatkák(Peritricha) egyik neme, melynek helyhez
kötött fajai urnaforma tokokban laknak.
Vahehe, Uliehe (XVI. k.) lakóinak neve.
Vai-hai-vai (Vei-hai-vei), a szárazföld és tenger
felöl megerősített város San-tung khinai tarto
mány E-i partján, igen jól védett kikötővel, ame
lyet 10 erődítmény véd; hajó-javitó-mühelylyel,
szén- és lövőszerraktárakkal. V.-t Li-hung-csang
alkirály a 80-as években erősíttette meg. 1895
febr. 14. e várerődítmények és a khinai hajóhad
itt kapitulált a japánoknak, akik a várost a szimonoszekii béke után is megtartották zálogul
arra nézve, hogy a khinaiak a hadi kárpótlást
meg fogják fizetni. 1898. ápr. 2. az angolok meg
szerezték a megszállás jogát.
Váinámöinen, a Kalevala (X. k.) fö hőse.
Vajda, 1. Ödön, zirci apát. 1896. megkapta a
Szt.-István-rend kiskeresztjét.
2. V. Péter szülőházát Vanyolán (Veszprém) a
pápai Jókai-kör emléktáblával jelölte meg, mely
nek leleplezési ünnepe 1898 máj. 15. volt.
3. V. Viktor, iró, szül. Kolozsváron 1835-lien,
ahol atyja. V. Alajos kormányszéki fogalmazó,
utóbb törvényszéki biró volt. Tanulmányait szülő
városában és a nagyszebeni jogakadémián vé
gezte. Az ügyvédi pályán egyik ügyvéd rokonánál
tett próbálkozás után Cseke közelébe, István diba
(Szatmár) vonult a kölesei Kende-családhoz ne
velői minőségbon. Kende Zsigmond oldalán bő
alkalmat lelt Kölcsey Ferenc szellemi életébe és
családi körülményeibe komolyabban is behatolni
s már akkor tervezte életrajza megírását. Ne
velői működését befejezvén, Kolozsvárra, onnan
rövid idő múlva Pestre költözött, ahol tiz évnél
hosszabb ideig (1876-ig) a hírlapirodalomnak szen
telte minden idejét, különösen a zenekritika te
rén szerezvén elismerést s hírnevet. Időközben
beutazta Olasz-, Német-, Franciaországot, Svájcot,
járt Spanyolországban, sőt azután is megfordult
Franciaországban, amelynek egyik kiváló isme
rője. A különböző hírlapok- és folyóiratokban
névtelenül is megjelent cikkein, tárcáin és fordí
tásain kívül nevezetesebb művei: Művészet és
politika: Utolsó szerelem (regény); Kölcsey
élete, melyet 1896. Kölcsey mint moralista ki
sebb művel egészített ki; Délszaki ég alatt (Uta
zás a Pirénékben); végre a Grandé Chartreuse és
a kartauziak (kis füzet). Legutóbb a boer nemzeti
dal fordítását tette közzé. Jelenleg a francia nyelv
és irodalom tanára a kecskeméti föreáliskolán
és munkása a helyi sajtónak.
Vájulat, 1. Excavatio (VI. k.).
Vakajama. Kii vagy Kisiu japán tartomány fő
városa, Nippon-sziget DNy-i részében, közel a
Josinogava torkolatához, vasút mellett, (i89í)
55,726 lak. Jelentékeny gyapotkereskedése van.
Vakamatszu, Ivasiro japán tartomány fővá
rosa, Nippon-sziget középső részében, az Inavasiro-tó közelében, (i8<u) 21,458 lak. Hires lakk
gyártása van. Közelében a higasijámai 50— 55°-u
közömbös hőforrások vannak.
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Vakarni, 1. Ukami (XVI. k.i.
Vakápolóházak, 1. Vakok intezete (XVI. k.).
Vakbélgyuladás (typhlüis), a vakból, féregnynlvány tájékán támadó gyuladás, amely kiin
dul rendszerint ezen bélrészletekböl s átterjed a
a hashártyára. Leggyakoribb oka ezen betegség
nek a székrekedés s a felhalmozódott bólsár nyo
másából származó felületes sebzés, amelyen az
után az éppen jelenlevő fertőző mikrobák megtele
pednek. Ezen mikrobák kórokozó erejétől függ a
további lefolyás, ha ezen módon súlyos fertözet
jött létre, pár nap, pár hét alatt beáll a halál, ellen
kező esetben csak genyedés támad, s a képződött
tályog többnyire beléílriil a bélbe s a beteg meg
gyógyul. A V. tünetei heves fájdalommal kezdőd
nek a vakbél tájékán, majd kirázza a beteget a hi
deg s hőmérsóke magas lázra emelkedik. Csakha
mar kimutathatjuk az illető tájókon az izzadmány
fejlődését. A rossz lefolyású esetekben a beteg
gyorsan gyöngül, érverése szapora, alig tapint
hatóvá válik. A gyógyitás az előző időben ópium
adásában áll, ilyen módon a fájdalmak is csök
kennek s a székelés is létrehozható, e mellett a
gyuladásellenes eljárások is szíikségesek. Súlyos
esetekben műtétileg kell a tályogot kiüríteni. L.
még Appendicitis és Peritíflitis.
—ss—
Vaklyuk (coccum foramen), a homlokcsont (os
frontale s. frontis) és rostaesont (os ethmoideum
s. ethmoidale) által alkotott vakon, gyakran nyíl
tan végződő s ekkor a koponyaürt az orrürrel
összekötő csatornáeska, amelyen az orrüreg há
tulsó részén levő viszerek vére a koponyaürben
elhelyezett u. n. felső hosszanti nyíl vagy sarló
üliölho (sinus longitudinális s. falcifornis major)
vezettetik. A csatorna koponyaüri kezdeti nyilasíit a homlokcsont függélyes lemezének hátulsó
felülete ós a rostacsont kakastarajának (crista
galli) előrehajló kis szárnyas nyujtványai (processus alares s. hamuli frontales)alkotják, amely
utóbbiak a homlokcsont emiitett felületén annak
a taréjához (crista frontalis) és orri nyujtványához feküsznek oda.
TH.
Vaknafi, afrikai nép az egyenlítő vidékén,
masszai-i eredetű, de négerekkel keveredett. 50
évvel ezelőtt még igen hatalmas volt és a Mbaravi novü nagy területen lakott, melyet Ny-on a
Kilimandsaro, Ugono és Faré, K-en Teita és Umsambara liatárol. A masszaiok kiszorították és
mostani lakóhelyük a Leikipia fenslk, Kavironda
a Viktoria-Xyanza mellett, Uguru, Usegna É-i
része, Páré, a Nátron- és Baring-tó. Szénaboglyaalaku kunyhókban élnek és főkép földmivelők.
Vakva, néptörzs Uszagarában (XVI. k.). a Vami
völgyében él s vadászattal foglalkozik.
Valabrégue (ejtsd : vaiabreg) Albin, francia szinmüin'i, szül. Carpentrasban 1853 dec. 17. Mint
ii'ó Parisban él. Bohózatai közül néhány miná
lunk is műsoron van; ilyen: Durand-Durand (me
lyet 1887. a Palais Royalban adtak először elő);
egyebek: LeSous-préfet; Clo-Clo; LesSaturnales;
Dóit et Avoir; La sécurité des familles; Madame
ásesbrévets; Les Moulinard; Le pompier de
Justine; Les vieilles grens; La f emme ; Le commandant Laripéte; Premier Maii de Francé; Le
bonheur conjugal stb. Hennequin-nel irt bohózata:
Helyet a nőknek, szinre került 1899 niúic. 23. a
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vigszinházban (ford. Huszár Vilmos). Néhány év
óta Ordonneau Móric iróval szerkeszti darabjait.
Eddig 6 ilyen közös vígjáték került előadásra,
többi között: Poupée (melyet Parisban 200-szor,
Londonban 700-szor adtak egymás után; a La
plantatiou Thomassin Amerikában 2000-szer
került szinre. Együtt irt bohózatuk: Durand és
Durand 1896 szept. 1. és Bodard ós (iodard pedig
1899 jan. (ford. Lázár Leó) került szinre a víg
színházban. Legújabb vandevillejuk a L'étude
Toccason (1899). L. még Francia irodalom, M. I..
Valadon Emma, 1. Thérésa (XVI. k.).
Válaszos levelezőlap, I. Levelezőlap (XI. k.).
Választás (XVI. k.). A büntető törvénykönyv
nek a választani jog elleni büntetendő cselekmé
nyekre vonatkozó intézkedéseit részben módosí
tották, részben kiegészítették a képviselőválasz
tások feletti bíráskodásiéi szóló 1899. XV. t.-c.
vegyes és átmeneti intézkedései. így a 173. §
hatályon kivül helyezi a büntető törvénykönyv
183. §-át, a büntető törvénykönyv 189. §-ában
meghatározott 30napi feljelentési határidőt pedig,
amennyiben ;i kérdéses választás iránt az eljárás
a képviselőház vagy a kúria előtt megindittatott,
ezen eljárás befejezésétől rendeli számítani.
Pontosabbak a törvénynek ama rendelkezései,
melyekkel a V.-i jog védelmére bizonyos cse
lekményeket büntetés alá helyez. így a 169 §
rendeli, hogy az a V.-i, illetőleg szavazatszedő
küldöttségi elnök vagy helyettes elnök, aki a V.-i
törvényeknek (1. Választási jog) s különösen az
1899. XV. t.-c.-nek intézkedéseit akár cselekvése,
akár mulasztása által azzal a szándókkal szegi
meg, hogy egyik vagy másik jelölt megválasz
tását biztosítsa vagy a V.-t meghiúsítsa, 600O
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel és politikai
jogainak felfüggesztésével büntetendő. Ha pedig
a V.-i elnök, illetőleg szavazatszedő küldöttségi
elnök vagy a helyettes elnök abból a célból,
hogy az egyik vagy másik jelölt megválasztását
biztosítsa vagy a V.-t meghiúsítsa, a V.-i tör
vénybe ütköző valamely intézkedést tett és ezen
intézkedés következtében a V.-nak általa célba
vett eredménye beállott vagy a V.-t meghiúsult
vagy ha az említett célokból a csendőrség, ren
dőrség vagy a fegyveres erő feletti rendelkezést
a helyettes elnökön vagy az illetékes közigazga
tási hatóság közegein kivül másra ruházta át,
hat hónapig terjedhető fogházzal és 6000 ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel, valamint po
litikai jogai gyakorlatának felfüggesztésével
büntetendő.
A vallásnak a politikai pártharcokba való be
vonását igyekszenek megakadályozni az 1899.
XV. t.-c.-nek következő 170. és 171. §-ai: Az a
lelkész, vagy vallási szertartás teljesítésére jogo
sított, vagy egyházi tiszteéget viselő más sze
mély, aki a vallás szertartásainak végzésére ren
delt helyiségbon vagy vallásos jellegű gyüleke
zeten a V. eredményének befolyásolását célzó
nyilatkozatot tesz ; vagy aki abból a célból, hogy
egy vagy több választó bizonyos jelöltre szavaz
zon, vagy ne szavazzon, vagy a szavazástól tar
tózkodjék, az egyházi kegyszerekben való részesí
tésre tesz Ígéretet, vagy az egyházi fenyíték al
kalmazásával, vagy kegyszerek elvonásával vagy
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túlvilági büntetéssel fenyeget; vagy aki a vallási
tisztelőt tárgyait vagy olyan tárgyakat, amelyek
egyházi szertartások végzésére rendelvék, a vá
lasztók gyülekezetén, vagy V.-i menetben hasz
nál; vagy aki ily tárgyaknak, ha azok felett 6
rendelkezik, ezen célra való használását meg
engedi : egy évig terjedhető államfogházzal ós
1000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, vala
mint politikai jogai gyakorlatának felfüggeszté
sével büntetendő. Aki vallási tisztelet tárgyait,
vagy olyan tárgyakat, melyek egyházi szertar
tások végzésére rendelvék, választók gyülekeze
tén, vagy V.-i menetben használ, bárom hónapig
terjedhető fogházzal és politikai jogai gyakorlatá
nak felfüggesztésével büntetendő (1. még Kanzelparaqraph).
A V.-i bíráskodásban a felek rosszhiszeműsé
gét torolja meg a következő 172. §: Aki a.kép
viselőház előtt emelt panaszban, vagy a kúriánál
beadott kérvényben vagy ellenkórvényben a kép
viselő- vagy más jelöltnek, vagy a V.-nál hivata
losan közreműködő közegnek, avagy ezen ese
teken ki vül valakinek cselekménye- vagy mulasz
tásakép tudva valótlan tényeket ad elő, amennyi
ben azok eljárás alapjául szolgáltak s valódiságuk
esetében a V.-nak vagy valamely szavazatnak
érvénytelenítését vonnák maga után, amennyi
ben súlyosabb beszámítás alá eső büntetendő cse
lekmény fenn nem forog, vétséget követ el és
2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő. Hasonlóan büntetendő az, aki a fent emlí
tett módon és célból, tudva hamis tartalmú nyi
latkozatot vagy bizonyítványt állít ki, amennyi
ben az a képviselőház vagy kúria előtti eljá
rásban használtatott s amennyiben súlyosabb
beszámítás alá eső büntetendő cselekmény fenn
nem forog.
A bűnvádi eljárás csak a sértett fél indítványa
folytán az érvénytelenítési eljárás befejeztétől
számítandó 30 nap alatt indítható meg.
v.
Választási jog. ama szabályok foglalata, me
lyek meghatározzák, hogy kinek van jogosult
sága az országgyűlési képviselőválasztásokban
mint választónak v. jelöltnek részt venni s hogy
e jogosultság miként gyakorolható. K szabályo
kat Magyarországon a következő törvények álla
pítják meg: az 1848. V. és erdélyi II. t.-c, az
184-8. V. ós erdélyi II. t.-c. módosításáról ós ki
egészítéséről szóló 1874. XXXIII. t.-c, az 1874.
XXXIII. t.-c. 12. § 5. pontjának és 108. §-ának
pótlásáról szóló 1875. VI. t.-c., az 1874. XXXIII.
t.-c. némely intézkedéseinek módosításáról és pót
lásáról szóló 1876. XVIII. és XIX. t.-c.; az össze
férhetetlenségről szóló 1875. 1. t.-c, végül az or
szággyűlési képviselőválasztások feletti bírás
kodásról szóló 1899. XV. t.-c. A V. kiegészítő
részének tekinthetők- az országgyűlés képviselő
házának házszabályai is. L. még Magt/rtrország
(198 r 99.old.).
v.
Választó állam, szemben az örökletes állam
mal az a monárkia. amelynek uralmát mindenkor
egy esetről esetre választott fejedelemre ruház
zák ugy, hogy ennek halálával a trón megürül
és csak újabb választás útján tölthető be. Ilyen
V. volt Magyarország is 1000 -1687-ig, amikor
a Habsburg-ház öröklési jogát iktatatta tör*
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vénybe. A pragmatioa sanctio értelmében azon
ban a Habsburg-ház ott meghatározott ágának
(I. József) kihalta után a szabad választás joga
ismét visszaszáll a nemzetre. V. volt az 1806
megszűnt német-római birodalom; ilyen volt
Lengyelország is.

' MÁKKUS.

Választó barázda (osztó barázda), a közönsé
ges ágyszántásnál a két szomszédos fogást egy
mástól elválasztó barázda, mely rendszeres szán
tásnál felváltva a fogás közepére és szélére jut.
A bogárhátú szántásnál ellenben a V. állandó s
tetemesebb mélységű, minthogy a túlnedvesség
levezetésére szolgál. V. ö. Hensili. Az okszerű
talajmívelós elmélete és gyakorlata (Budapest
1885).
n-„.
Választó jel, 1. Dierézis (V. k.).
Választó lap, a geológiában azon ásvány tömeg, |
amely valamely közettelórt attól a kőzettől elvá
lasztja, amelyen a telér átvonul; gyakran a telér
meg a kőzet érintkezési lapját is nevezik így.
Valdagna (ejtsd: yaidanya), olasz kerületi főváros
Vicenza tartományban, az Agno folyó és vasút
mellett, 7491 lak. Van barnaszén-bányászata, se
lyemtermelése, gyapjúfonása ós szövése.
Valdes Armando Palaáo,\. PalacioValdes.
Val di Venosta, 1. Vintschgau (XVI. k.).
Valdiviai bőr (nSv.), 1. Persea (XIII. k.).
Valdorf (Valldorf), porosz falu Minden kerület
ben, (1895) 4540 lak. Két kénes forrása van : So(>bruch és Senkeltesch.
Valeggio (ejtsd: valedso), olasz helység Verona
tartománynak Villafranca kerületében, a Mincio
balpartján, 5864 lak. Itt verte meg Napóleon
1796 máj. 30. az osztrákokat, továbbá 1814 febr. 8.
Beaubarnais megütközött Bellegarde osztrák csa
pataival.
Valentic (ejtsd: —tics) Dániel, cs. és kir. vezér
őrnagy, a honvéd törzstiszti tanfolyam parancs
noka, szül. Gospicen 1845 nov. 20. Katonai ta
nulmányait 1860. a kismartoni hadapród intézet
ben kezdte meg. A bécsújhelyi katonai akadémia
elvégzése után 1864. hadnagy lett az 52. gyalog
ezredben.A hadi iskola elvégzése után 1870 nov.l.
főhadnagygyá nevezték ki és két hét múlva a
vezérkarhoz osztották he. 1872 nov. 1. Il-od osz
tályú százados, 1873 nov. 1. vezérkari tiszt, 1876
máj. 1. I-sö oszt. százados lett, 1877 máj. 1. a 22.
gyalogezredhez osztották be szolgálattételre s
6 hónappal később ugyanezen ezred állományába
helyezték át. 1878 jan. 1. a katonai földrajzi in
tézetbe vezényelték. 1878 nov. 15. azonban ismét
visszatért ezredéhez. 1881 máj. 1. a cs. kir. hon
védséghez helyezték át 8 a. katonai érdemkereszt
tel tüntették ki. 1882 jul. 1. ismét visszalépett a
közös hadseregbe és a 16. gyalogezreddel részt
vett a hercegovinai felkelés le veretesében. 1883
nov. 1. őrnagy lett. 1887 okt. 27. a 79. gyalog
ezredhez helyezték át, 1888. máj. 1. alezredessé
lépett elő. 1891 mára 28. a m. kir. honvédség
állományába lett áthelyezve, ahol 1891 máj. 1.
ezredessé és a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred
parancsnokává nevezték ki. 1896. a budapesti
79. honvédgyalogdandár parancsnoka és a honvéd
törzstiszti tanfolyam parancsnoka lett. Előbbi
állásától azonban rövid idő múlva felmentették.
1896 nov. 1. vezérőrnagygyá nevezték ki. V. tu-
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lajdonosa a III. oszt. vaskorona-rendnek és a ka
tonai érdemkeresztnek.
M. I.
Valentinois (ejtsd: valantínoá) hercegnő, II. Hen
rik francia király kedvese, 1. Diane (V. k.).
Valeriánátok, 1. Yaleriánsav (XVI. k.).
Valjevo, az ugyanily nevű kerület (2458 knr<i895) 123,409 lak.) székhelye Szerbiában, a Kolubara partján, (1895) G110 lak., gimnáziummal,
élénk vásárokkal.
Valle d'Aran, 1. Aran-völgy.
Valle Dupar, északamerikai város Kolumbia
államnak Magdaléna kerületében, a Sierra Nevada D-i lejtőjén, 215 m. a tenger szine fölött,
<i870) 4952 lak. Ezüst-, réz- és ólombányái vannak.
Vallejo (ejtsd: valledso), város Kalifornia ame
rikai államban, a Napa torkolatánál, a Pablo-öböl
partján, (i890) G343 lak., hajóópitéssel, vasöntés
sel és gépgyártással.
Vallenar, város Atakama chilei tartományban,
a Rio Huasco termékeny völgyében, vasút mel
lett, (1885) 5130 lak., banána- és pamuttlltetvényekkel.
Vallentsits Antal, nyűg. miniszteri tanácsos,
Fiume polgármestere, szül. Máslakon (Temes)
1829. Gimnáziumi tanulmányait részint Gácsországban, Tarnowban és Przemyslben és Buko
vina fővárosában, Czernovitzban, mig a jogi tu
dományokat a bécsi és grazi jogegyetemeken vé
gezte, mely utóbbi helyen nyerte 1854. a doktori
diplomát is. U. a. évben lépett államszolgálatba
a krajnai cs. és kir. kormányszéknél mint segély
díjas fogalmazó gyakornok, kevéssel ezután já
rási tolnokká, 1856. megyei biztossá, majd 1861.
az akkori m. kir. helytartótanácshoz beosztva,
első osztályú fogalmazóvá nevezték ki. Kevéssel
ezután valóságos udvari fogalmazóvá, mig a ki
egyezés évében belügyminiszteri titkárrá léptet
ték elő, az egészségügyi osztály ideiglenes veze
tésével megbizva, hol később irodaigazgatói teen
dők s az első ügyosztály vezetését vette át. 1870.
a fiumei m. kir. kormányzósághoz osztálytaná
csossá nevezték ki s mint ilyen Fiume és kerüle
tének igazgatását átvette. Ezzel egyidejűleg meg
kapta a cs. és kir. asztalnoki méltóságot. 1882. a
magyar kormány megbízta a kormányzó helyet
tesítésével, majd a reá következő évben minisz
teri tanácsosi cimet és jelleget. 1875. a Lipót
rend lovagkeresztjét kapta. Nem egy nagyobb
szabású alkotás az ő közreműködésének és fá
radtságot nem ismerő utánjárásának köszönheti
létrejöttét. A Eecsina forrásnak tisztítása s a fo
lyónak szabályozása, valamint ipari célokra való
felhasználása az ő kezdeményezése folytán, s az
általa kidolgozott tervezetek alapján történtek,
hasonlóképen a vörös - kereszt - egyesület fiumei
fiókjának létesítése és itteni üdvös működése V.
tevékenységének köszönhető. A városi rapprezentanea 1879. ápr. 17. Fiume város díszpolgá
rává választotta. 1881. valóságos miniszteri ta
nácsossá nevezték ki. 1885. nyugalomba lépett,
de areá következő esztendőben az osztrák-magyar
Lloyd gőzhajó társaság magyarországi vezérügynökségeinek vezetését vette át, mely állásában
mindaddig megmaradt, mig a magyar kormány
függetlenítette magát e társulattól, V. ekkor TataTóvárosba költözött, hol 1898-ig visszavonulva
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élt, mikor oug. a fiumei városi hatóság vezeté
sével bizták meg.
Vállízület, 1. Karízület (X. k.).
Valló della Lucania, az ugyanily nevű járás
ós püspökség székhelye, Salerno olasz tartomány
ban, a Cilento nevű hegyes vidéken, 5000 lak.
Valmore Marcellin, francia irónő, 1. Desbordes-Valmore (V. k.).
Valmy, Alfréd de, álnév, 1. Stinde (XV. k.).
Való Simon budapesti központi papnevelői utézetbeli tanulmányi felügyelőt 1898 okt. 3. kine
vezték a pozsonyi társaskáptalan kanonokjává.
Valódiság bizonyítása (exceptio veritatis), I.
Exceptio (VI. k.).
Valódi szinek (XVI. k.). A szinállandóságelső
sorban a festéktől függ, de sokszor előfordul az,
hogy valamely szin az egyik textilanyagon (p.
gyapjún) jobban tart, mint a másikon (p. pamu
ton). Az állandóságra igen nagy befolyást gyako
rol a festésnél alkalmazott eljárás is. Az állandó
ságban fokozat van. Légritkábbak az abszolút
állandó szinek. legnagyobb számban vannak a
nem állandók. Legfontosabb a színeknek a fény
nyel és ;i mosással szemben való állandósága.
Ebből a szempontból véve, a legállandóbb színek
közé tartoznak' az nntrachinonfestékek (p. aliza
rin, nitroalizarin, purpurin. antrogallol, alizarin
kék, alizarinzöld, alizarinmarron, alizaringránát,
alizarinbordeaux) s más oxiketonf estékek (aliza
rinsárga, alizarinfekete, galloílavin). egyes azofestékek (p. a kromotrópok, a nitranilinvörös,
a nitrosaminvörös, az alizarinsárga, a gyémánt
fekete, a valódi diaminvörös, az anthracenvörös,
a dianisidinkék a textilanyagon előállítva), úgy
szintén más, a höchsti gyárak (azelőtt Meister,
Lucius és Brüning, M. m. Höchst) szabadalmazott
eljárása szerint előállított szinek, a hidrazonok
közül a tartrazin, a ftaleinek közül a gallein, a
coerulein, a nitrozofestókek közül a naftolzöld
stb. A legállandóbb festékek közé tartoznak még:
az indigotin, az anilinfekete, a berlini kék, a vaschamois, a krómsárga, a mangánbiszter, a coehenille-bibor stb. Előítélet az, hogy a természetes
festékek állandóbbak; tényleg fordítva áll a do
log, t. i. a mesterséges festékek közül sokkal több
az állandó.

KLEMP.

Válogatott rendszer. 1. NöveriyrentlszerQtlil.
köt).
Valoneák, 1. Gserzőanyágok (IV. k. 691. old.
1. hasáb).
Valorous-expedició (1875), 1. Tengeri tudo
mányos expedíciói: (XVI. k. 91. old.).
Valpovo, község. 1. Yalpó (XVI. k.i.
Valréas (ejtse!; valreasz), város Vaucluse francia
départementbon, a Coronne melletti termékeny
síkságon, (1890) 5429 lak., szarvasgomba-kereske
déssel: XIII. sz.-ból való templommal és XVI.
sz.-beli városházzal.
Val Sinéstra, 1. Sinéstra.
Váltóáram, oly villamos áram, mely irányát
folytonosan változtatja, mialatt az áram erőssége is bizonyos törvény szerint változik. A gya
korlatban leginkább a váltóárama gépekben (XVI.
köt.) termelt V. bir jelentőséggel. Ezt egy zárt
vezetőnek mágneses térben való egyenletes for
gatásával termeljük. Még pedig feltéve, hogy a
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zárt vezető, mint azt az 1. és 2. ábránk grafikai
lag is vázolja. 0°-nál kezdi egyenletes sebességit
forgását, akkor a benne indukált villamos feszült
ség mindinkább növekedik egész 90''-ig, ahol el
éri pozitív maximumát, innen 180°-igfolyton esik
ós 180°-nál ismét nullá lesz, majd 270"-ig irányt
változtatva negatív irányban növekszik, 270°-nél
eléri negatív maximumát, honnan ismét esik és
360°, illetve 0°-nál ismét nullá lesz, hogy továbbra
ismét irányt változtatva, a pozitív maximum felé
közeledjék. A 2. ábrában, vázolt és a feszültség
változását feltüntető görbe: szinuszgörbe, esze
rint tehát elméletileg a V.-u gépek termelte áram
nak feszültsége a szinuszgörbe törvényei szerint
változik. Az áramerősség is ily görbe szerint vál
tozik. Azt a számot, mely megadja, hogy a V. má
sodpercenként hányszor változtatja irányát, váltó
számnak vagy frequentiának nevezik. Énnek fele
a periódus szám. A jelenleg villamvilágítási v.
munkaátviteli célra szolgáltatottV .-ok freqentiája
legtöbbször 80—120 szokott lenni.
Azt az időt, mely eltelik, míg a V. egy bizonyos
irányban vett határozott értékétől ugyanezen
irányú egyenlő értékéhez ér, periódusnak', v. a
periódus időtartamának nevezzük. Egy periódu
son belül az időt 360 egyenlő részre osztjuk be és
ebben egy tetszőleges értéket azzal az időponttal

jelölünk meg, amelyben az áramnak ezen értéke
van. Ezen időt fázisnak nevezzük. így ha 0 érték
kel kezdjük a számítást, beszélhetünk 36°-nál,
127°-nál vagy 286»-nál lévő fázisról, mis a 90»-nál
elért pozitiv, a 270°-nál elért és az előbbivel ab
szolút értékében egyenlő negatív maximumot
amplitúdónak nevezzük. Ha két V. egyenlő frequentia mellett nem egyszerre éri el ugyanazon
fázisait, azt mondjuk, hogy köztük fáziskülönb
ség vau, ezt pedig azon fokok számával jelöl
jük, amelylyel az egyik előbb vagy később éri el
egyenlő értelmű maximális v. minimális értékét.
Nemcsak két V., hanem ugyanazon V. feszült
sége és áramerőssége között is lehet fáziskülönb
ség. Ezen eset akkor van, ha V. oly áramkör
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ben működik, amelynek számottevő önindukciója
vagy kapacitása van. Nagy önindukció esetén a
feszültség előre siet az áramhoz képest, mig nagy
kapacitás esetén a feszültség késik az áramhoz
képest. Ezért van azután, hogy ily esetben az
áram munkáját nem lehet a feszültség ós áram
erősség szorzatával kifejezni, hanem e kettő mé<>
a fáziskülönbség koszinuszával szorzandó. Ha egyés ugyanazon V.-n gépről több egymáshoz képest
eltolt helyzetű áramtermelő tekercsről szedünk le
áramot, akkor ezek között fáziskülönbség leez.
Minden ily áram részére rendszeresenkiilön áram
kört képezünk és ezek azután a több-, illetve polifázisu áramokra vezetnek. Ha az ily áramokat
ugyanazon sorrendben, mint a V.-u gépről levet
tük.ismét vasmagra tekercseljük, akkor a vas
magbankeletkező mágneses sarkok helyzetüketa
mágnesező tekercsek befolyásaként folyton vál
toztatni látszanak, vagyis mintegy forogni látsza
nak, miért is az ily áramokat forgó áramnak
nevezik. Leginkább elterjedt a háromfázisú áram.
Ennél 3 egymáshoz képest 120°-kal eltolt fázisa
áramot 3 vezetőben sikerfii vezetni. Mert mind
egyik vezető a másik két vezető áramának viszs/.avozetőjéül szolgálhat.

HOLLÓS JÓZSÉP.

Váltóképesség (XVI. k.). Régebben a váltó
kezesség tekintetében számos kivételt állított fel
a törvényhozás, ebben az idő
ben általános szabály volt az?
hogy a katonák nem birnak
V.-gel. Amióta a törvényho
zásuk az általános V. rend
szerét fogadták el, e szabály
nak nem volt már alapja, s a
legtöbb modern törvényho
zás meg is adja a katonák
nak a V.-et. így különösen
nálunk az 1876. XXVII. t.-á
1. S-a alapján a katonák vál
tóképesek. Ezzel ellentétben
Ausztriában az 1882 jul. 3-ikirendeletalapján a tényleges szolgálatban álló, vala
mint a szabadságolt és nyugdíjazott kato
natisztek és a legénység nem birnak a
szenvedő V.-gel, az általuk kiállított váltó
nyilatkozatok tehát érvénytelenek. A kato
nák V.-ét az 1876. XXVII. t.-c. 95. §-a
értelmében honosságuk szerint kell meg
ítél ni és igy csak az osztrák katonák váltó
képtelenek, de ezek is felelősek az idézett
szakasz alapján a nálunk kiállított váltói
nyilatkozataikból kifolyólag.
LÉW B.
Változók, változat v. fajváltozék (varietas,
variatio), csekélyebb fokú eltérése a fajtának. |i.
febérvirágu V.
VályiGrt/w\jogtanái\ szül.Ma ros-Vásárhelyen
1844 máj. 12. U. o. végezte elemi és középisko
lai tanulmányait, valamint a jogi tanfolyam I.
ós II. évét, anyai nagybátyja Dósa Elek (V. k.)
vezetése mellett. A III. és IV. évet a budapesti
egyetemen töltötte s u. o. tette le az államvizs
gálatokat és a doktori szigorlatokat is. 1866—67.
Maros-Vásárhelyen mint helyettes, 1867—68-tól
kezdve pedig u. o. mint megválasztott jogtanár
működött egészen 1869 70 végéig, midőn a
jogakadémia megszűnt. Elekor Marosszék tör-
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vényszékénél lett ülnök. 1872. pedig a marosvá
sárhelyi kii', torvényszéknél biró. Még ugyanazon
évben, az akkor felállított kolozsvári tudomány
egyetemhez neveztetett ki a statisztika ny. r.
tanárává s azóta ott működik. A jogi karnak
dékánja volt az 1878—79. és 1891—92. tanévek
ben. Tagja volt az erdélyi ev. ref. régi egyházi
főtanácsnak s az ennek helyébe lépett egyház
kerületi közgyűlésnek. Az erdélyi ev. ref. egy
házkerület igazgató-tanácsának is tagja 1889 óta
s 1897 óta ugyanannak helyettes elnöke. Az er
délyi ev. ref. egyházkerület teológiai fakultásá
nak 1896. algondnokává s 1898. főgondnokává
választatott. 1897 óta tagja az ev. ref. egyete
mes konventnek is.
Vámbéry, l. Ármin munkái közül még felemlitendők: A török-tatár nyelvek etymologiai szó
tára (Budapest 1877, németül Lipcse 1878); La
Turquie d'anjourd'hni et a vaut quarante ans
(Paris 1878); The travels of Sidi Ali lieis (Lon
don 1899); Noten zu den alttürkisehén Insehriften
der Mongoléi (Helsingfors 1899); Oroszország a
szibériai vasutak befejezési' után (Budapesti
Szemle 1899 nov.).
2. V. Rusztem. kriminalista, az előbbinek fia.
szül. Budapesten 1872 fehr. 29. A középiskolákat
és egyetemet u. o. végezte, a josri doktorátust
1895., az ügyvédi vizsgát 1897. tette le s 1898
végéig ügyvédi gyakorlatot folytatott, midőn az
igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osz
tályába nevezték ki jegyzővé, 1900 febr. albiróvá.
Itt részt vett a bűnvádi perrendtartás életbelép
tetési munkálataiban, a büntetőtörvény könyv no
vellájának előkészítésében, főleg az indokolás
szerkesztésével. A magyar jogászegylet 1899. tit
kárává választotta. Titkára volt a nemzetközi
bflntetőegyesfllet 1899. gyűlésének és a Budapes
ten tartott nemzetközi gyermekvédő kongreszszus jogi osztályának. A doktori fok megszerzése
után félévig dolgozott Liszt Ferenc tanár hallei
büntetőjogi szemináriumában, majd 1896. a genfi
és lyoni egyetemeken büntetőjogi Tanulmányokat
folytatott s atyjával beutazta Francia-, Angol-,
Olasz- és Törökországot. < Miállóan megjelent mun
kái és értekezései: A fiatal korú bűnösökről
(Jogi ért. 1897); A relegatio eredményei és bün
tetési rendszerünk reformja (1898); Magyar-né
met jogi szótár (Kármán M.-al 1898); A büntető
perrendtartás vázlata (1899); A feltételes elité
lésre vonatkozó törvények (Külföldi törvények
gyűjteménye 1. fűz. 1899); A bűnügyi muzeumok
ról (1899, Jogi ért.). Az esküdtek kézikönyve
(1900); Az újrafelvétel a bűnvádi perrendtartás
ban (1900. Jog. Ért.). Bzenkivül számos büntető
jogi, börtön ügyi, bűnvádi eljárási és kriminológiai
cikket irt a szaklapokba, a Budapesti Hirlap, Elet,
Magyar Kritika, Zeitschrift für die gesammte
Strafrechtswissens -liaft.Bulletin de l'Union Inter
nationale criminelle-be. É lexikonnak és a magyar
jogi lexikonnak is munkatársa.
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Vanjamjembe

Vámok és közutak, 1. Közutak <XI. k.), Vám
(XVI. k.)és Vámszedésijog.
Vámossy Zoltán, orvosszakiró. V. Mihály
(XVI. k.) fia, szül. Budapesten 1868 dec. 15. Egye
temi tanulmányait Budapesten végezte s 1891
dec. 5. avatták doktorrá. 1893 febr. 1. Bókay
Árpád tanár mellett az egyetem gyógyszertani
intézetének első tanársegéde lett s azóta ott mű
ködik. 1897. állami ösztöndíjjal egy évet külföl
dön töltött és 1899 ápr. az orvoskari tanártesttl
let a farmakológiai módszertan magántanárává
habilitálta. Régebben a szépirodalom terén is
működött; szakirodalmi dolgozatainak száma sok.
E lexikonnak is munkatársa.
Vampoa (Vhampoa), khinai sziget a Gyöngyfolyónak a kantoni öbölbe való torkolása előtt,
ahol a Kantonba érkező európai kereskedelmi
hajók kikötnek.
V a m p y r c l l a (ánat). a napállatkák (Heliozoa)
csoportjának egyik neme, melynek fajai algasej
tekbe tolakodnak s azoknak tartalmát felemész
tik. Egyik fő jellemvonásuk, hogy amoebaszertlen viselkednek.
D. J.
Vamrima. a keletafrikai Mrima (XII. k.) lako
sainak neve.
Vancsau (Venesou), szerződéses kikötő (1877
óta) Csekiang khinai tartományban, Ningpo és
Pncsoii között, a Takhi folyónak a V.-öbölbe való
torkolása mellett, 80,000 lak., sok apácakolostor
ral, katolikus misszióval és két külvárosi rakteleppel.
Vandalitia. 1. Andalúzia (I. k.).
Vanderbilt Kornél, ifj- (XVI. k.), megh. NewYorkban 1899 szept. 12.
Vándorláp, 1. Uszósziget.
Vándornövény (plánta migratoria), kapasz
kodó v. ragadó részekkel felruházott, tehát szóthurcolásra alkalmatos növény, p. a bojtorján, a
szerbtövis. Hazánkban sok a Keletről és Orosz
országból behurcolt növény. Hazánk flórájának
a történeti eseményekkel becsempészett eleme
tiihli. mint amennyit régebben gondoltak. A
maszlag állítólag a cigányokkal jutott Euró
pába. A régi időben bevándoroltak némelyikét
majdnem öslakónak tarthatni (Solanum nigrum,
disznóbojtorján). Némely növény hihetetlen tér
séget bevándorol, p. a szerbtövis ; I. Növényván
dorlás,

BŐRŰ.

Vángel Jenő, folytatólagosan helyettesítette a
budapesti tud.-egyetem zoológiai tanszékét még
az 1898—99 és 1899—1900. tanévekben is. 1899.
a nyári időszakot Berlinben, illetőleg a helgolandi stáción töltötte zoológiai ismereteinek ki
bővítése céljából. A term.-tud. társulat által ki
adott A magyar birodalom állatvilága (fauna
regni Hungáriáé) című munkában a szivacsokat
és a mohaállatokat állította össze. Soemayer tár
sasagában (ki a növény- és ásványtant dolgozta
ki, megírta az Athenaeum által kiadott Nagy
Képes Természet rajz-han az állattani részt
Vámdíjmérséklés, 1. Vámdíjmentesség (XVI. (1899).
köt.).
Vanguru, keletafrikai földmivelö nép, a Vámi
Vám- és adóvisszatérités, 1. AMvisszatérüés és l.uidsi völgyében.
(I. k.i.
Vaniamvezi, Unyamvezi (XII. k.) lakosai.
Vanjamjembe, Unyamnyembe (XVI. k.) la
Vám- és kereskedelmi szövetség, 1. Magyar
kosai.
ország (XII. k. 106—108. old.).
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Vannovszkij Szemenovics Péter, orosz had
ügyminiszter (XVI. k.), 1898 jan. nyugalomba
vonult. Kuropatkin lett utóda.
Vanyoro, Unyoro (XVI. k.) lakosai.
Var, francia département, (i896) 309,191 lak.,
1897-iki termés: 380,000 hl. búza, 6240 hl. rozs,
4250 hl. árpa, 75,000 hl. zab. 875,753 hl. bor.
Várad (XVI. k., Nagy-V.).SzigligeüMe8yM\6liáza, a róla nevezett utcában emléktáblával van
megjelölve, hasonlókép Nagy Sándor József,
1848—49-iki honvédtábornok szülőháza is, kinek
nevéről szintén egy utcát neveztek el. A Szé
chenyi-tér mellett a Sebes-Kőrös partján terül el
;az Ezredévi Emlék-tér, a város legszebb sétalielye. A Nagy-Teleky-utcában van a kéttornyú
xef. templom, az utca végén, az aradi-úton a Ferenc-József-huszárkaszárnya, a Vilmos főhercegtüzérkaszárnya és a báró Fejérváry honvéd-huezárkaszárnya. A Rhédey-kert mellett van a sport
tér pavillonnal, mellette emelkedik a honvódapródiskola liáromemeletes épülete a király szob
rával. Az oldalt elvonuló sétányon elérjük a Rulikovszky (újvárosi központi) temetőt, hol a len
gyel szabadsághős, Rulikovszky Kázmér sírja
van. Kis távolságra ettől a katonai gyakorlóté
ren a lőportorony és a lóversenytől' található. Itt
rendezi a Biharvármegyei gazdasági egyesület
ismert lóversenyeit. Jobbra emelkedik a közvágó
híd mintaszerű épülete. A XVI. köt.-ben leirt
püspökségeken kiviil V. székhelye még gör. kel.
püspöki helynökségnek. Nem egy, de két kir. kör
jegyzősége van. Itt van továbbá a 7. huszárezred,
•a 19. hadosztály-tüzérezred, a 2. honvéd-huszár
ezred, a 4. honvéd-gyalogezred és a 11. népfel
kelő járásnak széke. Ujabb lapjai: Nagyváradi
Napló, Mesevilág, Országos Értesítő, Jótékony
intézetei közül említendők: a Szt.-Józsefről ne
vezett fiúnevelő, a gör. kat.fiúnevelő, az 1896-ban
megnyílt városi árvaház, a nagyváradi nőegyesüíet Erzsébet-árvaháza, az Urzsébet-bölcsőde-egyesület, Szt.-László-koldus- és fiúgyermek menedékegyesület, Szent-Miklós gör. kel. fiúnevelő, ev.
ref. leánynevelő stb. A bibarvármegyei régészeti
és történelmi egyesület (III. k.) múzeuma 1896
jun. 27. nyilt meg. 1898 alig. 26. a helybeli Szig
ligeti-társaság megünnepelte a váradi színészet
száz éves fordulóját.
A város közigazgatása élénk s rendkívül moz
galmas. A törvényhatósági bizottság 62 virilis
és 62 választott tagból áll, kikhez 19 tisztviselő
járul. A városi gazdag levéltárban a város múlt
jára vonatkozó jegyzőkönyvek s egyéb okmányok
találhatók. A közegészségügyi intézményekből
kiemelendők: a vízvezeték 1894 óta, a közegész
ségügyi szolgálat, a városi, az irgalmas és az
izraelita kórház. Kereskedelme nemcsak Bihar
vármegyére, de Szilágy és Kolozs vármegyékre
is kiterjed. Hitelintézetei: 3 bank, 4 takarékpénz
tár s 4 szövetkezet háronr millió koronát megha
ladó tőkével s közel 20 millió takarékbetéttel.
Közlekedési viszonyai közül említendők villamos
közúti vasútjai, továbbá az 1900 jan. megnyílt
budapest—V.-i távbeszélő. V. ö. Bimyitai Vince,
Schematismus historieus ven. eléri dioecesis
Magno-Varadiensis (Nagyvárad 1896); Xáményi
Lajos, A V.-i színészet története (u. o 1898);
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Láng József, A Nagyvárad politikai napilap lm.
szonhat éve (a lap negyedszázados fennállása al
kalmából, u. o. 1896).
Váradi Antalt 1898 máj. 26. kinevezték az
orsz. színművészeti akadémia igazgatójává. Szent
Margit asszony c. szomorujátékát 1897. a m.
tud. akadémia a Kóczán-díjjal jutalmazta. Meg
jelent tőle: Charitas (tört. szomorújáték 3 felv.
Magyar tört. szinműtár IV. köt., Budapest 1899).
Sudermann Hermann Keresztelő János c. bibliai
drámáját fordította, amely 1900 febr. 9. került
szinre a Nemzeti Színházban.
Várady, 1. Gábor, országgyűlési képviselő,
szül. Máramaros-Szigeten 1858 okt. 14. Középis
koláit Budapesten, jogi tanulmányait a bécsi s a
budapesti egyetemen végezte. Miután pestvárme
gyei tiszteletbeli aljegyző, majd kir. kincstári jog
ügyigazgatósági fogalmazó volt, három eszten
deig mint kir. alügyész a budapesti kir. főügyész
mellett, négy évig pedig mint kir. ügyész Fiúmé
ban működött. Néhány év óta Budapesten ügyvédi
gyakorlatot folytat. 1896. a zilahi kerület szabadelvflpárti programm alapján országgyűlési kép
viselőnek választotta. Egyik alapítója az Uránia
tudományos színháznak.
2. V. Lipót Árpád, vallás- és közoktatásügyi
miniszteri osztálytanácsos, 1899 okt. 2-án meg
kapta a csanádi székeskáptalanban levő Bonnazféle idősb kanonokságoí.
3. V. Sándor, a m. kir. opera bariton-ének
művésze, szül. Puszta-Söregen 1865. Középisko
láit Egerben s a műegyetemet Budapesten vé
gezte, de e térről Káldy Gyula biztatására az
énekesi pályára lépett, melyen mindjárt első fel
léptével feltűnt érces, szép bariton hangjával s
a m. kir. operához szerződtették. Énektanulmányait Vauli R. tanárnál kezdte s a tatai Ester
házy gróf által támogatva Bécsben fejezte be
Mancio Bódog olasz énektanárnál. Szerepköre s
hangja is terjedelmes. A m. kir. operának kivá
lóbb tagjai közé tartozik. Wagner Siegfried ope
rájának, a Medvebőrösnek szövegét ö fordította
magyarra (szinre került a m. kir. operaházban
1900 febr. 3.).
A. K.
Várasd (XVI. k.)l.far»íe^í/eterületealegújabb
2
adatok szerint 2521 km , lakóinak számát (i898)
281,000 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 1 szab. kir. város,
2 nagy- és 859 kisközség. A szolgabírói járások
száma 8. a körjegyzőségeké 34. Puszta, telep ós
major van 176. A vármegye (és a területén fekvő
szab. kir. város) területén van 3 kórház 170 ágygyal; egész területén működik 26 orvos, 56 oki.
bába és 16 gyógyszerész. Van 40 km. állami
és 533 km. tartományi út. A vasúti vonalak hoszsza 1348 km., miből 25 km. állami vasút; a
vasúti állomások száma 21. Van 35 posta- és 28
táviróhivatala. A vármegye területén fennáll 8 takarékpénztár és 3 szövetkezet, összesen 525.500
forint tökével. Az összes tanintézetek száma 108,
köztük 1 gimnázium, 6 különféle szakiskola, 100
népiskola és 1 börtöniskola. Mindezen intézete
ket összesen 23,795 tanuló látogatta.
TH—V.
2. V. városban 1897. új tüzérkaszárnya épült.V.
és Zágráb közt a helyközi távbeszélő 1898 dec.
18-án adatott át a forgalomnak.
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dijat nyert. A színpadon is tett kísérletet és a
budapesti népszínházban előadták tőle A biró
leánya s A bácskai rezervisták c. darabjait,
A véletlen c. egyfelvonásos vígjátéka pedig a
nemzeti színházban került szinre. Utolsó színi
kísérlete A szép asszony bolondja volt, melyen
haláláig folyvást javítgatott. 1881 elején szer
kesztése alatt indult meg az Arad és Vidéke c.
ellenzéki lap, melynek szerkesztésétől azonban
csakhamar vissza kellett vonulnia.
2. V. Ottó, a budapesti II. ker. főgimnázium ta
nára ellen 1899 okt. fegyelmi vizsgálatot indítot
tak oly értelmit feljelentések következtében, hogy
tanítási órái alatt antidinasztikus és antikatolikus
kifejezésekkel élt. Ezek a feljelentések, mint az
akkori hírlapok megírták, V. néhány tanítványá
tól származtak, kiket arra állítólag az intézeti
igazgató tudtával egy-két tanár ösztönzött volna.
A hír nagy port vert fel, a hírlapok pártkülönb
ség nélkül elitélték a spicli-rendszert. Legéleseb
ben irt az ügyről Vészi József, a Budapesti Napló
szerkesztője, kit Denieczki/ (1. 0.) főgimnáziumi
igazgató provokált. A hivatalos fegyelmi tanács
vizsgálata után a közokt. miniszter végre akként
döntött az ügyben, hogy a panaszként felhozott
kifejezésekben a király neve elő nem fordul, azok
ban a király személyére, avagy a/, uralkodó csa
lád tagjaira való vonatkozásnak sem szándéka,
sem terve nincsen meg. arra nézve pedig megkö
zelítő adat sincsen, hogy V. tanár ellenében ki
rálysértés címén további lépések volnának teen
dők. Ami a nevezett tanár ellen felhozott azt a
panaszt illeti, hogy tanítási modora alkalmas
volna arra, miszerint a tanulóknak hite, illetőleg
a katolikus vallás intézményei iránt való tiszte
lete megrendüljön, ebben az irányban a fegyelmi
vizsgálat szintén nem állapított meg olyan pozi
tív tényeket, amelyek alapján a nevezett tanár
ellen az 1883. XXX. t.-c. 36. §. meghatározott
fegyelmi vétség volna megállapítható. Mind a
mellett mégis nem hagyhatta a miniszter szó nél
kül a vizsgálat adataiból nyert azt a benyomását,
illetve meggyőződését, amelyben öt a fegyelmi
tanácsnakegyhangu nézete is megerősítette, hogy
V. tanára történelmi tények színezésénél és egyes
világtörténelmi alakok jellemzésénél olyan kité
réseket tesz és olyan, illusztrálásul szolgáló ha
sonlatokat, idézeteket és példákat alkalmaz, ame
lyek a tárgygyal szorosan és lényegileg alig függ
nek össze és a tanulók egy része által osetleg
kellően fel nem fogva, a tanárnak jó szándéka
ellenére is káros hatásúak lehetnek. Ennélfogva
a miniszter a nevezett tanárt komolyan figyel
mezteti arra. hogy tanításában az ilyen kitéré
sektől ós a serdülő korban levő tanuló ifjúság ál
tal könnyen félreérthető túlszinezett illusztrálá
Varga, 1. János, beszélyíró, ügyvéd, szül. 1846. soktól őrizkedjék. Egyúttal a miniszter V. tanárt
Szegeden, megh. Áradon 1881 nov. 17. Középis a közszolgálat érdekében a budapesti I. ker. ál
koláit Szegeden végezte, majd Pestre jött az egye lami főgimnáziumhoz helyezte át.
temre s itt Tóth Kálmán fiának nevelője lett. Már
ekkor számos humoros cikk és apróság jelent meg
Vargha, 1. Ferenc, főügyészi helyettes, bün
tőle a Bolond Miskában s egyéb közlemények a tetőjogi író, szül. Szegeden 1858 nov. 6-án, hol
Fővárosi Lapokban. Később Aradra költözött, hol atyja kir. táblabíró volt. 1882. bírói pályára lé
ügyvédi irodát nyitott. V. a népies irodalomban pett, Komáromban és Budapesten kir. alügyósz,
tűnt fel élénk elbeszélésekkel, népszokások is Kecskeméten kir. ügyész volt, majd a budapesti
mertetésével és zamatos magyaros nyelvével. A törvényszékhez került tanácsvezető bírónak, ahol
Babotiák könyve c. nagyobb munkájával pálya mintaszerűen vezette a büntető végtávgyalásoVarelius Antero, flnn iró, szül. 1821., a íyrvási esperességben. Legismertebb müve: Egy
nagybátya tanításai a természet dolgairól (Enon
opetuksia luonnon asioista), mely a legelső ter
mészettudományi müvek közül való flnn nyelven.
Irt számos néprajzi munkát is, többi között a
tyrvási esperesség leirását, egy eredeti vígjáté
kot (Vekkulit ja kekkulit) ós fordított idegen nyel
vekből szépirodalmi munkákat.
VIKÁR.
Varenki, orosz sütemény, mely a mi édesen
készített túrós lepényünkhöz basonlit, amennyi
ben apró vajas tésztából áll. gyümölcscsel vegyí
tett túróval töltve.
Vares, város Sarajevo bosnyák kerületl>en. a
Boszna egyik jobbparti mellékfolyója, a Stavnja
mellett, (1895) 1850' lak., kohókkal, jelentékeny
vasmüvekkel.
Varesanin Marián (varesi), cs. és kir. altábor
nagy, a 18. gyaloghadosztályparancsnoka Mosztárban, szül. Gunján a katonai határőrvidéken
1847 febr. 1. Katonai tanulmányait a fiumei had
apród intézetben kezdte meg. 1862. a bécsújhelyi
katonai akadémia növendéke lett. 18G6. hadnagygyá nevezték ki a 78. gyalogezredben. Részt vett
a Poroszország elleni bábomban, 1869—71. elvé
gezte a hadi iskolát. 1872 jan. 1. mint vezérkari
tisztet a 2. gyaloghadosztály-parancsnoksághoz
helyezték át, máj. 1. föhaduagygyá. 1873. máj. 1
másodosztályú századossá. 1876. első osztálya
századossá nevezték ki a vezérkarban. Mint ve
zérkari százados a 11. gyaloghadosztály 3. dandáránál, a 36. és 18. gyaloghadosztály-parancs
nokságoknál, majd pedig az ország-leiró hivatal
ban volt alkalmazva. 1875. Dalmáciában a mon
tenegrói fejedelem mellé osztották be. 1878. a
zárai katonai parancsnokságnál működött. 1879.
a király által a nagy gyakorlatokhoz meghívott
szerb tiszteket kisérte a Lajta melletti Brúckba,
1881 okt. a Rudolf trónörökös által vezényelt 9.
hadosztály vezérkari főnökévé, 1881 máj. 1. őrnagygyá, 1885 máj. 1. alezredessé nevezték ki.
Röviddel azután két hónapra Laxenbnrgba hívták
Rudolf trónörökös mellé, aki akkor hadtörténelmi
és katonai földrajzi tanulmányokkal foglalkozott.
V.-t később a 75. gyalogezredhez osztották be
szolgálattételre, 1887 ápr. 1. a zárai katonai pa
rancsnokság vezérkari főnöke lett. 1888 máj. 1.
ezredessé, 1893 dec. 4. a 48. gyalogdandár pa
rancsnokává, 1894 máj. 22. vezérörnagygyá, majd
pedig a 3. gyalogdandár parancsnokává nevezték
ki. 1897. a 18. gyaloghadosztály parancsnoka és
november 8. altábornagy lett. V. tulajdonosa a
montenegrói Daniló-rendnek (1875.), a szerb Takovo-rendnek (1879.) és a porosz 3. oszt. vörös
sasrendnek (1883.).
M. I.
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kat. 1896. az igazságügyminisztérium kodifikáoionális osztályába hivták meg, hol a büntető
perrendtartás óletbeléptetési és az eskiidtszéki
törvény szerkesztésében nagy része volt, ezek
befejeztével pedig az új büntető ügyvédi sza
bályzat tervezetét készítette el. 1897. kir. Ítélő
táblai bírói címmel és jelleggel ruházták fel.
1900 febr. 9. budapesti főügyészi helyettessé ne
vezték ki. Mint büntetőjogi iró a dogmatika te
rén nagy szolgálatot tett s alig van a büntető
jognak oly részletkérdése, melylyel a szaklapok
hasábjain egy vagy több cikkben ne foglalkozott
volna. Önállóan megjelent munkái: A büntető
perrendtartás magyarázata (I—IV. k. Balogh
Jenővel és B. Illés Károlyival, 1897—99); Az
esküdtbirósági eljárás (1898); Az esküdlek kézi
könyve (1899); Észrevételek a btk. novellájára
(1892); Az otthon védelme (1895); A gyermek
korban levő bűnösök (1895); A bűnvádi perrend
tartás perorvoslati rendszere (1900).
v.
2. V. Gyula újabb művei: A bőszülő kard
(regényes dalmű 5 felv.,a Kisfaludy-társaság pá
lyázatán jutalmat nyert, Budapest 1897); Barsi
József emlékezete (u. o. 1897); Emlékbeszéd Pó
lya Jakabról (1898 nov.2 i.az Akadémiában.megj.
az Akad. Ért. 109. füz.); Keleti Károly emléke
zete (Közgazd. Szemle 1899) A magyar hitelügy
és hitelintézetek története c. 1896. megjelent mű
vét az akadémia 1899. a Marczibányi-mellékjutalommal tüntette ki. 1900 febr. 14-én a Kisfaludytársaság főtitkárává választotta.
Vargics Imrét 1899 máj. 16. az országgyűlési
szabadelvű párt egyik alelnökévé választották'.
Vargyas Endre 1898 febr. 12. királyi taná
csosi címet kapott.
Variiilii. 1. ágostai hitvallás (I. k. 164 old.
1. hasáb).
Varibo, sziget, 1. Ibo.
Várispán (comes cástri, comes castrensis), a
V.-ság feje az Árpádok korában, aki begyako
rolta a vár szolgálatában álló fegyvereseket, őket
a király táborába vezette, fegyelmezte csapatát
s békében ós háborúban bíráskodott fölötte. Ezt
a tisztet rendesen valamely várjobbágy, akár
hány esetben azonban valamely zászlósúr (nádor,
országbíró stb.) viselte. Alatta állt a seregvezór
(princeps vagy dux exercitus), hadnagy, várnagy
a századosokkal, tizedesekkel és híradókkal. L.
még Főispán (VII. k.).
M.
Varjuindus (Crows, übszaroku). A dakoták
törzséhez tartozó indus népség. A Sziklahegysóg
(rocky mountains) nyugati lejtőjének Yellowstone
völgyét lakják vagy 3000-nyi számmal. Hajvi
seletük után indulva, az európai ember valóságos
tévedésbe jön, mert míg a nők kurtára vágják a
hajukat, addig a férfiak íjl—l/s m.-nyi hosszura
megnövesztik. De még a ruházatukat illetőleg is,
amely egyszerű ingfólóből áll, a férfiakat és nőket
alig lehet egymástól megkülönböztetni.
Varjuköröm (nüv.), a Clematis vitaiba (1. Isza
lag, IX. k), a dndafürt, sőt az anyarozsnak is né
pies neve.
Varjuláb v. vérállató fii (nSv.), 1. Gólyaorr, de
a Plantago Coronopusnak is neve; 1. Útilapu.
Várkonyi István, 1. Munkásmozgalom Ma
gyarországon.
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Várkórházak, 1. Katonai gyógyító intézetek
(X.k.).
' '
Varrnia, 1. Ermland (VI. k).
Váró, személynév, 1. Magyar személynevek.
Váró Béni, tanügyi iró, királyi tanfelügyelő,
szül. Harón (Hunyad) 1855. szept. 15. Felsőbb ta
nulmányait a budapesti pedagogiumban 1878.
végezte el. Ugyanezen évben a nyelv- ós törté
nettudományi csoport tantárgyaiból polgári is
kolákra tanképesítést nyervén, a következő év
ben a kőszegi polgári iskolához nevezték ki. Egy
év múlva a somorjai polgári iskolához helyezték
át, melynek 1881. igazgatójává is kinevezték. Az
1880. és 1881. évek nyári szünidején a székely
keresztúri állami tanítóképezdénél, a nem ma
gyar ajkú népiskolai tanítók részére rendezett
magyar nyelvi póttanfolyamon egy-egy román
tanítócsoport vezetésével volt megbízva. 1883. a
fogarasi állami polgári flu- és leányiskola igaz
gatását vévén át, a polgári fiúiskolával kapcso
latban elemi, majd 1886. közép-, illetve felső ke
reskedelmi iskola szervezését eszközöltoki. 1890.
igazgatói hivatala mellett tiz hónapon át vezette
Fogaras vármegye tan kerül étének kir. tanfel
ügyelői teendőit is 1894. ezen tankerület királyi
tanfelügyelőjévé neveztetvén ki s jelenleg is e
minőségben szolgál. Irodalmi működése, néhány
tárcacikken s nagyobbszámu bírálaton kívül, fő
kép tanügyi és iskolaszervezeti kérdések tárgya
lására szorítkozik, melyek szakfolyóiratokban
jelentek meg. A minisztérium megbízásából át
dolgozta a Q-önczy-féle ABC és Gáspár-féle nép
iskolai olvasókönyvek román nyelvű kiadásait.
Várossy Gyula, országgyűlési képviselő, kat.
plébános, regényíró, szül. Szegeden 1858 febr. 9.
Középiskoláit Szegeden, Nagy-Károlyban és Deb
recenben, a teológiát Temesváron végezte. Pappá
szentelték 1882. Káplán volt Magyar-Pécskán,
Battonyán, Kis-Zomborban és Kis-Teleken, azután
főgimnáziumi hittanár Lúgoson, ahol a magyar
irodalmat is tanította. 1894 ápr. 18. plébános
Kis-Teleken, 1896. Csík vármegye karcfalvi ke
rületének függetlenségi és 48-as képviselője. Iro
dalmi munkássága már papnövendék korában
kezdődik Szessziós vötkeres c. novellájával, mely
pálvadíjat nyert. További művei: Apák bűne (2
köt., Szeged 1886); Tík-tak (ti. o. 1889); Vörös
Dániel (2 köt., Budapest 1890, már 3 kiadást ért);
Gyémánt a homokban (2 köt., u. o. 1891,3 kiadást
ért); Derült ég (humoros elbeszélések, Lúgos
1892); Mosolygó levelek (elbeszélések, u. o. 1893);
Válogatott víg elbeszélések (u. o. 1894); Derűs
képele (elbeszélések, Budapest 1897) stb.
Városy Gyula (XVI. k.) kanonokot 1898 febr. 16.
kinevezték a budapesti központi papnövelde igaz
gatójává.
Varsó, orosz kormányzóság, (i89/) 1.933,689
lak. —V., város, ugyanakkor 638,208 lak. Mickie
wicz emlékszobrát leleplezték V.-ban 1898. deo.24.
V a r s o v i c n n e (franc, ejtsd: vavszovjen), s/4ütemü lengyel tánc.
Vas (XVI. k.) vármegye területe a legújabb
adatok szerint 5'035 km2,' lakóinak számát (1898)
427,600 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 2 rend. tanácsú
város, 8 nagy- és 609 kisközség. A szolgabírói

V A S Ö N T É S . I.

12. ábra. Öntőüst salakvisszatartó
rekesszel.

6. ábra. Vasgyüjtővel felszerelt kupolókemence.

10. ábra. Tégelykemence.

32. ábra. Oszlop beformázása alakzóval.

4—5. ábra. Közönséges kupolókemence
függőleges és vízszintes keresztmetszete.

8. ábra. Agyaggynrásra való korongpár alul elrendezett hajtószerkezettel.

7. ábra. Herbertz-féle kupolókemence.

1—2. ábra. Álló homokkeverő gép.

V A S Ö N T É S . II.

19—22. ábra. Vasfazék beformázása.

15—18. ábra. Vasfazék sárgarézből készített mintája.

33. ábra. Oszlop beformázása alakzóval.

23. ábra. Vasfazék formájának belő.

29—31. ábra. Körkerek gépágy beformázása.

24—26. ábra. Magdarabokkal való formázás.

13—14. ábra. Nyílt talajba formázott síklap és rostély.

11. ábra. Kormázó szerszámok.

V A S Ö N T É S . III.

34—35. ábra. A formáz ó-gép elölnézete és hosszanti metszete.

s—!). ábra. A lángálló alaprajza és hosszanti metszete.
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Vaskapu-csatorna (XVI. k.). A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter 1899 jul. 11. kelt rendele
tével u. a. évi szept. 1. életbe léptette : I. A Vas
kapu-szabályozás keretébe tartozó moldova-turnszeverini Duna-szakaszon szedendő hajózási és
vontatási díjakról szóló szabályzatot. II. Az aldunai
m. kir. hajózási hatóság szervezeti szabályzatát.
III. A hajózási hatóság felügyelete alá tartozó
Duna-szakaszon a hajózási rendtartást illető kü
lön szabályokat. IV. Az aldunai Vaskapun és a
többi zuhatagon szervezett hajókalauz-szolgálat
ról szóló szabályzatot; végül V. a Moldova-TurnSzeverin között közlekedő hajók után szedendő
hajózási, vontatási ós kalauzdijak beszedésére és
nyilvántartására vonatkozó szabályzatot.
Vaskő (XVI. k.), a Márkus nevű táróba 1899 okt.
19-én viz tört be, mely több munkásnak vesztét
okozta.
Vaslui, kerületi főhely Romániában, az ilyennevü folyónak a Boriadba való torkollása mellett,
(1889) 7454 lak., vasúttal, törvényszékkel, az egy
kor itt szókelt Nagy István fejedelem palotájának
romjaival; a kerületi főnök székhelye.
Vasöntés (1. a mellékelt három képet). A jól
önthető fémek között technikai szempontból leg
első helyen áll a nyers- vagy öntött vas hígfolyó
volta, olcsósága, az öntvény keménysége, sűrű
sége és szívóssága miatt. A nagy olvasztóban
gyártott nyersvas legtöbb faja jól önthető, csak
hogy változó kémiai és fizikai tulajdonságaik
miatt mindegyiket egyazon célra nem használhat
juk. A tulajdonképeni öntővas az u. n. szürke
nyersvas, illetőleg ennek különféle válfaja. A vas
öntő műhelyoka szürke nyersvasat a grafitkiválás
mértéke szerint hat osztályba sorozzák, ezeknek
vegyi összetételeiről az I. táblázat ad némi tájé
kozást, mert a legtöbb vaskohó gyártmányai egy
mástól a vegyi összetétel dolgában sokszor na
gyon is különböznek.

járások száma 10, a körjegyzőségeké 91. Puszta,
telep és major van 492. A vármegye területén
van 8 kórház 200 ágygyal; egész területén mű
ködik 73 orvos, 88 oki. bába és 35 gyógyszerész.
Van 214'6 km. állami és 10127 km. törvényha
tósági út, utóbbiak közti] azonban 19'0 km. ki
építetlen. A vasúti vonalak hossza 3569 km.,
miből 127'5 km. állami vasút; a vasúti állomá
sok száma 60. Van 150 posta- és 74 táviróhivatal,
továbbá 220 távbeszélő-hivatal, illetőleg állomás.
A vármegye területén fennáll 2 bank, 33 takarék
pénztár és 38 szövetkezet összesen 3.618,000 frt
tökével. Az összes tanintézetek száma 558, köz
tük egy hittani intézet, 4 gimnázium, 1 reáliskola,
20 különféle szakiskola, 2 tanítóképző intézet,
502 népiskola, 25 kisdedóvó, 2 emberbaráti jel
legű intézet és 1 börtöniskola. Mindezen intéze
teket összesen 77,733 tanuló látogatta. TH—v.
Vasa, 1. Vas (XVI.,k. 672. old.).
Vásáros-Várad, 1. Újvidék (XVI. k.).
Vasas háló, rúdra alkalmazott kisebb inarázsaháló a pisztrángoknak a kövek aló] való kifogdosására.
Vas jodidjai. A vasnak biztosan csak egy jód
vegyületét ismerjük és ez a ferrojodid, Fe 2 J4.
Ennek vizes oldata liquor ferri jo'dati néven a
magyar gyógyszerkönyvben is hivatalos és ugy
készUl, hogy vasport lombikban vizzel leöntenek
és azután apránként a megfelelő mennyiségű
porrátört jódot hozzá öntik. Sötét barna-zöld
szinti folyadék, amely a levegőn csakhamar el
bomlik, ezért jól záró edényben, sötét helyen kell
tartani.
HU.
Vaskai föesperesség a mai Verőce vármegyé
ben a Dráva jobb partján Vaskától a mai Villyóig,
dél felé pedig a Vuosinig ós Darnócig terjedt.
A zágrábi püspökség alkatrészét tette. Névleg
ma is meg van, de kissé más területtel. V. ö.
CsánH, Kőrösmegye (88—99. old.).
KAI:.

I. táblázat. Az öntő nyersvas összetétele :
A nyersvas
száma
I. s z á m a
11.
.
III.
.
IV.
.
V.
•
VI.
.

Teljes szén

Szilícium

tartalma
ii'öl)
2-77
2 52
2-07
218
2'3

3 50
8'75
3-52
3-28
3-38

3'3(l
:t- u
:; • 3

8-15
3 00
2- S4Í

A jó öntövas technikai tulajdonságaira nagy
befolyással van a mangán is, de ez 07—0-8°/0-nál
nagyobb mennyiségben ne legyen jelen; ennyi ok
vetetlenül szükséges, mert a nyers vas átömlesztésekormeggátoljaasziliciuinkiégését; 0'8%-nál
több mangán már gátolja a szénnek grafitalakban
való kiválását, szóval keményíti a nyersvasat.
Az öntővasban 3'5°/o szénnél sokkal több ne le
gyen, mert túlságos sok szón igen puha, por
hanyó és a kiváló tajték miatt ripacsos felszínű
öntvényt ad. Szívós, tömött és finom szemcsés
öntvényt legjobban 3'5% szénnel sikerül készíteni.
A normális minőségű öntvényekben a szilícium
2% és á mangán 0-75°/0 körül ingadozik. A vas
tagabb öntvényekhez kevesebb szilíciumot tartal
mazó nyersvas is elég jó, a vékonyabbakhoz pedig

Mangán

Foszfor

Származása

százalékban
1-38
1-33
0'68
044

—

0-36

0-02
0 02
0 05
0-04
0 17

o-or>

0-98
0-81
1-49
2-01
1-97
201

Skócia

Coltness
•

Anglia Clarenca
Luxemburg

«
«

több szilícium kell, hogy jól megmunkálható
gyártmányt kapjunk.
Ha a vasat magas hőfoknál gyorsan ömlesz
tettük meg és lassan hűtöttük le, durva szemcsés,
élénk fényű töréslappal biró öntvényt kapunk. A
túlhevítős még jobban elősegíti a szemcsók kép
ződósét, mert minél forróbb a vas, annál több szi
líciumot vehet fel s minél több szilícium van a
vasban, annál több grafit válik ki; 2. ha a vasat
túlhevítve gyorsan ömlesztettük meg és gyorsan
hűtöttük lé, az öntvény finomabb szemcsés lesz,
mert a kristályok képződésére nem marad elég
idő; 3. túlhevítés nélküli gyors megömlesztés és
erre következő lassú lehűtés, valamint 4. túlhe
vítés nélküli gyors megömlesztés, de igen gyors
lehűtés a grafit kiválasztására nem oly kedvező.
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Magától értetődik, hogy a 4.-esetben finomabb
szemcséket kapunk mint a harmadikban; 5. ha
lassan, de tálhevítve ömlesztjük meg a vasat és
ezután lassan hűtjük le, sötét szinti és némelykor
durvaszemcsés öntvényt kapunk, mig a 6. túlhe
vítve, de lassan ömlesztett vas gyors lehűtés kö
vetkeztében világosabb szintivé és finom szem
cséssé válik. Legfinomabb szemcséje és legvilágo
sabb szine azoknak a vasfajtáknak van, melyeket
7. tíilhevítés nélkül, lassan ömlesztünk meg és
gyorsan, illetőleg lassan hüttlnk le. A hetedik
esetben a grafitkiválást annyira megakaszthat
juk, hogy kemény kérges öntvényt kapunk. Álta
lában minél többször ömlesztjük meg a vasat.
annál finomabb szemcséket kap, ugy hogy a 16 —
17. átömlesztés után a tarka és a fehér vas között
ingadozó öntvényt kapunk.
Az izzítás kezdetén a sima és tiszta felszínű
nyersvas először futtatás-színeket kap, melyek
épp ugy jelentkeznek, mint az acél futtatás-szí
nei. Minél több grafit van a nyersvasban, annál
elmosódottabbak s minél több a kötött szén.
annál gyorsabban jelentkeznek s annál ragyo
góbbak (legszebbek a tükrös nyersvas futtatásszinei) ezek a szinek. A további izzítás folyamán
a nyersvas pépes halmazállapotú lesz s ekkor
bár igen kis mértékben, de mégis hegeszthető. A
nyers vasnak ez a tulajdonsága iparilag azért
fontos, mert lehetővé teszi a selejtes vagy törött
öntvények kijavítását. Ha a pépes halmazálla
potú nyers vasat még tovább izzítjuk, megöm
lik, teljesen híg folyó lesz. Pouillet mérései
szerint a szürke nyersvas 1100—1200 C° és a
fehér nyersvas 1050—1100 C° hőmérsékletnél
ömlik meg; ez a szürke vasnál átlag 2tó'5 és
a fehér vasnál átlag 229'7 hőegysógnek felel
meg. Az a melegmennyiség (az ömlesztő me
leg), melyet a szürke vas a cseppfolyó halmaz
állapotba való átmenetekor megköt 22'8, s
amelyet a fehér vas megköt 34/0 hőegység. A
megömlesztett vasat egy kissé túl is kell heví
tenünk, hogy jól kitöltse a formát.
A megömlött vas szine a világos narancsvö
röstől a sárgásfehérig változik. A szürke vas
szine inkább a világos narancsvörös felé hajlik
és fénye is nagyobb, mint a megömlött fehér vasé.
A kihűtés kezdetével a folyó vas felszínén finom
hártya keletkezik, mely csakhamar elszakad és
a vas kicsillog a repedés közül, mire új hártya
keletkezik, hogy néhány pillanat múlva megint
szétrepedjen; ez az u. n. játék igy tart, mig
csak a vas kellő hőmérsékletig le nem hűlt. Leg
finomabb játéka a finom szemcsés szürke vas
nak van- A fehér vasnak és a túlhevített vasnak
játéka durva, ugyancsak ilyen a foszfortartalmu vasé is- A vas játéka felszini kristályo
sodás következménye. A szóban forgó játékon
kivül a hígfolyó vasnak még az a tulajdonsága
is van, hogy gázokat szörpöl fel, melyeknek egy
része már a vas lecsapolásakor szabaddá válik,
miközben a kiszabadulás helyén levő vascseppet
finom permeteggé oszlatva, magával ragadja. Ez
a permeteg kéki'S-íehór lánggal ég el s minél for
róbb a vas, annál hevesebb sziporkázásban nyil
vánul. Bz a gázkiömlós a hűlő vasban is tovább
tart s a fröcscsenés (Spratzen) tüneményében nyil
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vánul ; ezen a hűlő vas gyenge hártyájának megrepedését s az ez alatt levő folyékony vas kibugygyanását értjük. A hűlő öntött vasnak az a kivá
lóan fontos tulajdonsága van, hogy megmereve
désének pillanatáig kitágul és a forma minden
részét kitölti. Legnagyobb kiterjedése a szürke és
legkisebb kiterjedése a fehér vasnak van, miért
is az előző a vasöntés/.et szempontjából sokkal
becsesebb anyag. Az az érdekes jelenség, hogy a
szilárd vas a hígfolyó vason úszik, annak tudható
be. hogy a vas kristályosodásától okozott kitágu
láskor a vas fajsúlya kisebb lesz.
Mihelyt a vas az ömlesztés fokáig lehűlt, eikezd merevedni. A tiszta tükrös vas úgyszólván
rögtön átmegy cseppfolyós halmazállapotából
szilárd halmazállapotába, mig a szemcsés szürke
vas előbb tésztás halmazállapotú lesz, s ebből
csak lassan megy át szilárd halmazállapotába,
miközben felszínén több-kevesebb grafit válik ki;
ezt vashubnak (Garschaum) nevezik, helyesebben
a vas hamvának mondhatnók. A legtöbb hamva
van annak az öntvénynek, melyeta nagy olvasz
tóból csapolt vasból öntöttek; átömlesztóssel a
grafitkiválás is megesökken, sőt el is maradhat.
Á vas hamva sok esetben az öntvényt selejtessé,
sőt teljesen használhatatlanná teheti. A mereve
dés pillanatától kezdve a vas lassacskán össze
zsugorodik, még pedig a fehér vas jobban, mint a
szemcsés szürke vas.A szürke lineáris zsugorodása
1- 1'2%, vagyis méterenkint 10—12 mm., a fe
hér vasé pedig 1"9%, vagyis méterenkint 19 mm.
A zsugorodás következtében az öntvény min
den részében feszültségek keletkeznek, mert a vé
konyabb részek hamarább hűlvén ki, a vastagabb
részek összehúzódását gátolják meg. A vasatomok
szóban forgó erőszakos elhelyezkedése következ
tében fellépő feszültségek néha az öntvény gyen
gébb részeinek elszakadását okozzák. Ha foszfortartalmú, tehát hideg törésű a vas, az elszakadás
mihamar megtörténhetik. Azonban az egyenlő
vastagságú öntvényben is keletkeznek feszültsé
gek, mert az öntvény felszine gyorsabban hül,
mint a belseje. A keményedő burok magához,
vonja a hígfolyó részeket, melyek ilyképen kónyszeritett helyzetbe jutnak. A merevedő vas vívó
dása oly nagy, hogy az öntvény belsejében üre
gek keletkeznek. Selejtes öntvényt kapunk, ha
nincs elég hígfolyó vas készletben, mely a kelet
kező üregeket kitöltheti. A bajt ugy hárítjuk el,
hogy a kellő magasságú és vastagságú beöntő
tölcsért v. vendégfejet alkalmazunk. A beöntő
tölcsér v. vendégfej annyi vasat vehessen fel,
amennyi az öntvény súlyának 18°/0-a. Az önt
vény fogyása a kihűlés tartalmával egyenes
arányban áll: minél lassúbb a kihűlés, annál je
lentékenyebb a fogyás és megfordítva. Legki
sebb fogyása van a szárított agyag-, nagyobb
a homok- ós legnagyobb a fémmintába öntött
vasnak, miért is e körülményre a beöntő tölcsér
nagyságának megállapításakor ügyelni kell.
A vas felszívódása vagy a vasban rekedt gá
zok miatt keletkező üregekben néha több milli
méter átmérőjű golyócskákat találunk; sőt a vas
ripacsosabb felszínén is mutatkoznak ilyen, &&
szemmel alig látható képződmények, melyeknek
keletkezését következőképen magyarázzák: A
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megömlesztett vasat általában különféle vasötte- öntvény kováosolhatóságából ós szívósságából
vények (jelesen vas-szén, vas-mangán, vas-szili- sokat veszt. Hosszas kísérletek után a diósgyőri
cium, vas-foszfor, vas-kén stb.) keverékének tart gyár ugy oldotta meg a kérdést, hogy a bázikus
hatjuk, melyeknek olvadó pontja igen különböző; módon gyártott Martin-anyagot megömlesztett
e miatt sokszor megesik, hogy a vas-szón ötte- ferromangánsziliciummal gáztalanitja ós alumí
vények kihűlésekor még hígfolyó egyéb öttevé- niummal hígítja. 18% mangánt és 9% szilíciu
5—8°/0 ferrosziliciummal ésnyek az előbbinek pórusaiból kiszivárognak s mot tartalmazó
megfagyván, kisebb-nagyobb golyócskát alkot 0"01—0-015°/0 alumíniummal igen szívós, jól ko
nak. Az apró golyócskák rendszerint az öntvény vácsolható, tömött ós lyukacsoktól mentes önt
felszínén jelennek meg s azt ripacsossá teszik, a vény gyártható. A Martin folyasztott vasból ön
nagyobbak pedig az öntvényüregekben válnak ki. tött alakos öntvényeknek szóntartalma 0'15—
Az öntvényben fellépő feszültségeket kilágyttás- 0'50°/0, mangántartalma 032 —l°/o és szilícium sal semmisíthetjük meg. Kilágyítás alatt az önt tartalma 0\18—0'öO°/o közt ingadozik.
vénynek erős felhevítését és ezt követő lassú le
Az öntészet szempontjából a szóban forgó acélhűtését értjük. A szürke vasból való öntvényeket fajtáknak a már közölteken kivül még a követ
csak a legritkább esetben lágyítjuk ki, ez a dolog kező technikai tulajdonságaik fontosak: az 1'76%
csakis a fehér vasból való öntvények nagyobb zsu szenet tartalmazó acél megömlesztésére 1258C°és
gorodása miatt fontos, de meg azért is, mert a fe teljesen hígfolyó állapotba való hozatalára 130&
hér vas kötött széntartalmának egy része 850 C°-on C° kell, az 1-5% szenet tartalmazónak 1309, ille
túl való izzítás s ezt követő lassú lehűtés követ tőleg 1350ósaO"6°/o szenet tartalmazónak 1364.
keztében átváltozik grafittá, illetőleg temperált illetőleg 1387 C°. A tógelyacél zsugorodása átlag:
szénné.
l-4°/0, vagyis V72, a Martin-acélé pedig 1*8—• 2 - 2%
Az öntöttvas kémiai tulajdonságai közül gya Az acél nagy zsugorodása miatt oly nagy beöntő
korlati szempontból csak sav- ós rozsdaállóságá tölcsért illetőleg vendégfejet készítenek, hogy
nak mérteke fontos. A kísérletekből az tetszik ki, abba az öntvény súlyának 40°/0-a elférhet.
hogy a hígított kénsavban legkevésbbé oldódik a
A vasöntőmühelyok legfontosabb formázó
tükrös vas és legjobban a kovácsvas.
anyaga a homok. A jó formahomok ismertető je
Mivel az öntéshez használandó vasat a legtöbb lei: 1. egyenlőknek tetsző szemcsék; 2. ujjakkal
esetben idő vagy alkalom híja miatt vegyileg nem tapintva, némi érdesség és a szemcsék alig érez
vizsgálhatjuk meg, legcélszerűbb próbaöntéseket hető nagysága; 3. csekély portartalom (sötét pa
tenni. A kurrensebb és egyenlőtlen vastagságú pirosra szórva s ezután leöntve, csak kevés port
cikkekből néhányat leöntetünk, ha az öntvény fel hagyjon vissza); 4. 10— 20°/0 vízzel megnedve
színe tiszta és sima, élei ós szögletei jól kiképe- sítve jó alnkíthatóság (belőle a nélkül, hogy ra
zettek, a vas megfelelő. Megbírálhatjuk a vas gadna, könnyen szét nem nyomható, a szárítás
jóságát töretéből is, de ez sok esetben megtéveszt után pedig kellően összeálló labdát készíthessünk);:
het. Ujabb időben a nagy szilárdságot követelő gép- 5. a formázáshoz többször használhassuk és 6. mirészeket acélból öntik; e célból a tégelyacélt és kroszkópiummal megvizsgálva, finomabb és dur
a folyasztott acélok közül különösen a Martin vább szemcséi 90—60: 10—40 szerinti viszony
ke
acélt használják. Mivel a tógelyacél gyártása sok ban legyenek. A sovány homokot agyaggal
a
tüzelöany agf ogyasztással jár s m inéi kisebba meg- verjük, hogy plasztikusabb legyen, l /2—2°/0 tel
ömlesztendő vaselegy széutartalma, annál nehe jesen elég, több agyag a forma lyukacsosságát
zebb, az öntészetben a tégelyacólnak, mint öntő befolyásolná. A kövér homokot soványabb homok
anyagnak, csakis a nagy szilárdságú géprészek kal vagy szénporral elegyítjük, vagy kiégetjük ós
öntése dolgában van fontossága. A tégelyacél megőröljük. A már többször használt homokhoz
öntés sikerére első rendű fontossága van a szilí plasztikusságának növelésére friss homokot ke
ciumnak, melyet a vaselogyhez ferroszilieium verünk. A durvább öntvények formahomokjához
alakjában adnak. A kovácsvasöntvényeket, ami- (az öntvények neme szerint különböző mennyi
tiszvastól eltekintve, jobbára lángaliókból s nagy ségben) mindig keverünk faszénport, vagy fino
mabb kőszénport, hogy a forma elég lyukacsos
ritkán konverterből öntik.
legyen. A durvább öntvények formahomokját
Rógebben az öntéshez való folyasztott acélt 15—12 rósz nyers homokból ós 1 rész szónpor
savas bélésű lángaliókban ömlesztettek meg és ból keverjük össze. A finomabbak formahomok
ferrosziliciummal, forromangánnal vagy ferfo- jához V20—V10 mennyiségben elegyítenek szén
aluminiummal gáztalanítottuk. Csakhogy ily mó port. A homok keverésére használják az 1—2.
don lágy és szívós acél nem készíthető és baj az ábrában előtüntotett gépet.
is, hogy a foszfor az aeólfürdőben marad. A vas
foszfortartalma bázikus anyagokkal bélelt ke
Azt a formázó homokot, melynek nagy agyag
mencében távolithatóel legkönnyebben, még pedig tartalma miatt nagyobb idomíthatósága, de ki
a szilícium ós a karbon kiégése után. A vissza sebb lyukacsossága van, kövér homoknak vagy
maradt szinvasból karbontartalmu hozadékokkal masszának nevezzük. A frissen ásott masszát
bárminő keménységű vasat gyárthatunk. Ilyen előbb a levegőn szárogatják meg, ezután pedig
hozadék a ferroszilieium, csakhogy ez sűrűvé, megörlik ós lyukacsosságának előmozdítása cél
öntő célokra alkalmatlanná teszi az acélt, mert jából hozzá már használt masszát, samott-darát,
a fémben rekedt gázok miatt az öntvény lyuka tégla port, durva homokot, szitált lóganajt, szecs
csos lesz; ilyen ömledóket még ferroaluminium- kát, kokszdarát s a finomabb öntvények számára
mal sem gáztalaníthatunk elfogadható mérték borjuszőrt kevernek. A masszából készített fór
ben, mi több, a bajt új bajjal tetézzük, mert az mákat használat előtt jól kiégetik. Igaz, hogy
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sok kova, illetőleg samott igen lyukacsossá
teszi a masszát, csakhogy a melegben a kovasav
•és agyagföld összeolvad, szóval a forma nem
•elég tűzálló. Ebből az okból a jobban kiégetendő
és több olvadt fémet magukba záró formák maszszája több agyagot tartalmazzon, mint a kisebb
méretű tárgyaké. Mivel a masszának előkészítése,
a formák készítése és szárítása nemcsak hossza
dalmas, hanem költséges is, a masszaformázást
nem használják oly mértékben, mint a homokformázást; a kettő ugy viszonylik, mint egy a tíz
hez. Ha a homok agyagtartalma oly nagy, hogy
égetés után szilárd, vizben többé fel nem ázó
testet alkot, ekkor agyagnak nevezzük. Az agyag
a legképlékenyebb formázó anyag, csakhogy tö
mött, kevéssé lyukacsos és a szárítás következté
ben térfogatát megváltoztatja. Az agyagot lyu
kacsossá lóganajjal, tehén- ós borjúszőrrel, pely
vával stb. tehetjük. Ezek az anyagok a forma
szárításakor vagy elpárolognak vagy elégnek,
apró lyukacsokat hagyván hátra, melyek a forma
repedés nélküli összehúzódását és a keletkező
gázok elillanását teszik lehetővé. Különösen jó a
lóganaj már jelzett tulajdonsága és erős kötő•ereje miatt Ezt néha 60—100 térfogatmennyi
ségben keverik az agyaghoz. Finomabb öntvé
nyekhez marhatrágyát, még finomabbakhoz
borjuszőrt vesznek.
A természetben található agyagot előbb szárí
tással, őrléssel és keveréssel egynemüvé teszszük,
azután megnedvesítjük és vagy lábbal, vagy erre
való gépekkel (3. ábra) meggyúrjuk, miközben a
már emiitett anyagokkal keverjük össze. A for
mázáshoz használt agyag miniig oly nedves
legyen, hogy a kézre és a formázó szerszá
mokra tapadhat, mert ekkor idomítható legjob
ban. Mivel a forma azon részének szabad legkevésbbé összehúzódnia, mely a folyó vassal érint
kezik, célszerű ezt egy rész friss agyag és két
rósz homok keverékéből készíteni, mig azt a részt,
mely a szalmakötelekkel, csapokkal, horgokkal
stb. érintkezik, két rész friss agyag és egy rész
homok keverékéből alkothatjuk. A homokformák
felszínét rendesen finoman őrlött faszénporral, az
agyagformákét pedig nedves feketítővel (kenő
vízzel) vonják be, hogy tűzállóbbak legyenek.
A nedves feketítőt iszapolt grafitból vagy fahamuból készítjük. Hogy a feketítő jól tapadjon,
.agyaglisztet keverünk hozzá, mig csak szörpsűrüségü nem lesz. Mások rozslisztet kevernek
hozzá és a keveréket megfőzik. Jó a trágyáiékeverék is, nagy ammoniaktartalma miatt. Ez a
szárítás következtében gyorsan elszáll ós a feketí
tőt finom por alakjában visszahagyja. Ugyanilyen
hatása van a szalmiakoldatnak is. A kész feketí
tőt szitán átszűrjük, hogy darabos részei kiválja
nak. Az acélöntéshez formahoniokot nem használ
hatnak, mert az ömledék hőmérséklete mintegy
1800-2000 O; ily melegben a homok összesül,
vagy megolvad. Ezért tűzálló agyagot és tűzálló
homokot használnak és ezt a keveréket rozsliszt
tel teszik képlókenynyé.
Mintáknak nevezzük a formázó anyagba befor
mázandó, a leöntendő tárgy negatív alakját meg
adó testeket. A finomabb mintákat főképen minta
viaszból készítjük, mely fehér viasz, terpentin,
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faggyú v. zsír, minium és ejukfehér keverékéből
való, hogy plasztikus, halvány vörös és puha le
gyen, száradás után pedig merevvé, törékenynyé
ne váljék. A durvább tárgyak mintáit — különösen
akkor, ha formázó anyagul agyagot használunk
— agyagból készítjük. Mind a viasznak, mind az
agyagnak ama jó tulajdonsága vari, hogy a tárgy
alakját mintázás közben is módosíthatjuk, csak
hogy egyszernél többször nem használhatók, már
pedig a tömegtermelés mai időszakában az a cél,
hogy egy tárgyból minél többet készítve, áruink
olcsók legyenek. Ily állandó minták készítésére
legjobb a fa. A díszítményi részletek mintáit jól
kiszáradt, ág-ésgöbmentes, rövid rostszálu fából,
nevezetesen dió-, alma-, körte- és kőrisfából készí
tik. A rövid rostszálu, tömött keményfák a minta
kifaragásakor sima felszintiek maradnak és nem
vetemednek meg oly könnyen, mint a puhafák.
A díszítmények famintáit többnyire természetes
állapotukban hagyják, mert a minta finomabb ré
szeit a festék eltömi, néha azonban befirnászolják,
hogy a nedvességtől óva legyenek. Az építményi
és a gépöntvények mintáit puha fából készítik,
erre a célra a fenyő-, a nyír-, a hárs- ós az
égerfa alkalmas. Ezeknek a fáknak hosszú rost
szálai vannak, kellő tömöttség mellett súlyuk
aránylag csekély, megmunkálásuk könnyű, felsziníik pedig sima marad, ugy hogy a forma üre
géből ennek megsértése nélkül emelhetjük ki.
Mielőtt a minták készítéséhez fognánk, a fát
vagy a jól befűtött mintaasztalos-műlielyben, v.
külön e célra berendezett, gőzzel fűlő és szellő
zőkkel felszerelt szárító kemencében kiszikkaszt
juk. A szárítás sokkal gyorsabb és a feldolgozás
sokkal könnyebb, ha a fát már előzetesen kisebb
deszkákká daraboltuk fel. Ezek a deszkák a fa
törzsből a tengelylyel párvonalasan ós a fatörzstükör irányában vágandók ki, mert ekkor kevésbbé vetemednek és repednek. A repedések
meggátlása céljából célszerű a végeket papirossal
beragasztani. Ha sok apró minta és gyakorta ké
szítendő, célszerű ily apró fadarabkákat készlet
ben tartani, hogy jól kiszáradhassanak. A mintá
kat ág- és göbmentes fából azért készítsük, mert
a minta épségét az ép ós jó anyag legjobban biz
tosítja. A minták összeállításakor különös gondot
fordítsunk az egyes darabok rostszálainak oly
kombinált, egymást keresztező elhelyezésére,
hogy a minta meg ne vetemedhessék.Minól apróbb
részekből enyveztük össze a tárgyat, annál jobb;
gondot fordítsunk arra is, hogy a minta felszíné
nek rostszálai az illető rósz síkjával párvonala
san helyezkedjenek el, a minta belében levők
pedig a burkolat rostszálaira merőlegesen állja
nak. Jó, ha a mintákat befestjük, mert ez védi
őket a nedvességtől.
A talajformázáshoz (lapok, keretek, rostélyok
stb.) használt mintákat szilárdan készítsük, hogy
a minta beverósekor meg ne sérüljön. E célból a
minta felszínét különösen ott, ahol áttörések
vannak, bordákkal merevítjük, ha sok az áttö
rés (p. rostélyok), a telt részeket magasítjuk. Cél
szerű a talajformázáshoz használt mintákat na
gyobb fogyásmórtékkel készíteni, mert a kiöntött
vas lassabban hűl. A szekrény és a fedett talajformázáshoz használt mintáknak mindkét oldalát
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kialakítjuk és a belső szerkezettel hatunk oda,
hogy a minta kellő szilárd legyen. Legjobb, ha az
alap-alakot egy darabból készítjük és a többi részt
erre illesztjük. Ha a minta alakja olyan, hogy
egyik részét az alsó, másik részét a felső szek
rénybe kell beformázni, ekkor a két szekrény il
lesztő síkjában ketté vágjuk. Ez ugy történik,hogy
mindkét részt külön készítjük el, vagy nagyjában
az egészet kialakítjuk, ezután ketté vágjuk, a szét
vágott részekre papiroslapot ragasztunk és ily ál
lapotban teljesen elkészítjük. Ha kész, a két részt
szétválasztjuk s az egyes darabokat a pontos
összeilleszkedós céljából lyukakkal és csapokkal
szereljük fel. Az üreges öntések formájának azt a
részét, hová fémnek jutni nem szabad, külön behe
lyezett béllel (magdarabbal) töltjük ki. A mag vagy
bél kellő megtámasztása és helyének pontos meg
jelölése céljából a mintán (rendszerint) feketére
festett nyúlványok vannak. A belet negatív min
tában az u. n. bél szekrényben készítjük. Ez ketté
osztott fa- vagy fém-minta, melybe a bél alakjá
nak megfelelő üreget vésünk. A bélszekrónyekfarészeit szintén ugy állítjuk össze, hogy meg ne ve
temedhessenek. A famintákat rendszerint rajzok
után készítik. Némely gyárban már a minta rajzo
lásakor tekintettel vannak a fogyás mértékére,
más gyárban csak a kész öntvény rajzát adják és
a mintaasztalos tudja be a fogyás mórtékét, még
pedig e célra
készített mérőléccel. (1 m. = 1*0104
méter, ha 1/96 a fogyás.) Sok műhelyben a minta
súlya után ítélik meg az öntvény súlyát. A kész
öntvény a tölgyfamintánál 9-szer, a bükk- és juharfamintánál 10-szer, a nyirfamintánálll-szer,
az égerfamintánál 13-szor, a hársfamintánál
14-szer és a fenyőfamintánál 15-ször nehezebb.
A vasöntőműhelyeket vízmentes agyag-v.homokos talajra szilárdan építjük. Ha a talaj, habár
csak időszakonként is, vizenyős lenne, alagcsöve
zessél víztelenítsük. Igen jó helye van az öntőmű
helyeknek lejtős helyen. Az agyag-v. homoktalaj
azért jobb, mert könnyebben előkészíthetjük a for
mázáscéljaira. Kiválóan szerencsés annak az öntőműhelynek fekvése, melynek talajába, ennek min
den előkészítése nélkül, formázhatunk. Nagyon kö
tött talajt v. televényföldet a szükség szerint több
méter mólyen is kiásatunk. A gödör fenekére lika
csos kőréteget rakunk, ezt kövérebb homokkal
fedjük be, melyre a megkívánt vastagságban kellő
módon előkészített homokot terítünk. Az öntő
termek ablakai az épület északi vagy déli'felén
és legelőnyösebben oldalt legyenek, hogy a nap
fény a munkást ne zavarja. A szélesebb terme
ket felülvilágítókkal is ellátjuk, ha az oldalsó
ablakok elég világosságot nem adnának. A fedél
gerincet magasítjuk és ennek oldalain szellőző
ablakokat készítünk, hogy a keletkező por és füst
elszánhasson. Jó, ha az ablakokat is felszereljük
szellőző táblákkal és gondoskodunk motorikus
erővel mozgatott szellőzőkről. Az öntőmühelyeket legcélszerűbb gőzzel fűteni. Az öntőmühelyek
leghasználtabb alakja a hosszúkás négyszög, me
lyet néha párvonalas hajókra osztanak. A széle
sebb középső hajót forgó darukkal ós futódaruval,
a kisebb oldalhajókat csakis forgódarukkal szere
lik fel. A fedélszerkezetet vasból vagy fából készí
tik. Ha forgódaruk vannak, célszerű a fafedélszék,
A PaJlas nagy Lezcikonia. XVT1I.

kői.

Vasöntés

mert nagyobb tömege és súlya miatt a daru csap
jainak biztosabb támaszául szolgálhat. Azonban
a fedélvilágítás alkalmazása esetén jobb a vasfe
délszerkezet, mert könnyebb volta a világosság
behatolását nem gátolja oly mértékben, mint a
fafedélszék.
Az öntőterem mellékhelyiségei a gépház, a for
mázó anyagok előkészítő helyisége, a szárító ka
marák, az öntvénytisztogató műhelyek és a raktá
rak. A kazán és gépház az öntőműhelyen kívül le
gyenek és külön bejárással látandók el, nehogy a
por a gépekre szállhasson. A főhajót a mellékha
jóktól oszlopok választják ol, melyekre a darukat
szerelik. A forgódaruk karja oly hosszú, hogy
egyikről a másikra a terhet áttehetjük. Az öntő
terem közepén vannak a kupolakemencék, me
lyekhez ugyancsak az öntőműhelyeken kívül fel
állított szellőzők hajtják a levegőt. A szárító ka
marákat az épület végébe építik, ezeken tál pedig
a tisztító fészerek vannak. A nagyobb vasdarabo
kat eső súlyokkal törik össze. A körte vagy csúcsba
végződő henger, esetleg hasábalaku súly fülét a
fogóba akasztják és a fogót háromlábú állvány
csúcsára akasztott csigán átfutó lánccal vagy kö
téllel húzzák fel. Midőn a súly kellő magasságban
van, a kötelet megrántják, ekkor a súlyt tartó kar
vége kiakad és a súly a tárgyra esik. Mivel a szét
repülő vasdarabok a munkásokat könnyen meg
sérthetik, a három láb alsó szólét bedeszkázzák és
a felhúzó gépet a deszkafalon kivül állítják fel, ide
ér a kötél is. A kisebb darabokat kézi kalapácscsal
törik össze, az igen nagyokat pedig dinamittal
vagy puskaporral robbantják szét.
A homok és agyag szárítására a szárító kama
rák tetejét használják fel, e célból a kamara
mennyezetét vaslapokból alkotják. Néhol külön
tűzhelylyel ellátott szárítókat használnak. Az elszálló gázokkal fűlő csatorna felső részét vasla
pokkal fedik be és a szárítandó anyagot erre la
pátolják. A nagyobb méretű formák öntése min
dig bajos. Hogy a beöntő nyilashoz könnyen hozzá
férkőzhessünk, a formát az u. n. öntőgödörbe
állítjuk. Időszakosnak nevezzük az öntőgödröt
akkor, ha csak egy öntéshez használhatjuk. Eze
ket kellő mélyen és a megkívánt bőségig a ta
lajba ássák és a beleállított formát földdel körültöltik. Öntés után a tárgyat kiássák és a göd
röt betemetik. Az állandó öntőgödröket az ol
vasztókemencék közelébe építik, hogy szükség
esetén a vasat közvetlenül a formába ereszthes
sék. Ha az öntőmühely berendezése ezt meg nem
engedné, mindenesetre oda építsük, ahová még
a futó daruval eljuthatunk. A szárító kamarákat
az agyag és a masszaformák kiszárítására hasz
nálják. Ezeknek legjobb helye az öntőműhelyek
ben van, mert ezeknek melege kihűlésüket meg
gátolja. Legmegszokottabb alakjuk a hosszúkás
négyszög. A szárító kamarák fűtése lehet köz
vetetten, közvetett és a kettőnek összetétele. A
közvetetten fűtésű szárítókamarákban a tűzfé
szek a kamara közepén van, a tüzet csatornán
bevezetett levegővel táplálják és az égéstermé
kek szabadon áradnak a kamara belterébe. Ezt
csak olyan tüzelő szerrel fűthetjük, mely füstöt
és kormot nem fejleszt. Ilyen a faszén és a koksz.
A közvetett fűtésű szárító kamarákban az égés••!)
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termékek a kamara belterével nem érintkeznek.
A tűzfészekből elszálló égéstermékeket csatorná
kon keresztül vezetik a kürtőbe. Ha a közvetet
ten tüzelést a közvetettel egyesítjük, kombinált
tüzelésű szárítókamaránk vau. Azokat a tormá
kat, melyeknek ide-oda szállítása bajos, rendsze
rint ott szárítják ki, ahol formázták. A formát
bakokra fektetik, alája faszéntüzet raknak és szá
radásának mértéke szerint fordítják. A tűz hevé
nek jobb kihasználása céljából a tüzelő hely olda
lait vaslemezekkel körttlfoglaljuk. Azonban a szá
rításnak ez a módja nagyon költséges. Ezért sok
helyen szárító készülekeket, jobban mondva kály
hákat használnak. A nagyobb formákat (különö
sen a csőbeleket) vaskocsikon tolják a szárító ka
marába. Ezek a kocsik akként szerkesztvék, hogy
minél több forma férjen rájuk, mert a kocsi a szá
rítás tartama alatt a szárító kamarában marad,
ennek belterét pedig ki kell használni. A kocsi
tengelyei ne zárt csapágyakban, hanem nyilt hü
velyekben forogjanak, hogy a forgást gátló por
a csapokra ne rakódhassák.
A formaszekrények, formák, minták és öntőüstök emelésére és szállítására a futó és forgó da
rukat használják; az előbbiek az öntőterem egész
hosszát érintik, az utóbbiak csak körben forog
nak és ennek a körnek területén belül használ
hatók. Helyük leginkább az öntőgödör előtt van.
Az olvasztó torkáig a vasat, szenet és a mész
követ az u. n. torokemelővel szállítják. A buda
pesti öntőmühelyekben igen gyakori a Mech•wart-féle torokemelő; ennek kocsija láncdobon
átfektetett lánc két végén csüng. A láncdob ten
gelyére ékelt kisebb fogaskerékbe fogasrúd ka
paszkodik, melyet a transzmisszióval kapcsolatos
hajtó rúd folytonosan előre és hátra mozgat; e sze
rint a láncdob is majd jobbra, majd balra fordul,
s mig az egyik kocsi fel-, a másik lefelé mozog, a
váltópontokon pillanatnyi megállás következik be,
ugy hogy a torokszinten álló munkások a padra
tett kosarakat kiemelhetik és az alul levők a le
jutott padra telt kosarakat helyezhetnek.
Régebb időben közvetetlenül a nagy olvasztó
ból öntöttek, mely körül az öntőtormet rendezték
el. A szóban forgó célra rendszerint nyitott mellű
nagy olvasztókat használnak és a kisebb öntvé
nyekhez a vasat az előtérből merítették ki, a na
gyobbakhoz pedig lecsapolták. Manapság az öntő
vasat átolvasztják s e célra kupolakemencéket,
lángaliókat vagy tégelykemencéket használnak.
Az elsőket a legtöbb célra használhatjuk s mivel
működésük folytonos, a vasöntőműhelyek legnélkülözhetetlenebb felszerelései közé tartoznak. A
lángállókat igen nagy, a tógelykemoncéket pedig
apróbb tárgyak öntésére használják.
1. A kupolokemence'k rendszerint hengeres aknáju kemencék, melyekbe a vasat és a tüzelő
anyagot változó rétegekben adagoljuk és a tüzet
nagy mennyiségű, de kis feszültségű fúvó széllel
élesztjük. A kupolakemence a vasolvasztás szem
pontjából különösen azért fontos, mert először
folytonosan működésben tartható, másodszor az
izzó szén között lecsepegő vas állandóan híg folyó
marad, ugy hogy, a szükség szerint, kisebb és na
gyobb mennyiséget csapolhatunk le, harmadszor
a tüzelőszer fejlesztette meleget az átömlesztő
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kemencék közül legjobban ez használja ki, mert
a tüzelő szer a vassal bensőleg érintkezik, a forró
égéstermékek pedig a leosiíszó s fokozatosan hi
degebb és hidegebb vassal ellenkező utat követ
nek és mind a vasat, mind a tüzelő szert előme
legítik. Mivel a nyers tüzelő anyagok (p. kőszén
vagy antracit) az aknás kemence felső szintjeiben
kokszolódván, sok meleget vonnak el és sok ha
szontalanul elszálló gázt fejlesztenek, legcélsze
rűbb a kupolakemeneéket faszénnel vagy kokszszál tüzelni. Azonban e kettő közül jobb az utóbbi.
mert minél tömöttebb a tüzelő szer, annál kisebb
a felszíne s minél kisebb ez, annál kevesebb sze
net éget el a levegő oxigénje, illetőleg annál
több szénsav keletkezik, már pedig a koksz tö
möttebb a faszénnél. Amint már említettük, a
tüzet kis feszültségű fúvó széllel élesztjük, mert
minél nagyobb a szél feszültsége, annál nagyobb
a gyorsasága s ennek következtében a szénnel
csak rövid ideig és tökéletlenül érintkezhetik. A
gyorsaságot inkább nagyobb levegőmennyisóggel
pótoljuk, hogy a keletkező széuoxidgázok elége
tésére is legyen elégséges oxigén jelen. Minél ki
sebb a vas széntartalma, annál több szenet vesz
az fel a vele érintkező tüzelő szerből, ugy hogy a
kupolókemencében a kovácsolható vasfajok átala
kulnak. Ha sok a vas széntartalma, egy részét a
bef úvott levegő, illetőleg oxigént leadó gázok ki
égetik, ezért fontos az, hogy oly tárgyakhoz, me
lyeltet vaskokillába öntünk, a nyers vasat 50—
60°/0 ócskavassal (összetört kérges öntésü kere
kekkel) keverjük össze.
A közönségesen használt kupolókemencék
legegyszerűbb szerkezetét a 4—5. ábra lát
tatja. A tűzálló téglából épített és lemezfallál
burkolt hengeres akna felső részét az égéstermé
kek elvezetésére való plóhkómény alkotjn ; ez
alatt és a torokszint felett van az adagoló nyi
las, mely rendesen nyitott, néha azonban ajtóval
zárható el. Az AB metszet szintjében látjuk a
horogba akasztott keresztvassal beerősített és
tűzálló anyaggal kibélelt öntöttvas munkaajtót,
melynek alsó szélén, a kemence fenekének szint
jében van a vas- és salaklecsapoló nyilas, ennek
folytatásában pedig a szintén tűzálló anyaggal
kibélelt csurgó. Sokkal célszerűbb s ma már ál
talánosan elterjedt elrendezés az, hogy a vasle
csapoló nyilast és a hozzá való csurgót elől (az
öntőműhely felé) rendezik el s hátul van a vala
mivel följebb alkalmazott salaklecsapoló nyilas
sal felszerelt munkaajtó. Ez az elrendezés azért
jobb, mert a salakkal és a kemence tisztitásakor
kikapart törmelékkel az öntőmühely belsejét nem
piszkítjuk el és a munkásokat ezekkel nem zavar
juk. A munkaajtó oly nagy legyen, hogy nyilasán
át egy munkás a kemencébe bújhasson. Az aknát
falazatra vagy oszlopokra állítják. Az oszlopokon
álló kupolókemence tisztító-ajtaját az akna alján
rendezik el. Az aknának az adagoló ajtó körüli ré
szét néha öntött vasgyűrükkel burkolják, hogy a
bedobott vasdarabok a kemencének ezt a részét ne
sérthessék meg. A fúvó szelet a salak- és vaslecsa
poló nyilas felett elrendezett fúvó szájakon vagy
szájzókon eresztik be. A szájzók tengelyében a
fúvócső könyökére vagy szekrényére színes üveg
gel vagy Máriaüveggel elzárt ajtócskát szerelnek.
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Ennek a nyitható ajtócskának nemcsak az a célja,
hogy a kemencébe benézhessünk és az olvasztás
menetét ellenőrizhessük, hanem az is, hogy ennek
nyilasán át a szájzókra tapadt salakot lepiszkál
hassuk. Abból a célból, hogy az akna olvasztó te
rében, tehát a szájzók szintájában nagyobb
hőmérsékletet állithassanak elő, az aknának ezt
a részét szűkebbre készítik (Ireland-kemeneék).
Igaz, hogy a szóban forgó célt ily módon el is
érik, de három nagy hiba árán: 1. az előugró
falon a vas megakad s e miatt üzemi zavarok ke
letkeznek ; 2. az előugró falazat gyorsan romlik
és 3. a fúvóknak sokkal több munkát kell végez
niük, hogy éppen annyi fúvószelet szoríthassanak
be, mint a hengeres aknája kemencébe. A mon
dott okokból manapság az Ireland-kemencéket is
teljesen hengeresre készítik. Ha a kupolakemen
cében nagyobb mennyiségű ömlesztett vasat aka
runk összegyűjteni, a 6. ábrában előtüntetett
szerkezetet használjuk. Újabban kezdik használni
azokat a kupolókemencékot is, melyeknek torka
zárt s a torok alatt levő gázelvezető csőbe gőzlövellőt szerelnek, mely az alul elrendezett egy vagy
két sor nyilason vagy résen beszívja a levegőt.
Azonban ezek a 7. ábrában előtüntetott Herbertzfélo vagy gőzsugárkupolók nem olvasztanak meg
annyi vasat, mint az al- vagy oldalszellel műkö
dők, mert a tapasztalat szerint 1000
kg. vasnak
óránkinti megömlesztésére 1500 cm! aknakereszt
metszet kell.
A tüzelőszer-fog.vaszti'is a felsorolt kemen
cékben igen különböző. Egységül 100 kg. megol
vasztott vasat véve fel, az Ireland-íéle kupblók
mintegy 7-5—10 kg. jó minőségű kokszot fo
gyasztanak. A fúvó szél sebessége mp.-ként leg
feljebb 3 m. lehet, nyomása pedig az BOcm.-es víz
oszlop magasságán túls ne emelkedjék. 1 kg. szén
elégetésére kell 8'5 m levegő. A koksz mennyi
sége az olvasztandó vastól függ, igen kitűnő koksz
használata és gyors olvasztás esetén 100 kg. vas
megömlesztésére elég 4 kg. koksz is, azonban leg
több esetben ennél jóval több, 0—8 kg. kell.
Általában elég biztosan járunk el, ha 1 kg.
kokszra 14—-20 kg. vasat számítunk.
A lángállókat vagy lángkemencéket nagyobb
mértékű öntvények és oly vasdarabok megöm
lesztésére használják, melyeket jól feldarabolni
nem tudnak (p. hengerek). Mivel a lángállók a mo
dern vasöntőműlielyekben némi szerepet meg ma
is játszanak, a 8—9. ábrában bemutatjuk a fontosabb tipust. A lángállóban a vas megömlesztésére
sokkal több tüzelőszer kell, mint a kupolókemencékben. Vannak esetek, hogy 100 kg. vasat 48—
•50 kg. jó minőségű szénnel megömloszthettek,
.azonban néha a szénfogyasztás 70—80 kg.-ra is
rúg. Kisebb vasadalékok megömlesztésére hasz
náljuk a tégelykemencéket, ezek lehetnek német
vagy francia rendszerűek. A 10. ábra az utóbbit
láttatja. A német rendszerű tégelykemencók szá
rító kamrával kapcsolatosak, a franciák nem.
A német rendszerű kemencék kevesebb tüzelőt
fogyasztanak ugyan, de mivel kezelésük kényel
metlen, ma már mindenfelé a francia rendszerű
tégelykemencóket használják. A tégelykemencé
ket kokszszal fűtjük. A tégelyből való öntésnek
legnagyobb fontossága az acélöntészetben és a

kovácsolható öntött vas gyártásában van. A té
gelykemencékben a vasadalek megömlesztése
2—3 órát, az acéladalék 4—5 órát kíván.
A vasömlesztő kemencék tüzének szítására szük
séges fúvó levegőt a ventillátorok v. szeleitetők
szolgáltatják. Újabb időben a lapátos ventilláto
roknak nagy versenytársuk akadt az u. n. tokos
ventillátorokban, melyek ugy szerkeszt vek, hogy
a ventillátor házában két egymás felé mozgó
olyan szerkezeti rész van, melyek a szívó csőből
beragadt levegőt a nyomó csőbe viszik át. A Kootféle ventillátor házában két darab piskótaalaku
lapos szárny forog, melyet fából, néha azonban
vasból is készítenek és fojtó zárása céljából 6 rész
faggyú, 6 rósz gipsz, 3 rész viasz és 1 rósz grafit
keverékével vonnak be. A gipsz és grafit a mozgó
részek felszínének nagyobb keménységet és sima
ságot kölcsönöznek. A Krigar-fele tokos ventil
látorban a szárnyak nem laposak, hanem csava
rosán görbítettek, ezeket is fából készítik és 3 rész
viasz,
6 rész faggyú, 1 rész grafit, 1 rész faolaj és
3
/4 rész stearin keverékével vonják be.
A minta segítségével elkészített forma hibás
részeit az u. n. formázó szerszámokkal javítják
ki, illetőleg ezekkel a forma egyes részeit külön
is kialakítják, vagy amint mondani szokás, meg
mintázzák. A formázó szerszámokat rendesen
bronzból öntik, vagy acélból kovácsolják, alakjuk
és nagyságuk igen sokféle; a jellemzőbb típuso
kat a 11. ábrában mutatjuk be.
A formahomok összefoglalására valók a forma
szekrények ; ezeket leginkább öntött vasból gyá rí
ják, mert az öntvény érdes felszíne a homokot
jól összetartja. A fa- és kovácsvas-formaszekré
nyeket ritkán használják. A formaszekrényeken
legyenek vezető fülek és vezető csapok, feleme
lésükre pedig egyenes vagy íves fogantyúk. Az
érintkezőfelszin legyalulandó és kissé előre álljon,
hogy a homokot megtámaszthassa. A formaszekrónyek alakja a mintákhoz igazodik. Leginkább
a hosszúkás négyszögű alakot használják. A csö
vek és oszlopok befórmázásárá való formászekrény hatszögletes. Mivel ez a szekrény kelleténél
hosszabb, keresztbordával merevítik. Ezek a ho
mok tartására is valók. A keresztbordák és a
l'ormaür között néhány cm.-nyi köz legyen, hogy
a beöntött vas a keresztbordát ne érhesse el. A
keresztbordával merevített formaszekrények bor
dáira S-alaku vashorgokat akasztanak, hogy a
homokot ezek segítségével jobban összetarthas
sák.Ha igen nagyok a szekrények,kereszt-és hoszszanti bordákkal merevítjük. Ha a szükség ugy
kíván ja,négy, esetleg több osztású formaszekrényt
is használhatunk. A nehéz formaszekrényeket
daruval emelik és szállítják. E célból a daru hor
gára vízszintesen fekvő s felső felén rovátos tartó
vasakat (balander) akasztanak és a szekrényeket
ezekbe akasztott kapcsokkal függesztik fel.
Míg a formaszekrény a forma üreges részeit
körülfoglaló homok összetartására való, addig az
u. n. bél vagy magváz a formába helyezendő bél
darabok formázó anyagát tartja össze. A bólváz
a bél alakja szerint idomodik, a legtöbb esetben
vasból készítik, melyet abban az esetben, ha a
bél az összezsugorodó vas útjában áll, puha anyag
gal burkolunk be s a formázó anyagot erre ken49*
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jük. A vas összehúzódásakor ez a burok enged s
az öntvény nem reped meg. A belet rendesen ho
mokban gazdag, gyorsan száradó, lyukacsos és
kevósbbé szilárd agyagból formázzuk és ezután
kiégetjük. A formázó anyagot a már ismertetett
módon lóganajjal (2/3-11/2 részben), borjuszőrrel
stb. keverjük össze, mely az égetéskor elég és a
bél lyukacsossá lesz. A belet a forma felszinéhez
hosszú drótszeggel erősítjük meg, mely a magon
keresztül ér és az anyaformába is elég mélyen
behatol. A formától elálló mag tartására azu.n.
béltámaszt használjuk. Ez széles fejti szeg, mely
nek szárát néha oly hosszura készítik, hogy átér
a homokon; ez esetben a szeg hegyét a mag szi
lárdabb támasztóka céljából a formaszekrónyre
helyezett deszkába vagy fadarabba beverik s ez
után a magot a szeg fejére támasztják. Nehéz
belek alátámasztására olyan támaszt használnak,
melynek fejét vékony vaslemez alkotja. Mivel a
kiégetett masszaformákba ilyen szegeket beverni
nem lehet, a belet olyan csapocskákra támasztják,
melyeknek mind a két végére vaslemezkót szege
cseltek. A béltámaszok felszíne teljésen fémtiszta
legyen, mert ha rozsdás v. oxidhártya burkolja, a
támasz körül a hígfolyó vas behatása következ
tében annyi gáz fejlődik, hogy az öntvény lyuka
csossá lesz. Hogy a béltámasz fémtiszta marad
jon, sósavban lemaratják és ezután beónozzák
vagy cinkezik, azonban igy se sikerül a gázkép
ződést teljesen elhárítani, az a baj pedig mindig
fenyeget, hogy a beöntött vas a támaszszal nem
heged össze.
A vasolvasztókemencóből lecsapolt hígfolyó
vasat öntőkanalakban vagy öntőüstökben fogják
fel. Ezek hengerelt vaslemezből készített és tűz
álló anyaggal kibélelt edények. A nagy öntőíistök
csapjára csavarkereket ékelnek, melybe a forga
tóval hajtott végtelen csavar kapaszkodik. Ez a
szerkezet a vas kiöntését sokkal biztosabbá teszi.
A salak visszatartása céljából célszerű az öntő
üstöt tűzálló agyagból készített s közel a fe
nékig leérő fallal ketté választani (12. ábra).
A csurgó felé eső rész egész keskeny legyen, a
bővebb másik részbe eresztjük a vasat, melynek
fenn úszó salakját kiöntéskor a fal visszatartja.
Öntéskor a formaszekrényeket prés közé fog
ják vagy súlyokkal terhelik meg, hogy a vas
nyomása a felső szekrényt fel ne emelhesse.
A formázásnak több módját különböztetjük
meg. Van a) nyílt talajba való formázás; b) fe
dett talajba való formázás; c) szekrénybe való
formázás; d) maggal való formázás; e) alakzóval való formázás ós f) géppel való formázás
éi) Nyilt talajba való formázás. A nyilt talajba
való formázás alatt értjük a formázásnak azt
a módját, midőn a mintát a talaj homokjába
formázzuk be és a nyitott Urt öntjük ki vassal.
Formázás előtt a talajt kellően megegyenget
jük, vizmértékkel megszintezzük s ezután bever
jük a mintát. A vas beöntésére, ugy amint ezt a
13—14. ábrák láttatják, külön vájatot (a) készí
tünk s ezt egy, esetleg több csatornával (b) ellátva
kötjük a formával össze. Jó, ha a hosszabb for
mát két oldalról öntjük ki (ab és de). Hogy a beöntő csatornákból ne jusson piszok és salak a for
mákba, a beöntő tölcsért alul nyitott gáttal sze
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reljük fel, ez a salakot és piszkot visszatartja
alul pedig a vasat a formához ereszti. Ha a ké
szítendő tárgynak itt-ott nyilasai is vannak, ezek
helyére súlylyal letartott béldarabokat teszünk.
Ily béldarabokkal mélyebb csatornákat is alakít
hatunk a formába.
b) A fedett talajba való formázás az előzőhöz
teljesen hasonló, csak a forma ürót fedjük be
szekrénynyel. Néha a formaszekrénybe a forma
egyes részeit be is formázzuk. A formaszekrény
pontos vezetésére és helyes beállítására vezető
léceket verünk a talajba. A fedett talajba for
mázott tárgyak felszíne sokkal simább és egynemübb lesz. A formázásnak erről a módjáról az
e) ponttal kapcsolatban (alakzóval való formázás)
bővebben emlékezünk meg. Mind a nyilt, mind
a fedett talajformákat az öntés közben keletkező
gázok ós gőzök elvezetése céljából dróttal meg
szurkáljuk, esetleg zsineget vagy szalmát teszünk
a talajba, melyet öntés előtt kihúzunk.
c) Szekrénybe való formázás. Szekrényekbe
formázzuk a komplikált alakú tárgyakat és azo
kat, melyeknek minden része díszesebb felszint,
gondosabb munkát kíván. A formázásnak ezt a
módját legjobban megértjük a következő példá
val : Készítendő a 15. ábrában előtíintetett A
edény, melynek a b füle és c d e talpas lába van.
A beformázáshoz szükségünk van az edénytest,
(16. ábra), a fülek és a lábak (17. és 18. ábra)
formájára. Az edónytesten levő 1, 2 és 3 nyilas
a c lábak csapjának, a 4 és 5 nyilas pedig s4 s2
srófoknak befogadására való. A munkát azzal
kezdjük meg, hogy az edónytestmintára (mely
sárgarézöntvóny lehet) rásrófoljuk a két részből
(fi ós /j-ből) álló fülmintát, ugy amint ezt a
15. ábra előtünteti, ezután a felszerelt mintát
a formázópadra tett M mintadeszkára helyez
zük (19. ábra) nyilasával lefelé fordítva. Ennek
megtörténte után a mintára ráborítjuk St forma
szekrényt, mely oly nagy legyen, hogy felső
széle a mintára tett lábakkal egy szintben áll
jon. Ezután finom homokkal beborítjuk a minta
oldalait és a megmaradt Urt durvább homokkal
töltjük ki, melyet összetartásának növelése cél
jából tömőfával vagy tömővassal jól megtömünk.
Midőn a homok elérte az edény fenekét (19. ábra),
behelyezzük a megfelelő nyílásokba (1 2 3-ba) a
lábmintákat meg a b beöntő tölcsért és a munkát
folytatjuk, mígnem a szekrény szintjéig értünk
(20. ábra). Ekkor vasvonalzóval a felesleges
homokot letakarítjuk és a sima homok felszínét
behintjük finom faszénporral, hogy a következő
homokréteget izolálhassuk. Most ráhelyezzük St
formaszekrónyre S2 formaszekrónyt ós e, e2 csa
pokon átdugott ékkel megerősítjük. Ennek meg
történte után (S, szekrényt is megtöltjük homok
kal, ha megtelt, a felesleges homokot vasvonalzó
val lecsapjuk és St szekrényt az Ffedőlappal bebo
rítván (21. ábra), S2 szekrénynyel együtt meg
fordítjuk. Most F lap jut a formázópadra és az
edénytest üre szabaddá lesz. Behintvén a forma
felszínét finom faszénporral, megkezdjük a már
jelzett módon az edény belsejének beformázását.
Midőn a homokréteg a formaszekrény szintjét el
érte, $! szekrényre ráteszszük az Ss szekrényt és
ezt is megtöltjük homokkal, amint ezt a 22- ábra
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előtünteti. Ezután vasvonalzóval a felesleges ho
mokot lesimítjuk, S3 szekrényre M mintalapot rátoszszük és 1S1 szekrényről leemeljtlk Sa szekrényt.
Az edény belsejének ily módon elkészített formá
ját, az u. n. magot vagy belet a 23. ábra láttatja.
Az Sa szekrény leemelése után kicsavarjuk a
füleket tartó srófokat (18. ábra), mire az edény
test mintája St szekrényből a homok megsértése
nélkül szépen kiemelhető. Az 8t és S2 szekrénye
ket a 19. ábrában előttintetett állásba hozván,
először kiveszszük a b beöntő tölcsért, ezután St
szekrényről leemeljük az S2 szekrényt, az St szek
rényben maradt talpas lábakat pedigugy veszszük
ki, hogy a talpat felfelé, a lábat és a füldarabokat
pedig a forma tire felé húzzuk ki. Ha a mintá
nak kivétele után itt-ott a forma megsérült volna,
ezt kijavítjuk és a szekrényeket újra összerak
ván, a csapokon átvert ékekkel összeszorítjuk.
Ezzel a forma kész és kiönthető.
d) Formázás magdarabokkal. Abban az eset
ben, ha a homok megsértése nélkül nem lehetne
a formaszekrényt a mintáról leemelni, a megfe
lelő helyre kövérebb homokból készített magda
rabot teszünk, amint ezt a 24—26. ábra a b c d e
és f részei láttatják. Ahol két magdarab egymást
érinti, az érintkező helyeket izoláljuk. Az igy
beborított mintát finom faszénporral beporoz
zuk és ezután megfelelő nagyságú formaszek
rénybe beformázzuk. A 26. ábra A része a felső,
B része a minta fonákját tartalmazó alsó formaszekrény homoktömését tünteti elő. A beformázás
után a felső szekrényt leveszszük az alsóról és
ezután az egyes magdarabokat a mintáról le-
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27—28. ábra. Az alakzó (sablon) elrendezése.

ges öntvényU \ asúti kerekeket, szivdarabokat és
hengereket. Ez utóbbiakra nézve megjegyezzük,
hogy a beöntő tölcsért érintőlegesen vezessük a
formába, hogy a vas örvényszerű forgásba jut
ván, a fonna falaival jól érintkezzék. A csöf'ormázáx is tulajdonképen szekrényformázás; velós
különbség e kettő között nincsen, csuk a munka
folyamata tér el egy kissé. A csőöntés sikerérc
első rendű fontossága van annak, hogy a fonna
bele az összehúzódó vas nyomásának engedjen,
mert különben a csőfal megreped. Krre való te
kintettel a fonna belét kenderkúc, vagy ami ol
csóbb, szalmatöltelékkel készítik; az is fontos,
hogy a gázok a bélfalon keresztül utat találjanak,
nehogy az öntvényben rekedjenek.
A belet a bél váz tartja meg. A bélváz fa-, ön
töttvas- vagy kovácsvas-rúd, esetleg cső. A rúd
olyan legyen, hogy hosszanti részében a gázok
és gőzök elszánhassanak, ezért az öntöttvasból
valókat osillagalakura öntik, a kovácsvas-rúdba
hosszanti rovadékot gyalulnak, vagy a fő rúdra
négy mellékrudat kötnek, a csöveket pedig átlyukgatják. A bélvázat csapjai segítségével a
bélformázó pad rovadékába illesztik és az egyik
csap négyszegletesre alakított végére forgatót
dugnak. Krre az egyik munkás megerősíti a
szalmakötél egyik végét és azon szorgoskodik,
hogy a kötelet szorosan a vázra csavarhassa,
mig a másik munkás a forgató folytonos forgatá
sával ebben segítségére van. A szalmakötéj fel
csavarása után ennek kiálló szálait leperzselik.
Midőn ezzel a munkával elkészültek, a padra
ráillesztik a bélalakzót, a kötelet megnedvesítik
s míg az egyik munkás a bélvázat forgatja, a
másik a kötélburokra formázó anyagot ken és
ezt az alakzóvai a kivánt formára alakítja ki.
Ha ezzel is elkészültek, a
belet szárító kamarába
viszik és megszárogat
ják. A szárító kemencéből
kivett belet, a szárítás
okozta repedések kijaví
tása smegszárítása után,
grafltos vízzel befeketí
tik. Ily állapotban a bél
i teljesen kész és használható. A csöveket újabb
időben csekély kivétellel mind álló formaszekré
nyekbe formázzák és állva is öntik. Ez arra jó,
hogy a kész öntvény felszínét hosszában futó var
rat nem csúfítja el s a csőkeresztmetszet mind
végig hengeres, a csőfal pedig egyenlő vastag
marad. Régebben azt is hitték, hogy a fekve ön
tött csöveknek az a része, mely a szekrény felső
részében volt, puhább; Keep vizsgálatai szerint
ez nem igaz, sőt a felső rész kissé tömöttebb, mert
fajsúlya átlag 7-3075, az alsóé pedig 7-3043.

szedve, átrakjuk a forma megfelelő részébe, vé
gül kiveszszük a mintát és a magdaraboknak
• szegekkel történt megerősítése után a két szek
rényt újra összeillesztjük.
Szorosan véve a szekrénybe való formázáshoz
tartozik a csészeöntés is. Ha a forma egyes ré
szeit vagy az egész formát öntött vasból készít
jük, akkor a célnak megfelelően elegyített híg
folyó vas, a formának ezzel a részével érintkezve,
gyorsan lehűl ós kérget kap. Igy készítik a kér

e) Alakzóvai való formázás. Az alakzóvai
vagy sablonnal való formázás célja nagyobb mé
retű formáknak drága minták nélküli elkészítése.
Az alakzóvai való beformázáshoz különösen al
kalmasak a forgástestek. Ha például sík talajba,
köralaku gyűrűt akarunk beformázni, erre elég
séges egy körszelet is, melyet centrikusán körül
vezetünk. Nagyobb tárgyak beformázására külön
alakzótartót használunk. Ennek a gerendelyét
(27—SS. ábra) álló csapágy tartja. Á gerendely
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felső végén látjuk a felfüggesztő sróffal fel- vagy
leállítható b kart, mely az e alakzó tartására és be
állítására való. Az alakzót az x sróftokkal felsze
relt és sróf orsóval előre vagy hátra tolható d lapra
erősítjük. A faalakzó működő élét ferdén levágjuk
és megvasaljuk. Készítsük el a 29. ábrában elő
tüntetett kerek gépágy formáját. Erre a célra első
rendben oly alakzó kell, mely a talp külső körvo
nala szerint (30. ábra) van kivágva, csakhogy ezt
a 30. ábrában előtüntetott tölcsérszerü részszel
toldjuk meg. Az alakzó behelyezése és a talaj szin
tezése után kialakítjuk a körbe forgatott b karral
(28. ábra) a tulajdonképeni mintát. A minta el
készülte után az alakzót kivoszszük, amint a felső
részét faszénporral beporozzuk és kellő nagyságú
formaszekrényt borltunk rá (31. ábra). Most
a talajban készített homokmintát beformázzuk a
szekrénybe. A forma elkészülte után a szekrényt
leemeljük és új alakzó segítségével a készítendő
tárgy belső felszínének megfelelő idomot (31.
ábra) alakítjuk ki. Ha most a formaszekrényt
régi helyére visszateszszük, megkapjuk a 29.
ábrának megfelelő tárgy negatív alakját, ugy,
amint ezt a 31. ábra láttatja. Az utóbbi ábrá
ból az is kitetszik, hogy a tölcsérszerü rész a
felső szekrény pontos behelyezésére való.
Az alakzóval való formázásnak van még egy
más módja is, melyet a szekrénynyel kombinált
formázástól megkülönböztetendő, szabad sablonformázásnak nevezhetünk. A formázásnak ezt
a módját századok óta használják a harangok és
ágyuk formáinak készítésére. A vasöntészetben
nincs nagy fontossága, mert a drága agyag hasz
nálatához kötött. Készítsük el a 33. ábrában vas
tag fekete vonallal elő tüntetett oszlopot. A munkát
azzal kezdjük meg, hogy a vízszintezett talajra
(centrikusán az a alakzó c csapjához) lefektetjük a
b gyűrűt (32. ábra). Ennek megtörténte után be
állítjuk az alakzót és a b lapra kent d agyagréteget
az alakzóval kiformáljuk. A d lap megszárítása
után felépítjük vályogtéglákból az e bélfalat,
gondoskodván arról, hogy a bél külső felszíne a
készítendő oszlop belső felszínének megfelelő ala
kot kapjon. Erre néhány milliméter vastag so
vány agyagot kenünk és gondosan kialakítjuk.
Az így elkészített belet megszárogatjuk és a szá
rítás okozta repedések kijavítása után nedves
feketítővel bevonjuk. A feketítő megszáradása
után friss agyagréteget kenünk a magra és ezt
az oszlop külső alakja szerint kivágott alakzóval
formáljuk ki. Ez az agyagréteg a tulajdonképeni
minta, melyet megszáradása és hibáinak kijaví
tása után szintén bevonunk nedves feketítő vei,
hogy a rákent 1—2 cm. vastag finom agyag
gal össze ne tapadhasson. Erre az agyagrétegre
kenjük az 5—10 cm. vastag durvább és kövérebb
agyagot. Ezt az agyagréteget a 33. ábrában
előtüntetett módon vasvázzal látjuk el, hogy a
vas nyomását kibírja. A váz vízszintes és merő
leges rudakból áll, az előzők csak félkörben fog
ják körül a formát, végük kifelé görbül, hogy
egyiket a másikhoz köthessük. A köpenyeget, el
készülte után, a vízszintes rudak érintkező vona
lában szétvágjuk és a rést sovány agyaggal tölt
jük ki, ezután megszárogatjuk, megszáradása
után a résbe éket verünk, mire a két fél köpe
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nyeg szétválik s a mintáról leemelhető. Ennek
megtörténte után a bélről leszedjük a mintát al
kotó agyagburkot és megvizsgáljuk a bél és a
köpeny felszínét. Ha hibás, kijavítjuk, ha pedig
hibátlan, vizzel és horzsoló kővel megsimítjuk
jól befeketítjük, megfényezzük és újra megszá
rogatjuk. Ezután a forma összerakása ós a beöntő tölcsérnek behelyezése és felerősítése követ
kezik.
f) Formázógéppel való formázás. Azokban a
vasöntőmühelyekben, melyek egyazon darabból
egyszerre sokat készítenek, a drága munkabér
és a sok minta költségeinek megtakarítása cél
jából formázógépet használnak. A 34—35. áb
rában előtünretett kerékfog-formázógép karján
van a lánckerékkel felhúzható fogminta, me
lyet a fogaskerék formájának már elkészített
koszorúja kerületén, a gerendely körül mozgó
hüvely végére ékelt csavarkerékkel körül forga
tunk. A csavarkerék oly kerékáttétellel kap
csolatos (lásd az előlnézetet), mely az előbbinek
a fog osztás szerint való elfordítását teszi lehe
tővé.
A formák kiöntése. A forma kiöntésére és a
merevedő vas szívódásakor keletkező üregeknek
olvadt fémmel való kitöltésére való az u. u. beöntő tölcsér vagy szomolló. Nagyobb öntvények
formáját tölcsérszerü végződéssel az u. n. ven
dégfej formájával toldják meg. Minél kevésbbé
hevítjük túl a vasat, a beöntő tölcsér és a vele
kapcsolatos vasvezető csatorna annál bővebb és
annál magasabb legyen, különben a vas a forma
minden részét jól ki nem tölti. Nagyobb önt
vények beöntő tölcsérjét a vendégfej formájától
elkülönítik. A beöntő tölcsérrel kapcsolatos vasvezető csatornát ugy rendezik el, hogy a forma
felső részébe, aljába vagy oldalába torkol. Legtöbbnyire az elsőt használják, ha a formának
az a része, ahová a beömlő vassugár esik, nem
kényes, illetőleg kisebbszerü deformációt szen
vedhet. A kényesebb mintákba jobb a vasat alul
vagy oldalt beereszteni, ami különben azzal a
jóval is jár, hogy a beömlő vas a gázalakú és a
szilárd kiválmányokat, valamint a formának le
tört részeit maga előtt tolhatja, noha a beöntés
nek ez a módja azzal a hátránynyal jár, hogy a
vas a beöntő tölcsér könyökszerüen megtört alsó
részét — ha csak nem masszából vagy agyagból
van készítve — kitöri; ezért a hosszú formák be
öntő tölcsérjét gyakran ugy rendezik el, hogy az
a forma magasságának 1/s-ában vagy felében tor
kollik be. A tömör hengeres formák beöntő tölcsér
jét jobbára érintőlegesen rendezik el, hogy a híg
folyó vas a forma belsejében örvényszerüen mo
zoghasson, mert ekkor a röpítő erő a nehezebb
vasat a forma kerületére veti, a gázalakú, csepp
folyós és szilárd tisztátlanságok pedig ezen belül
helyezkednek el. Ennek az öntésnek legnagyobb
hibája az, hogy a vas a forma felszínéből részeket
szakithat ki, vagy pedig az, hogy a kihűlő vasré
szek idő előtt a forma kerületére fagynak s afajsúlyilag nehezebb hígfolyó vasat nem engedik
előre. A beöntő tölcsérrel kapcsolatos vasvezető
csatorna keresztmetszete oly nagy legyen, hogy a
beöntött fém teljesen kitöltse, mert ekkor a be
öntő tölcsérről és csatornáról levált idegen része,
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a vasban levő salak és egyéb tisztátlanság nem
juthat a formába, hanem a beöntő tölcsér felszínén
úszik. Ha bánni okból a beömlő vassugár meg
szakad, a már beöntött fém felszínén képződő
oxidhártya, a később beöntött vasnak az előbb
beöntött vassal való teljes összeelegyedését meg
gátolja.
Ha egy formaszekrénybe több tárgyat formáz
tunk be, nem csinálunk mindegyikhez külön beöntő tölcsért, hanem csak egyet, mely mindegyik
tonnával összekötendő. A nagyobb formák beöntő tölcsérjét rendszerint külön szekrénybe for
mázva állítjuk a formaszekrényre és vályualakura készítjük, hogy a beléje öntött nagy menynyisógü vas a formához vezető csatornát mind
végig bőven táplálhassa, meg hogy a vason úszó
salak és egyéb tisztátalanság a vályúban levő
vas felszínén maradva, a formába, ne juthasson.
A kiöntött vas a formába szorult levegőt és a
fejlődő gázokat (hidrogén, szénoxid és szénsav stb.)
a forma lyukacsain keresztül, vagy a beöntő töl
csér formáján át kiszorítja, ha azonban attól tar
tunk, hogy a levegő a forma valamelyes részén
megrekedhet, itt a forma anyagából az u. n.
levegösípot vágjuk ki, mely függőleges vagy
ferde csatorna. Az öntés kezdetén ezeket a lég
sípokat, sok öntőműhelyben, agyagdugóval el is
tapasztják, hogy a beszorult levegő és gázok el
lennyomása a vasat tömörítse, azonban mihelyt
a forma jól megtellett, a dugókat kiszedik. A légsípokon elszálló gázokat meggyújtjuk, nehogy
robbanást okozzanak, vagy az öntőterem leve
gőjét rontsák meg. A nagy formákat faforgács
csal körítik, melyet öntés előtt meggyújtanak,
hogy tüzétől a hézagokon kiömlő gázok is meg
gyúljanak.
Á7. öntés sikere a forma jó elkészítésén és a
beöntő tölcsér, vendégfej és légsíp helyes elrende
zésén kívül, még mástól is függ. Mindenekelőtt
igen fontos az, hogyan áll öntéskor a formaszek
rény, mert a beöntött vas felszíne gáz- és légbu
borékokkal van tele s ezenkívül rajta több-keve
sebb salak, tajték, homokszem, széndarabka stb.
úszik. Ha tehát olyan öntvényt készítíink,melynek
egyik felén díszítményi részletek vannak, ennek
szekrényét ugy állítjuk, hogy a forma díszítményi
része alul van, viszont azokat a góprészeket, me
lyek öntés után ugy is megmimkálandók, ngy
formázzuk be, hogy a megmunkálandó részek
legyenek felül. Ugyancsak a mondott okból a
hosszú darabokat (cső, oszlop, henger stb.) cél
szerűbb állva önteni, és a hüvelyes csöveket oly
módon, hogy a cső hüvelyes része alul legyen.
Hogy a merevedő acélból a gázok könnyebben
eltávolodjanak, a formákat mintegy 4-5° alatt
állítják.
Hogy a formába öntött vas meg ne vetemed
hessek vagy el ne szakadhasson, ügyelni kell
arra, hogy minden része egyenletesen hűljön le.
A legtöbb műhelyben az öntvényt bizonyos mér
tékig való lehűlése után kiveszik a formából, noha
a vetemedések meggátlása céljából azt az önt
vényt, melynek minden része egyenlő vastag,
legjobb másnapig a formában hagyni, ha pedig
vastagabb és vékonyabb részei vannak, csak az
előbbieket szabadítsuk ki a formázóanyagból. Az
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öntvényt teljesen felfedni csak akkor kell, ha'öszszehuzódását a formázóanyag megakadályozza,
líz különösen az agyag- és a masszaformákra
vonatkozik, mert a homok könnyen enged. Átalában a béldarabok eltávolításáról kell idejekorán
gondoskodnunk.
Az acélöntvények szekrényeit is az öntés után
azonnal kioldják, hogy az öntvény szabadon zsu
gorodhassák össze. A még izzó öntvényeket kisze
dik a formából és beteszik a cseresnyeveres,
sokszor fehér melegig hevített lágyító kemen
cébe és ezután lassan lehűtik. A lassú lehűtésnek
az a célja, hogy a gyorsan merevedő öntvény
nagy összehúzódása miatti belső feszültségeket
kiegyenlítsük. A ki nem lágyított acélöntvény
töreté durva kristályokat, a kilágyítotté és las
san lehűtötte finom és egyenletes szemcséket lát
tat. A kihűlt öntvényeket az öntelékektől (beöntő
tölcsérek, légsípok, vendógfejek) és öntvényvar
ratoktól (a szekrénybe formázott öntvényeknek a
szekrények érintkező síkjában keletkező hártya
szerű borda), rátapadt formázó anyagtól és mag
támaszoktól (az öntvény felszínéből kiálló szeg
végek) rendszerint vésőkkel és drótkefékkel tisz
togatják meg az e célra begyakorlott munkások
(öntvény-tisztítók). Újabban a homok letisztítására
használják a Tilghman-féle homokfúvót, mely
300—1080 2 mm. széles homoksugárral óránkint
80—120 m felszint tisztit meg. Célszerűen hasz
nálhatók azok a homokfúvók is, melyeknek szájzóján át a homokot gőzsugár veti az öntvényre.
A gőz a csővezetékből az injektoron át lövell ki
és a tölcsérben levő homokot magával ragadja.
A szájzót körítő védőtárcsa belső felén kitorkoló
csövön át valamely ventillátor a port szívja fel.
Ennek működéséhez 3 lóerőnek megfelelő gőz kell
óránkint. Az öntvényeket sok esetben kitisztítá
suk után újból való izzítással és ezt követő lassú
lehűléssel lágyítják ki, aminek különösen a fehér
vasra van jótékony hatása., mert a kötött szén
egy része átalakul grafittá, illetőleg temperált
szénné. Egészen 670 C°-ig való izzítás nem okoz
átváltozást, ez csak 850 C°-on túl következik be.
Irodalom. Dürre E. F. dr., Handbuch des Eisengiessereibetriebes, 3. kiadás, Lipcse 1892—96, két kötet atlaszszal;
Ledebur A., Die Verarbeítung der Metalle, Braunsehweig
1879, és Handbuch der Eisen- und Stahlgiesserei, Weimar
1892, és Vollst&ndiges Handbuch der Eisengiesserei, Wei
mar 1883; Tesson, L'art du mouleur, Paris 1897.
E. I. A.

Vasrutil, 1. Göthit (VIII. k.).
Vass, 1. Géza, hirlapiró, szül. Dorozsmán 1866.
Tanulmányai végeztével a hírlapírói pályára lé
pett, melyet közel egy évtizede szolgál. Először
a Szegedi Napló c. politikai napilapnál működött.
Szegedről Aradra került, hol az Aradi Közlöny
felelős szerkesztője lett s mint ilyen a sok
nyelvű vármegyében hiven szolgálta a magyar
ság érdekeit.
2. V. József,\v6, kegyes tanító-rendi áldozópap,
szül. Zala-EgerszegenÍ813 márc.l9.,megh. Budán
1873 jan. 15. Szülőföldén végezte gimnáziumi ta
nulmányait. 1833 szept. 12. a piarista-rendbe lépett
s mint ilyen 1837 jul. 26. letévén az ünnepélyes
fogadalmat, 1811 aug. 5. felszenteltetett. Tanár
volt több helyen, Budán, Szegeden, Kolozsváron,
Vácon s mindenütt mint a nemzeti nyelv kiváló
és szorgalmas búvára mutatkozott be; de feltűnt
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mélyreható vizsgálódásaival az ó-klasszikai iro
dalom s a történetnyomozás terén is. Miután az
erdélyi Múzeum-egyesület az ötvenes években
tagjává választotta, 1858 dec. 15. a m. tud. aka
démia is keblébe fogadta. Önállóan megjelentek
tőle:Göcseji tájszógyüjtemény; Hazai és külföldi
iskolázás az Árpád-korszak alatt (Pest 1862, az
akadémia a Gorove-dijjal tüntette ki); Erdély a
rómaiak alatt (Kolozsvár 1864, Az erdélyi Mú
zeum-egyesület a Haynald - díjjal jutalmazta);
A latin nyelv ékes szókötése (Szeged 1865); Béla
király névtelen jegyzőjének kora (Pest 1865).
Vassy (ejtsd: vaszi), az ugyanily nevű járás
székhelye Haute-Marne francia départementban,
a Blaise és vasút mellett, (1896) 3697 lak., a XII.
századból való templommal, vasércbányával.
1562 márc. 1. itt ütköztek össze Guise herceg
csapatai a protestánsokkal; ez volt a jeladása
hugenotta háborúkra.
Vasszilkov, az ugyanily nevű járás székhelye
Kijev orosz kormányzóságban, a Sztugna és
vasút mellett, (i8M) 17,997 lak., dohány-, szappan
os gyertyagyártással.
Vasszilsszurszk, az ugyanily nevű járás szék
helye Nizsnij-Novgorod orosz kormányzóságban,
a Volga és Szura összefolyásánál, (1893) 3177 lak.,
jelentékeny halászattal.
Vastagbél, 1. Bél (III. k.). — V. metszés, 1. Kolotomia (X. k.).
Vastagh György ifj. készíti Bethlen Gábor
szobrát, a király költségén készülő tiz szobor
egyikét, amelyet Budapesten, az Andrássy-úti
körtér egyik kertecskejéb'en fognak felállítani.
Vastag hangok, 1. Mély hangok (XII. k.).
Vasúti fék, 1. Fék (VI. k.).
Vasúti féljegy, 1. Menetjegy.
Vaszary Kolos hercegprímás Erzsébet királyné
halálának hirét vevón, 1898 szept. 12. a keszthelyi
apácaiskolát látogató szegény leányok segélyezé
sére «Brzsébet-alapítványt» tett 20,000 korona
értékben. A Szilágyi Sándor által szerkesztett
Magyar nemzet története című munka I. kötete
számára a bevezetést irta (Budapest 1895).
Vataveta, nómet-keletafrikai nép, a Taveta
kerületben, békés, becsületes, vendégszerető, jó
módú földmívesek, foglalkoznak méhészettel is.
Vater Ábrahám, 1. Pacini (1., XIII. k.).
Vaube, folyó, 1. Bornu (III. k.).
Vaucluse, francia département, (1890 236,313
lak. 1897. termés : 857,000 hl. búza, 11,500 hl.
rozs, 30,260 hl. árpa, 207,000 hl. zab, 500,864
hl. bor.
Vaughan (ejtsd: non),!.Herbert, angol bibornok,
szül. Gloucesterben 1832 apr. 15. Tanulmányait
a stonyhursti jezsuita-kollégiumban ós Belgium
ban végezte, majd belépett a római Accademia
dei nobili ecclesiastici-be s 1854. Luccában pappá
szentelték föl. Miután több angol városban lelkószkedett, 1869. London mellett, Mill Hűiben hit
térítők számára szemináriumotalapitott,melynek
jelenleg száznál több növendéke van. 1872-ben
püspök lett Salfordban, ahol katolikus kereske
delmi iskolát alapított és nagy agitációt kezdett
a szeszes italokkal való visszaélés ellen. 1892.
mint Manning utódja westminsteri érsekké, 1893
jan. 16. pedig bibornokká nevezték ki. 1895-ben
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megkezdte a nagyszerű Westminster-székesegy
ház építését.
2. V. Diana, 1. Taxii.
Vautier Benjámin, svájci festő, megh. Düssel
dorfban 1898 ápr. 25.
Vauvau (állat), 1. Gibbon (VIII. k).
Vauvert (ejtsd: vover),város Gard francia dépar
tementban, Kimes közelében, vasút mellett, (i89«)
4375 lak., borkereskedéssel, szép kastélylyal.
Vavau (sziget), 1. Tonga-szigetek (XVI. k.j.
Va,y-család (XVI. k). V. Miklós báró, állam
férfiú (1802—1894), anyja Adelsheim Johanna
bárónő volt (nem Adelstein). A nagyhírű ál
lamférfi a szabadság
harc alatt Erdélyben
kormánybiztos volt.
He/iriknevíi fia (megh.
1867) Almássy Máriát
vette nőül s három fia
maradt, ifj. Henrik
(sz. 1857., megh. 1875),
.4rnoW(sz.l858nov.6.),
kinek felesége gróf Mi
kes Sarolta, Szabolcs
vármegyei jószágán
gazdálkodik és V. MikA Vay-család címere.
lós (szül. 1861 nov. 28.).
— V. Béla báró a főrendiháznak alelnöke. — Y.
Ádám gróf (szül. 1830 okt. 23.) 1897. megkapta a
v. b. t. tanácsosi móltóságot. — Fia V. Ernő gróf
(sz. Berkesen 1866., megh. Budapesten 1899 máj.)
képviselő volt.— V. Dénes bárót (szül. 1847.) 1898
nov. 2. Pozsony vármegye és Pozsony sz. kir. vá
ros főispánjává nevezték ki. V. ö. Lévay József,
Emléklapok Vajai báró Vay Miklós életéből (Buda
pest 1899. Ism. Váczy János a Századok 1899
III. f.)
Vayao, afrikai néptörzs, 1. Yao (XVI. k).
Vázsonyi Vilmos, publicista, szül. Sümegen
(Zala) 1868. Iskoláit Budapesten végezte, majd a
jogi pályára lépett, államt. és jogdoktori és
ügyvédi oklevelet szerzett. Már mint egyetemi
hallgató demokrata pártot szervezett az ifjúság
ban és első izben az 1889. évi véderő mozgalom
ban tűnt fel, midőn az ifjúság vezérszónoka volt.
Azóta tevékeny részt vett a budapesti népmoz
galmakban és szónoklatokkal, valamint a sajtó
terén a demokrata irányt propagálja. A halálos
yógü nagyváradi párbaj (Kálmán lapszerkesztő és
Örley joghallgató között) alkalmából megindult
párbaj-ellenes mozgalmat ő kezdeményezte ós az
összes budapesti társaskörök megbízásúból a
képviselőházhoz intézett emlékiratot szerkesz
tett. A zsidó vallás recepciójára irányult mozgal
mat hírlapi és társadalmi agitációval ő indította
meg. Demokrata irányának támogatására 1894
megalapította a budapesti Demokrata-kört és
ugyanezen esztendőben került a budapesti városi
képviseletbe. Fellépett mint képviselőjelölt is
Budapesten és Olasz-Liszkán, de kisebbségben
maradt. Egy országos deinokrata-párt alakulásá
nak progagálására 1900 elején alapította az TJj
Század c. politikai hetilapot ós országos demo
krata frakciót szervezett, melynek eddig Sopron
és Mosón vármegyékben, Budapesten, Mező-

AZ ÁLLATOK VÉDŐ ESZKÖZEI.

l. Macska: a karom mekanizmusa s az ujj mozgása. 2. Délamerikai görény (Mephitis suffocans), a, büzmirigy S, b ennek
;iz alfélbe nyilasa. 3. Csörgőkígyó (Crotalus horridns), csöves méregfog. •£. Pápaszemes kígyó (Naja tripudiansh barázdás
méregfog. 5. Callophis intestinalis, fej és méregmirigy. 6. Helodernia horriduni, alsó állkapocs a méregmirigygyei.
7. Trachinus, a mérgező szerv hosszmetszetben, b haránt, c vertikális metszet. 8. Tüskés pikó (Gasterosteus aenleatus),
a záróizesülés és tüske oldalról, b ennek alsó része oldalról, c harántmetszete. 9. Torpedó marmorata, a felülről fel
nyitva, E elektromos szerv, b ennek része, c egy elektromos oszlop része hosszmetszetben nagyítva. 10. Gymnotus
electricus, a egész állat sötét elektromos szervvel, b farkrészlet oldalról felnyitva, E elektromos szerv. 11. Vöröshangya
(Myrmica laevinodes), mérgező készülék. 12. Vörös erdei hangya (Pormica fusca), mérgező- és fulánkkészülék. 13. Szövöhernyó: égető szőr. 14. Brachinus complauatus: büzmirigy. 15. Doliuni galea : nyálmirigy. IC. Skorpiófulánk és méregmirigy. 17. Geoplana j;balicophora, a átmetszet, b kitolható orrmány a tőrrel és méregmirigygye]. 18. Hydroid csalánozó
szerve, a érintetlen, b érintett állapotban, kipattant mérgező fonállal.
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túron ós Szabadkán vannak luvei. Első hírlapi
cikkei a Budapesti Újságban jelentek meg. Cik
keket irt ezenkívül a Honvéd, Szabad Szó, Egyet
értés és Egyenlőség hasábjain. Jogi cikkei a Jog
tudományi Közlönyben ós Jogi Szemlében jelen
tek meg. 1894 óta a Pesti Hírlap állandó publi
cistája (V. V.). Mint gyakorló ügyvédesküdtszóki
és bűnügyi védelmekben működik. Önálló mun
káiban, alkotmányjogi kérdéseket tárgyal. Ilye
nek : Önkormányzat (1890); A választási elv a
külföldi közigazgatásban (1891); A szavazás de
centralizációja (1892); A királyi placetum a
magyar alkotmányban (1893).
Vázsonykö várát 1472. kapta Kinizsi Pál.
utána nejére, Magyar Benignára s ennek révén
a kamicsáci Horváth - családra szállt. A gróf
Zichy-esalád, mely erről veszi előnevét, 1647.
szerezte meg. Mellette hajdan hires páloskolos
tor volt Szent Mihály tiszteletére s ebben volt
eltemetve Kinizsi Pál. (V. ö. Gsánki, Magy.
tört. földr. III. 212).
KAK.
v. d. Hoev. L. Hoeven (IX. k.).
Vechel község, 1. Veghel (XVI. k.).
Vecse, kisközség Veszprém vármegye deveeseri j.-ban, (1891) 571 lak.
Vécsey nemes család ősei, az I. Ferenc által V.
Péternek 1801. adott diploma szerint, már akeresztes háborúkban szolgáltak mint vitézek. Balázs
a maga, továbbá Antal, István s György nevű
fiai számára nova donatiót kap 1516 Vócse,
Bedefölde s Pusztabakfa birtokokra, in quarum
pacifico dominio prius quoque iidem ac maiores
sui extitissent. Ez az István volt a budai hős, Já
nos király hive. Györgynek három fia volt, u. m.
Sándor, akinek maradékai 1691. bárókká lettek,
továbbá II. István és János. E két utóbbi 1557
körül hűtlenségbe esett, jószágát I. Ferdinánd
eladományozta Czikóházynak, ez pedif a hűtle
nek bátyjának, Sándornak insoribálta. A hűtlen
Istvánnak ilyen nevű unokája II. Mátyás alatt
hadi érdemeket szerzett, de nagyapja jószágát,
melyet hatalmas rokonai birtak, nem tudta viszszaszerezni, csak címerlevelet küldtek neki Bécs
ből 1618, maradékai azonban már III. Károly
alatt 1726. a birtokos nemesek közé tartoztak
Abaujvármegyóben. A családból számosan tűntek
ki a béke ós háború müveiben. így a budai hős,
továbbá III. István (1618), Mihály (1780), a
Napóleon elleni háborúkban József, a szabad
ságharcban Miklós. Legtöbb méltánylásra talált
Péter, aki mint a Mária Terézia-rend lovagja,
bárói rangra emelkedett 1801. Mint tábornok
esett el a wagrami csatában (1809). Irodalmi
téren működtek IV. István (1690), Zsigmond,
a budai zsinat egyik tevékeny tagja (1791—
1792), II. József (1802), György (1828), Tamás,
István. Kiváló ügyvédek voltak Péter (Bodolón);
Endre a volt képviselő, továbbá Béla (1844)
és István Becskereken (ennek fiai: Zsigmond és
Béla) ; Dániel (Szikszón 1829), fia György (III),
nemzetőri főhadnagy 1848-49., mint Abaúj vár
megye főügyésze halt meg 1863. Ennek fia Ta
más ós István. Tamásnak fia ifj. Tamás földmívelésügyi miniszteri segédfogalmazó, Loránd újfalusi birtokos ós Kálmán (XVI. k.). V. ö. Jászói
conventi levéltár Sub. lit. V. fasc. 1. Nro 4. ós
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fasc. 3. Nro 57. (Mandátum imp. et regis Rudolphi. ad ven. conv. Jászóv. 1592.); Siebmacher J., Wappenbuch (IV. k. 706. old.).
V. Sándor báró (XVI. k., hernádvécsei és hajnácsköi), megh. 1899 jul. 30.
Vectis (sziget), 1. WigU (XVI. k.).
Vcctor (radius vector), 1. Koord,inaták<(X. k.).
Védenc a. m. cliens (1. Clientela, IV. k.). Az
ügyvéd megbízója, ügyfele, akinek érdekeit kép
viseli és védi (főképen büntetőügyben, mint vád
lottat).
Vedlési idő, a madaraknál általában az az idő,
midőn tollaikat kihullatva röpülni nem tudnak.
Védőeszközök (1. a mellékelt képet), az álla
toknál sokfélék. A legegyszerűbb esetben a testi
erő az, melynek segélyével az állat ellenségét
magától távol tartja. Ehhez járul a fürgeség, a
gyors futás, melyek szintén kitűnő szolgálatot
tesznek az ellenség elől való elmenekülósnél. Igen
sok állatnál azonban valódi védő és támadó esz
közzel vagy fegyverrel is találkozunk. A maga
sabb rendű gerinces állatok (emlősök, madarak,
csúszómászók) sokféleképen használt és használ
ható végtagjainak ujjain az erős szarukópletek, a
körmök, karmok és paták nem ritkán számottevő
V., mint p. a ma^skafélék kitolható ós vissza
húzható sarlóforma, hegyes karmai (1. ábra). A
táplálók megragadására, főleg pedig megrágására szolgáló fogak igen gyakran V. is. Igen
veszedelmesek különösen a méregmirigyekkel
közlekedő fogak, minőket a mérges kígyóknál
találunk (3. és 4. ábra). Feltűnően nagy a Callophis intestinatis Laur. nevű kígyónak a mérgező
készüléke (5. ábra), vagy a mexikói Heloderma
horridum Wiegm.nevü gyíké (6. ábra). Mérgező
eszközöket találunk egyik-másik halnak a bőrén
az evezők tüskéiben, mint a tiiskéspikón (Gasterosteus aculeatus L., 8. ábra a—c),& Trachinusfajóknál a kopoltyúfedőn és farkon (?. ábra a—c).
Ezekhez egészen hasonlóan fejtettek az ízelt
lábúak mérges tüskéi, a skorpió potrohának móregtüskóje (16. ábra), a fullánkos hártyás szárnyú
rovarok íullánkjai, minők a mellekéi is (11. ábra
A, B) s az erdei hangyáé (Formica fusca L., 12.
ábra). Más hangyáknak csupán egy méregmi
rigye van, mint a közönséges vörös hangyának
(Myrmica laevinoder Nyl., 11. ábra). Egyik-má
sik szőrös szövő hernyónak csöves, törékeny sző
rei, valamint a pókok állkapcsai s a százlábúak
állkapcsi lábai alapjukon egy méregmirigygyei
állanak közlekedésben. A Geoplana chalicophora
nevű lapos féreg orrmányában tőrforma kemény
tűvel kapcsolatos móregmirigy van (17. ábra
a—b). A tömlőállatok (Coelenterata) szőrének
Gnidaria csoportjában a bőrnek csalánszervei
(cnidocyst) is e csoportba tartoznakakaratlanul ki
perdülő ós móregmirigygyó módosult sejtben ülő
méregfonalaikkal (18. ábra a—b). A méreg azon
ban nem mindig áll közlekedésben tőrforma szi
lárd képletekkel; néha egyszerű bőrmirigyekben
gyűl meg s csak megtámadtatás esetében jut az
ellenségre, mint a salamandráé, varangyoké.
Egyik-másik halnak egész teste mérges, mások
nak csak az ikrája az. Nagy mennyiségű mérget
találunk némely bogár bőrmirigyeiben, mint a
kőrisbogáréiban is (Lytta vesieatoria L.). A Do-
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lium galea L. nevű csiga nyálmirigyei kénsavtartalmu nedvet választanak el (15. ábra). Igen
sok állat kiállhatatlan bűzii vagy kellemetlen ízü
anélkül, hogy mérges lenne s e tulajdonsága bi
zonyos mirigyei váladékának tudható be, amelyek
támadás esetén fokozott működést végeznek. Kü
lönösen az ízeltlábúak azok, melyeknél ez igen
gyakran előfordul (százlábúak, levéldarázsok lár
vái, lepkék hernyói). A fecskefarkú pillangó her
nyójának két szarva szolgáltatja e váladékot.
Máskor a szájon vagy alfelnyiláson kerül ki e vá
ladék, mint a poloskáknál és futóbogaráknál;
néha hallható hangok kíséretében, mint a Brachinus complanatusnál (14. ábra). Igen sok ge
rinces állat kellemetlen szagú váladékokat bocsát
ki magából részint húgyával, részint bélsarával,
vagy pedig speciális mirigyeinek működésével s
ezt legnagyobb mórtékben megtámadtatása ese
tén teszi, mint p. a görény s különösen a Mephitis suffocans Lichtst. nevű amerikai görényféle
(2. ábra, a, b). Vannak oly állatok is, amelyek
megtámadtatásuk esetén gyomortartalmukat ki
fecskendezik, mint a fiatal sirályfélék, a lamasz
stb. De néhány halnak elektromos szervei is a
V.-höz sorolhatók. A márványos torpedó (Torpedó
marmorata Kiss.) elektromos szervei a test két ol
dalán fekvő félholdforma testek (9. ábra a, E, E),
melyek szögletes, függőleges, egymás mellé sora
kozott oszlopokból állanak (9. ábra b). Ezek az
oszlopot skák egymás fölé sorakozott korongokból
formálódtak (9. ábra c), amelyek kocsonyás
anyagot tartalmaznak és közöttük finom kötő
szöveti réteg terül el. Minden korongocskába kü
lön idegfonál hatol be. A hátoldalon ezen korongocskák tevőleges, a hasoldalon ellenben nemle
ges elektromosságot tartalmaznak. Az elektromos
angolnának (Gymnotus eleetricus L.) elektromos
szervei nagy párnák gyanánt a hasoldal bőre
alatt a farktól a törzs közepéig terjednek (10. ábra
a, b), de oszlopocskái hosszirányban futnak s igy
sorakoznak egymás fölé ; a fej felé tevőlegesek, a
fark felé nemlegesek.
A védő szervek másik csoportját a testtakaró
alkotja, amelynek sajátosságait a külvilág viszo
nyaihoz való alkalmazkodás szabja meg. Az anya
testéből eltávozó peték kemény burka kezdi meg
a sorozatot, amely egyfelől a kiszáradás ellen
nyújt védelmet, de jelentékeny szerepet játszik
az ellenségek távol tartásánál, a hideg és meleg
ellen egyaránt. A lassan mozgó vagy éppen hely
hez kötött állatok, minők a lágytestüek (Mollus^a),
kacslábu rákok (Cirripedia), sok gyürilsféreg stb.
életében az ilyenforma V. igen fontosak és könynyen mozgó állatoknál ritkábban jelentkeznek. A
csúszómászók között a kevésbbó szilárd pikkely
takarótól kezdve a teknősök törzsét borító ke
mény páncélig minden átmenetet találhatunk. A
rovarok szaru- és chitinnemü testtakarója, mely
a százlábúaknál és rákfólóknól mészsók lerakó
dása által még inkább megkeményedik, néha hi
hetetlen keménységűvé válik. Sok állatnak testét
a kemény páncél nem minden oldalon védi, ha
nem csak hátán, hasa ellenben védtelen marad,
de az ilyenek olyformán gömbölyödhetnek be,
hogy a hátukat takaró kemény páncél teljes vé
delmet nyújthat.
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A V. sorában igen fontos szerepet játszik a szin
is. A mérges és élvezhetetlen testű állatok leg
gyakrabban élénk szintiek. Számos állat színével
ós egész habitusával utánozni igyekszik az él
vezhetetlen vagy mérges állatokat, vagy pedi<* a
környezetet, hogy ilyenformán vagy eíriaszsza
az ólálkodó ellenséget, vagy pedig annak ügyei
mét elkerülje. Igen sajátságos védő eszköz gya
nánt szerepel a fejlábu lágytestüek (Cephalopoda)
tintamirigye, melynek váladékát a megtámadott
állat a vizbe fecskendezi ki s ezzel azt teljesen
megzavarja, mialatt ügyesen elmenekül az üldöző
elől (Sepia). V. ö. Entz Gr., Támadás, védelem és
dac az , állatországban (Orvosi Természettudo
mányi Értesítő, 4. évf. 1879, 2. füzet, Népszerű
szak, 1—24. old.).
' D. j.
Védőhüvely (oöv.). 1. Nyalábhüvely.
Védö-ojtás (XVI. k.).' Újabban jó eredmény
nyel ojtják be (Wright) az angol hadseregnek In
diába vezényelt legénységét tífusz ellen és pedig a
tifusz baeillusának hevített és megölt tenyészeté
vel ; továbbá szép eredményeket láttak a Közép
tenger vi dékén uralkodó u.n.má fóató2-(Maltaf ever)
ellenes (Bruce), valamint a pár év óta ismételten
ajánlott A'otera-ellenes V.-októl. Az erősen védojtott állatoknak szérumát (XV. k.) a diftéria- és
dermedésgyógyításnak mintájára újabban egyéb
betegségeknél is használják. (A pestis ellen való
védojtást 1. Pestis) Jó eredményeket észleltek
egyesek az u. n. lánc-coccusok (streptococcus)
okozta gyermekágyi láz és vérmérgezés esetei
ben a Marmorek-íéle streptococcus-szerumtól. Ki
tűnő gyógyító hatású a kigyóméregszerum, ame
lyet Galmette Lilieben lovaknak szárított cobraméreg ellen való immunizálása útján termel; e
szérumot az angol kormány Indiában, ahol mér
ges kigyók csípése még ma is évente több mint
20,000 embert pusztít el, újabban eredményesen
használatba vette. Némelyek a kanyaró-, hökhurut-, skarlát-, tiínsz-rekonvaleszcensek vérszerumát alkalmazzák a megfelelő betegségek gyó
gyításánál, de e módszer még polgárjogot nem .
nyert.
Az újabb állatgyógyászati V.-ok között a leg
kitűnőbb eredmónynyel jártak a marhapestis el
lenes V.-ok, amelyeket Kolle Dél-Afrikában,
Nencki pedig keleti Oroszországban dolgozott ki.
Az első a szarvasmarhát pestisben elhullott álla
tok epéjének befecskendezésével védi, a második
pedig ragályozó (virulens) vérrel immunizál, de
az állat ellenállását olyan állatok szérumának
pár köbcm.-óvel fokozza, amelyek a marhapestis
ből kigyógyultak. AV.-okkal kezelt állatok ekként
a betegség ellen tökéletes mentességet nyernek,
sőt szérumuk gyógyító hatással is rendelkezik.
A V.-ok hatása következtében a beojtott ember
vagy állat a megfelelő betegségek iránt való fo
gékonyságát elveszíti. Ez a fogékonyság az em
berek közt már természettől fogva is faji, korés individuális körülményektől függ : ugyanaz a
kórcsira az egyik embert megöli, a másikat meg
betegíti, a harmadikat meg sem támadja. Ez
utóbbit ama csira ellen immúnisnak, kórmentes
nek nevezzük. Aránylag mentesek p. a khinaiak
a tüdő vész, a négerek a sárgaláz es váltóláz el
len, mig a szifllis a fehéreknél rendesen gyön-
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gébb alakban lói) föl, mint a színes fajoknál. Az
említett természeten immunitás ellenében, mely
öröklés útján száll nemzedékről nemzedékre, a
mesterséges immunitást szokták megkülönböz
tetni. Ez létrejöhet: 1. olyan betegségek egyszeri
átszenvedése után, amelyek köztudomás szerint
ugyanazt a személyt másodszor csak ritkán s
ekkor is nagy időköz múlva támadják meg; 2. a
betegségek gyengített csiráinak vagy ezek ter
mékeinek beojtása után (aktív immunitás); 3. az
aktív immunitás magas fokára juttatott állatok
szérumának befecskendése után (passzív immu
nitás). A kórmentesség lehet teljes vagy csak
részleges s minden faja vonatkozliatik a bakté
riumtermelte mérgekre, amikor méregmentesség
ről szólunk vagy pedig magára a baktériumra
(baktériummentesség). A móregmentesség (1. Ar
zénevés, II. k.) a szervezet védekezésében fontos
szerepet játszik, mert a baktériumok az állati tes
tet főként mérgeik útján támadják meg. A méreg
ellenében nem fogékony (immúnis) sejtek a ba btériumokat könnyű szerrel pusztítja kel. míg a mé
reg hatásának kitett fogékony sejtek maguk pusz
tulnak el. A baktériummentességet kisebb rész
ben a szervezet nedvei, főként azonban a vér
bizonyos sejtjei, a fehér vérsejtek hozzák létre.
Az immúnis szervezet nedvei a bennük rejlő védő
anyagok, alexinek (Fodor, Buchnér) segítségével
némelykor a baktériumok gyengítésére képesek,
némely esetben pedig az immunizálás alatt ben
nük felhalmozódó ellenanyagokkal (lysin, eorps
prévontifs, antitoxin) a baktériumoknak a sej
tekre káros termékeit megsemmisítik; de a csi
rákat majdnem kizárólag a fehér vérsejteknek
bizonyos faja, a Mecsnikoff által ismertetett és
méltatott phagoeyták teszik végleg tönkre. Ezen
u. n. falúsejtek önálló mozgásra képesek és a
baktóriumok termékei iránt igen érzékenyek; a
vérerekből kilépnek ós a fertőzés színhelyére
gyűlnek össze, ahol a csirákat nyúlványok segít
ségével magukba bekebelezik és plaszmájuknak
belsejében megemésztik, elpusztítják.
A kórmentesség (immunitás) végeredményben
nem egyéb, minta phagöcytáknak a baktériumok
fölött való szuperioritása.

DEUTBCH LÁSZLÓ.

Védtöltés, 1. Gát (VII. Ic), Kereszttöltés, Kör
töltés (X. k.).
Veen, J. Fagne, La.
Vega, a Lant-csillagzat legfényesebb, elsőrendű
csillagja.
Vega-expedició (1878—79), 1. Tengeri tudomá
nyos expedíciók (XVI. k. 91. old.).
Végbéltájék, 1. Perineum (XIII. k.).
Végbizonyítvány (absolutorium), valamely fő
iskola (egyetem, műegyetem, akadémia, líceum,
kollégium) évfolyamának szabályszerű elvégzését
tanúsító okirat.
Véges különbségek elmélete, 1. Különbségek
elmélete (XI. k.).
V c g e t a t i o (lat.), a növény növekedése, vege
tálása, de a növényzet összessége is valamely
vidéken vagy kisebb-nagyobb területen. Végre
V. a növényéletnek az a szakasza, a meddig a
vegetativ vagyis az egyéni táplálkozásra való
szervek (gyökér, szár, levél) kifejlődése tart, a
szaporodással ellentótben.

Velde

Végküzdelem (ang. ünish), az a harc, mely a
versenyben résztvevők között kifejlődik a táv
oszlop ós a célkarika között, mikor is teljes ere
jüket igyekeznek érvényesíteni. A kerékpárver
senyeknél és lefuttatásoknál a V. kezdetét csengetyüszóval jelzik.
Végrehajtási rendelet, 1. Rendelet (XIV. k.).
Végrendeleti örökösödés, 1. Végrendelet (XVI.
köt.).
Végrendelet kihirdetése, 1. Végrendelet (XVI.
köt.).
Végrendelet nélküli örökösödés, l.Törvényes
öröklés.
Végrendelkezési jog, 1. Végrendelet (XVI. k).
Vegyes felülvizsgáló bizottság, 1. Hadkiegé
szítési hatóságok (VIII. k.).
Vegyes kapcsolás, 1. Párhuzamos kapcsolás
(XIII. k.).
Vegyes ülés az országgyűlésen. Ilyen ülés
(melyet lielyesebben elegyes vagy együttes ülésnek
lehet nevezni) szükségé akkor merül fel, midőn
az országgyűlés mindkét háza koronázásra vagy
nádor vagy koronaőr választására hivatik össze.
(Kivételesen — nem választás céljából — együttes
ülést tartott az országgyűlés 1896 jun. 8., amely
ülésen felolvasták a honalapítás évezredes emlé
kének törvénybe iktatásáról szóló 1896. VII.
t.-eikket, azután pedig hódolatának kifejezése
végett az együttes ülés a király elé járult.) Ezen
V. megtartásának módozatait az országos hatá
rozat alapján a képviselőház házszabályainak
263. §-a és a főrendiházi házszabályok függeléké
nek 3. §-a állapítja meg.
Vegyészeti hivatal, 1. Mi'wegijészeti hivatal
(XII. k.).
Vei-hai-vei, 1. Vai-hai-vai.
Veinte y Cinco de Mayo, az ugyanily nevű
járás szókbelye a Buenos-Ayres argentínai tar
tományban, Mulitas nevű laguna mellett, (t89o)
6692 lak.
Vékonycsörüek (állat, Tenuirostros), az éneklő
verébalkatúak egyik csoportja, melyeknek a csőre
vékony, hosszú és vége gyakran hajlott. Ide tar
toznak a Meliphagidák, NeL'tarinidák, fakúszók
és Epimachidák családjai.
Vékonyság fftsr.), 1. Táblás kö (XV. k.).
Vela, kikötő, 1. Goro (IV. k.).
Velázquez Diego, spanyol festő (XVI. k.). 1899.
európaszerte megülték születésnapjának 300-ik
évfordulóját. Budapesten hires müveinek máso
latából kiállítást rendeztek ez alkalommal (1899.
okt. nov.).
Velburg, város Oberpfalz bajor kerület Parsberg járásában, a Schwarze Laber folyó mellett,
(1895) 1159 lak. Közelében van Helfenberg kas
tély és a Hollöcher néven ismert, 1895. felfede
zett két cseppkőbarlang: a König Ottohöhle és a
Geisberghöhle.
Velde Henrik, belga festő és müipari rajzoló,
szül. Brüsszelben 1864. Eleinte Miilet modorában
rajzolt s festett tájképeket, majd a neo-impreszszionistákboz csatlakozott, akiknek kiállításán
1890 óta részt vett. A dekoratív elem iránti haj
lama folytán a műiparra adta magát s bútorok,
utóbb egész lakásberendezések számára terveket
készített. Az ornamentális elem mellőzésével tisz-
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tán konstruktív alapformákra szorítkozik s az
esztétikai hatást csak a vonalak csoportosításá
val és az anyag színével igyekszik elérni. Tisz
tán lienáris modorát később tapétákra, szövet
mintákra, könyvtáblákra, plakátokra, üvegabla
kokra, ékszerekre és fémárukra is alkalmazta.
Bár építészeti tanulmányokat nem végzett, mű
vészeti elvei alapján, melyekben a képzeletnek
alig van helye, Belgiumban, főképen Brüsszel és
Ostende környékén lakóházakat és nyaralókat
épített. 1898. Berlinben társaság alakult, mely
V. terveinek megszerzését és a géppel dolgozó
nagyipar útján való megvalósítását tűzte ki fel
adatául. V. jelenleg Üccleben él Brüsszel mellett.
Velebit-hegység (XVI. k.). E nehezen megkö
zelíthető, vadregényes hegységben újabban (1899)
horvát tőkepénzesekből alakított konzorcium bá
nyákat nyitott; igy Bruiane és Smiljan községek
határában (Carlopago és Gospic között), szintúgy
Pazariste mellett (Klanac-nál) vas- és mangán
ércekre akadtak; a vaskohók építését már meg
kezdték; a tengerparttal pedig drótkötél-vasút
útján fognak közlekedni.
M. L.
Vélelem, valamely tény valóságából következ
tetés egy más tény valóságára. A V. lehet egy
szerű v. ténybeli V. (praesumtio hominis seu f aoti),
amikor a tíiró a logika szabályainak szem előtt
tartásával azért következteti egyik tény valósá
gából a más tény valóságát, mert rendszerint
általános tapasztalás nyomán tudja és megismeri,
hogy az egyik tény a másikkal oly szorosan össze
függ, hogy az egyik valósága esetén a másik is
való szokott lenni; ellenben a törvényes V. (prae
sumtio juris i a jog által előirt következtetés, mely
a birót kötelezi, hogy az egyik tény valóságáról
szerzett meggyőződés esetén a másik tényt is
valónak tartsa, de csak addig, inig ez a valóság
ellenbizonyítással le nem rontatik. A törvényes
V. alkalmazásának foltétele a következtetésre
alkalmas tények valósága, v. a bírónak e tény
valóságáról való meggyőződése; az ellenfél azon
ban az ellenkezőnek bizonyításával o következ
tetés erejét leronthatja. A törvényes V.-nek az
az előnye, hogy a bizonyító fél nem köteles a
döntő ténykörülményt bizonyítani, hanem csak
azt, amelyből a döntő ténykörülmény Valóságára
következtethetni. P. az adós felmutatja az adós
levelet, akkor az ellenkező bizonyításáig valónak
vétetik, hogy az adóslevélben foglalt tartozását
kifizette. A cáfolhatatlan V. (praesumtio juris
et de jure) esetében a jog meg sem engedi az
ellenkezőnek bizonyítását, itt tehát a valóságos
V.-ről nem is szólhatunk, mert itt a biró teljesen
kötve van.

GAÁB.

Velem, kisközség Vas vármegye kőszegi j.-ban,
Ü89i) 373 lak. Határában, a 638 m. magas Szt.Vitus-hegy tövében kiterjedt bronzöntőműhelyre
bukkantak. V. ö. Kárpáti Kelemen cikkét az
Arch. Értés. (1896. évf.).
Velencei András, király. 1. András (3., I. k.).
Velencei csipke (punto di Venezia, punto a
rilievo), a varrott kézicsipkék egyik neme, mely
a geometriai ábrákkal ellátott reticella csipke
szabadabb formája s nemcsak virág- és levélala
kokat, hanem állat-, groteszk és emberi alakzato
kat is tüntet fel. A XVI. sz. végétől kezdve ez
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alakzatok körvonalait vastag szegélyzettel látják
el, melyek közeit finom, becses fonalszövedékkel
töltik ki; az egyes ékítőelemek összekötő szárait
csak a legszükségesebbekre redukálják s a dom
ború virágok laza füzérek módjára fonódnak
egymásba s különösen sötét alapon elefántcsontfaragványokra emlékeztetnek; azért a V.-t ele
fántcsont-csipkének is nevezik. A V. értékesebb
példányain nemcsak laposan elrendezett, hanem
kiálló levelekkel is találkozunk, melyek az előb
biek közeit töltik ki; ezeket rózsacsipkéknek is
nevezik. A XVII. sz.-ban a csipkék rajza mind
kisebbé zsugorodik össze s ekkor a V.-t vermicellinék (férgecskék) nevezték. L. Csipke (IV. k.).
Velencei keramika, az olasz agyagművesség
ama termékei, melyek Velencében a XVI. század
kezdetétől fogva készültek s melyek jellemző vo
násai a következők: a majolika alapszíne sárgás
fehér ; falai vékonyak, keményre égetvék, ami
a muranói üveggyártás befolyásának a következ
ménye ; az edényformák vert éreedényekre em
lékeztetnek, díszítésük is ezekére vagy velencei
csipkékre ; bélyeg-jegyük a horgony- v. horog
kampó. A V. magasabb művészi lendületet csak
1545-től kezdve nyer a faenzai, castel-durantei
agyagművesek itten való letelepedésével. L. még
Keramika (X. k.).
Velencei kréta, 1. Srteatit (XV. k.).
Velencei smirgel, 1. Smirgel (XV. k.).
Veletek (vilcek, velefábok, luticek), az u. ni
polábi szlávoknak (1. Polábok) leghatalmasabb,
mindig harcra kész ága, mely az V. sz.-ban az
Odera és Elba között a mai Brandenburg és ElöPomeránia területén, beleértve Rügen, Usedoni
és Wollin szigeteit is, telepedett meg. Fő szent
ségük volt a Rethra Rügen szigetén. 789. Nagy;
Károly egy időre alattvalójává tette Dragovit
királyukat; de csak I. Henriknek sikerült 928.
őket teljesen leigázni. A kereszténység terjesz
tésére alapíttattak a havelbergi és brandenburgi
püspökségek. Teljes meghódításuk csak 1197.
sikerült Medve Albertnek.
Vélez, város Santander kolumbiai departamentóban, 2190 in.-nyire a tenger színe fölött, (189B1
15,000 lak., konzervgyártással.
Velia, ókori város, 1. Elea (2., V. k.).
Velics, 1. Antal újabb müve : A khinai nyelv
szerepe az ural-altáji, Mo-európai és sémi
nyelvekben (Budapest 1899.).
2. V. Lajos (lászlófalvi), diplomata, szül. NagySzéesónyben (Nógrád) 1857 febr. 7. Középiskoláit
Selmecen, Kalksburghan ós Kalocsán végezte ; a
jogot Budapesten hallgatta, u. o. doktori vizsgá
latot is tett. 1880. lépett Bécsben a külügyminisz
tériumba, 1881. Parisban, 1882-83. Péterváron
mint attaché működött. 1881 —85. Kopenhágában
tartózkodott titkári minőségben; ugyanígy Athén
ben (1886-88), Rómában (1889) és Drezdában
(1890—91). Hágában tanácsossá léptették elő
(1892—93). Berlinben mint nagykövetségi első
tanácsos 1900 jan. l-ig működött, 1898. meg
kapta a Perenc-József-rend középkeresztjét a
csillaggal. 1900 jan. 15. kinevezték diplomáciai
ügyvivővé és I. oszt. főkonzullá Egyiptomba s
ez alkalomból rendkívüli követi és meghatalma
zott miniszteri címet és jelleget nyert.
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Velitrae, a volszkusok váxosa Latiumban,
régóta fontos telep, amely azonban ogész politikai
jelentőségét elveszítette, amióta a rómaiak el
foglalták. Innen származott az Octaviusok csa
ladja. Ez idő szerinti neve Velletri{X\'l. k.), mely
nek fontos mütörténeti jelentőséget adnak a terü
letén eszközölt leletek. Gyöngyük a «V.-i Pnllas»
(Parisban). Egy ideig a Borgiáknak külön múzeu
muk volt itt, de ez újabban Nápolyba került. A
V.-re vonatkozó régészeti irodalomból kiemelendök: Borgia Alessandro, Istoria di V. (1723) és
Banco, Storia di V. (1851.)
i- H.
Vélő, a velocipéd (XVI. k.), francia rövidítése.
Yelodrom, velooipódpálya.
Velocipéd (XVI. k.). Budapest székes főváros
közgyűlése elhatározta, hogy a V.-et megadóz
tatja. A belügyminiszter ezt a határozatot 1899
febr. jóváhagyta. Az igy keletkezett szabályren
delet szerint minden V. után adót kell űzetni.
Adót nem fizetnek a közhivatalokban lévő szol
gálati V.-ek után, a kizárólag eladás céljából az
üzletekben lévő V. után, továbbá a gyermek-V.
s azok után a V.-ek után, amelyeket beteg embe
rek használnak. Az adó egy évre öt forint, amit
minden óv jan. 1. kell megfizetni az ifletékes ke
rületi elöljáróságnál. Az adó megfizetésének iga
zolásául pléhjegyet adnak ki, amelyet szembe
tűnően kell ráakasztani a V. kormányára. A szol
gálati V.-éknek külön pléhjegyet adnak ki. A vi
dékről a fővárosba V.-en jövőknek a vámfel(ígyelőnól nyolc napig érvényes igazolványt kell
valtaniok, amelynek az ára egy korona. Ha nyolc
napnál tovább marad a fővárosban, az egész évi
adót meg kell fizetnie. A V.-del közutakon ós köz
tereken való közlekedés tárgyában a belügymi
niszter 1897 jan. 3. rendeletet adott ki.
V. a katonaságnál. Olaszországban állítólag
már 1870 előtt használták a kerékpárosokat kül
döncszolgálatra. Az 1874-iki olasz manővereknél
elért sikerre hivatkozva ajánlotta Denis 1878. a
francia hadseregnek a V. használatát, mindamel
lett csak 1886. szerepelnek itt először a kerék
párosok mint a hadtest-törzs küldöncei. 1892-ben
ideiglenes szabályzat jelent meg, mely szerint a
kerékpárosok a tartalékból s a területi hadsereg
ből veendők és saját kerékpárjaikat magukkal
hozni tartoznak. Angolországban 1885. kerék
párosztály szerveztetett mint zárt csapat, amely
10 tisztből és 98 önkéntesből áll s 1890. megje
lent egy tábori szolgálati szabályzat, amely a
kerékpáros-osztályok taktikai szereplésével fog
lalkozik. A kerékpárosok számát 20,000-re akar
ják növelni. Olaszországban a kerékpáros-szol
gálat 1886. organizáltatott; minden ezredhez há
rom kerékpáros osztatott be. Oroszország 1891.
minden gyalogezredhez 8, minden vadászzászlóaljhoz és lovasezredhez négy kerékpárost osztott
be. Minden ezredben legalább két tisztnek kell
kerékpározni tudni. Németország ós Ausztria so
káig tartózkodó álláspontot foglalt el a kerékpár
ral szemben és inkább csak tűrték a kerékpárt
hadgyakorlataikon. Ausztria-Magyarország a ke
rékpározást már 1885. taníttatta s 1893 óta al
kalmaz is fegyvergyakorlat-köteles tiszteket és
legénységet a manővereknél kerékpáros-szolgá
latra, de csak az 1896-iki tábori szabályzatit' elö
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szabályokat a kerékpárosok alkalmazására bi
zonyos szolgálatoknál a hadgyakorlatokon s a.
táborban. 1895—1896 telén berendeztotett Graz
ban az első cs. éskir. katonai kerekpáros-tan
folyam, amelyből kikerült kerékpáros-détaehement teljes hadi felszerelésével (lovassági kara
bély és gyalogsági oldalfegyver) kitűnően bevált
az 1896-iki manőveren. V. ö. Szalmás Arnold.
Magyar kerékpárosok évkönyve (Budapest 1898).
Veloiirom, 1. Vélő.
Vélt házasság (matrimonium putativum), az,
olyan érvénytelen házasság, amelynek megköté
sekor az egyik házasfélnek az érvénytelenségi
okról saját hibáján kivül nem volt tudomása. A
házassági jogról szóló 189-1. XXXI. t.-c. a V.-okat
nem szabályozza, hanem a törvény indokolása,
mondja ki, hogy a V.-okra az eddig fennállott sza
bályok ezután is alkalmazandók.
Ven., Angliában a venerable (főtisztelendő)
rövidítése.
Venafro, város Campobasso olasz tartomány
ban, Volturno egyik jobboldali mellékfolyójának
vasút mellett, (tssu 1704 lak., Caraeciolo-esalád.
palotájával, római régiségekkel, olajprésekkeL
V. az ókori Venafrum.
V e n a t i o n c s (lat.), eredetileg a manap is.
szokásos vadászatoknak elnevezése a régi Ró
mában, amelyeket azonban inkább a hadviselés
hez való elögyakorlatnak tekintettek a rómaiak,,
semmint mulatságnak. Később aztán azokat az,
állatviadalokat értették a V. nevén, melyeket a
cirkuszban és amfiteátrumban rendeztek. Az első
ilyen állatviadalt M. Fulvius Xobilior, Etolia meg
hódítója rendezte Kr. e. 186. számos párduccal
és oroszlánnal. Ezóta a gladiátori játékok rendes
bevezetése ezek a V.-ek voltak. V. ö. EichterTakács, A görögök és rómaiak játékai, IX. fejezet
(Kassa 1894).
i.. JU
Vence (ejtsd: vaíísz), város Alpes-Maritimea
francia départementban, Grasso közelében, dsw)
3043 lak., X. sz.-beli székesegyházzal, római régi
ségekkel, barnaszénbányával.
Vendée, francia dópartement, (i89U) 441,735
lak. 1897-iki termés : 2.203,260 hl. búza, 49,480
hl. rozs, 166,070 hl. árpa,, 616,270 hl. zab, 171,343
hl. bor, 4628 hl. gyümölcsbor, 23,443 t. szén.
Vendéei háború, Vendée francia dópartement
lakosainak háborúja (1793—95) a köztársaság
ellen a Bourbonok és katolikus hitük érdekében..
L. Vendée (XVI. k.).
Vendég - ácsolat (bány.), ideiglenes ácsolat,
melynek csak addig kell megakadályozni a kőzet
beomlását, mig a végleges ácsolat el nem készül.
Vendégfej, 1. Öntészet (XIII. k. 651. old.).
Vendéggereb, a felfogó gerebnek egy neme,
melyet nagyobb vizeken a főgereb alatt alkal
maznak akkor, ha ennek állékonyságában nem
biznak. A V. célja a főgereb esetleges szakadása
alkalmával elszökő fát felfogni. L. Geréb (VII.
köt.).

CSY.

Vendégoldal, a szekér oldalaihoz a lőcsök fölé
helyezett hosszú rudak, melyeket keresztfákkal
fölemelnek az oldalak magasságára, hogy a sze
keret szélesebbé tegyék és több gabonát v. szénát
rakhassanak reá.
Vendégtámasztó, 1. Táma$ztÓ.{~X.\'. k.).
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Vendöme hercege, ezt a címet viseli Ferdi
nánd alenconi herceg (1. Aiengon, I. k.) fia, Emá
nuel orléansi herceg, szül. Obermaisben (Meran
mellett) 1872 jan. 18.; nőül vette 1896 febr. 12.
Henriette belga hercegnőt, Fülöp flandriai gróf
leányát (szül. 1870 nov. 30.). Két leányuk van.
Vendrei Ferenc, 1. Assermann (II. k.).
V c n e í i c i u i n , 1. Mérgezés (XII. k.).
Vének (gör. presbiterek), az ős keresztény egy
házban a gyülekezetek elöljárói, felügyelői és ta
nítói. Manapság V.-nek neveztetnek a református
egyházakban az egyházi ügyek vezetésére hivatott
s a lelkész ós gondnok, v. kisebb gyülekezetekben
csak a lelkész elnöklete alatt álló presbitériumok
nak a gyülekezet által 12 évre választott tagjai
(1. Presbiter XIV. k. ós Egyháztanács V. k.). Lati
nul a V. senioroknak neveztettek, mely név ma
napság leginkább az evangélikus egyházban hasz
náltatik, igy neveztetvén azon többnyire idősebb
lelkészek, akik egy-egy egyházmegyének v. szeniorátusnak a kormányzatára az illető egyházmegyé
ben levő gyülekezetek által megválasztatnak. L.
Esperes (VI. k.), Egyházmegye (V. k.).
p—s.
Venezuela (XVI. k.), délamerikai köztársaság.
1897- Crespo utódaként Andrade tábornokot vá
lasztották meg elnöknek, aki ellen Crespo 1898. fel
kelt, azonban az ápr. 16. ütközetben elesett. Midőn
1899 szept. Gastro tábornok ütött pártot, Andrade
népszerűtlen mii iszté iumát elbocsátván, a Galcano és Arvelo kabinetre bizta akormányt (szept.
12-ón), de már késő volt. Castro várost város
után hatalmába kerített és Andradetfutásra kény
szerítette. Az angol Gujana ós Venezuela között
felmerült határ-viszályt a Parisban gyűlésező békebiröság 1899 okt. 3. V. javára döntötte el.
Irodalom. Wood W. E., Venezuela. London 1897 ; Hettner,
V. nach den Foráchungen von Sievers, Geogr. Zeitschrift
1897, 7—8. füzet; Ludwig Eilíárd, Eeisen in V., Petermanns Geogr. Mitteilung-en, 1898, 44. köt.
M. L.

Venn, 1. Fágne, La.
Venö-öböl, 1. Limfjord (XI. k.).
Venta Icenorum, 1. Norwich (1., XIII. k.).
Venyerék, a sör régi magyar neve, 1. Sörfőzés.
Véralbumin, 1. Fehérje (VI. k.).
Véráldozat, 1. Véráldomás (XVI. k.).
Véralvadék,Vérfestem/, 1. Hullafoltok (IX. k.).
Verantius, 1. Verancsics (XVI. k.).
Véráramsebességmérő, 1. Hemotachometer
(IX. k.).
Verbáljegyzék, a diplomáciai érintkezésben az
az irat, amelyet valamely kormány külföldi kép
viselőjének (nagykövet, követ, ügynök) avégből
küld meg, hogy azt az/illető külföldi kormánynak
(külügyminiszternek) felolvassa. A V. alakját fő
képen bizalmas jellegű közlésekre használják,
de sürgős esetekben egyéb közleményeket is igy
juttatnak a külföldi kormány tudomására.
Verbász folyó, 1. Vrbász (XVI. k.).
Vertoeaaccae (nov.), 1. Verbenafélék (XVI. k.).
Vérbiró, Vérbíróság, 1. Karcház (X. k.), Eper
jesi vértörvényszék (VI. k.) és Pozsonyi vértör
vényszék (XIV. k.).
Verböczy Istvánnak Budapesten felállítandó
szobrát (a király költségén készülő tiz szobor
egyike) Donáth Gyula készíti. V. életrajzát újab
ban Fraknői V. irta meg: Verböczy I. életrajza
Magyar tört. életrajzok XV. évf. 1899). A Tri-
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partitum opus juris consuetudinarii regni Hungariae-t fordította s az eredeti szöveget közölte
Gsiky Kálmán (Magyarország szokásos jogaraik
hármai könyve, Budapest 1898).
Verbunkos nóta, 1. Toborzó.
Vércse, állatszin, 1. Deres (V. k.).
Vércseppzuzmó (növ., Haematomma Mass.).
lecanoraféle, kéregtelepü zuzmó, kövön vagy fa
kérgén nő (hazánkban 3 faj). Sárga vagy zöldes,
prototallusza fehér, apoteciuma piros. A Haema
tomma (Lidién) ventosum Mass. telepe sárgás
zöld, vastag, apoteciuma vérszínű. Európa hegy
ségeinek szikláin nő. Lakmusz és orseille (vörös
indigó) előállítására használható.
BORB.
Verd, kisközség Nagy-Küküllö vármegye szt.ágotai járásában, (i89i) 660 lak. Itten talált ősleletek: Blephas primigenius-nak csontjai, Bos
urus priscus-nak szarvval díszített koponyája,
1865-ben körbe beszartán két vésőt, több koron
gos fejti és koncentrikus barázdákkal díszített
tűt, egy nagy hajtűt s több bronzöntésü szöget is
találtak itt, összesen 5 kg. súlyban. Valamennyi
a Bruekenthal-muzeumban van. V. ö. Archiv des
Vereins fűr Siebenbürgisehe Landeskunde (új fo
lyam, X. 36. old., 29. jegyzet).
T. G.
Verdi József {XVI. k.), olasz zeneköltő, néhány
egyházi dalon ós négyes szólamra irt kardalon (l'e
Deum ós Stabat Mater) és az Otelló dalműhöz a
párisi előadás számára irt nagy bevonulási indu
lón kivül nem irt m á r újat. A halomszámra ér
kező kitüntetéseket egytől-egyig visszautasította.
1898. egy millió líráért Milanóban házat építte
tett elszegényedett agg zenészek javára, ahol azok
teljes ellátásban részesülnek. Neje, az egykori
hires énekesnő Strepponi Jozefáié, megh. SantaAgatában 1897 nov. 14.
M. L.
Verdot-szőllő, kitűnő vörös bort adó francia
szőllőfajta, mely főleg Bordeaux vidékén s azon
kívül Módoc-ban van elterjedve; hazánkban Er
délyben termesztik. Növóseerős,fürtjeikicsinyek,
kékszinüok, húsosak; kései érésű, bötermő. Hoszszu metszést kivan.
MZY.
Véreb. A cserkészetnél nélkülözhetlen ez a
bámulatos orrú, hű vadásztárs, mely órák, söt
napok múlva, olykor szakadó zápor dacára csal
hatatlan biztossággal vezeti urátáttörhetlen sűrű
kön át s járhatatlan terepen a nemes áldozathoz.
Általános k é p : középnagyság — vagy azon alul
— alacsony, elnyúló alkat, hátul kissé magasabb.
Fejét s farkát rendszerint vízszintesen hordja v.
mindkettőt kissé lefelé. Arckifejezése komoly.
Feje középnagyságú. Koponyája széles, lapos.
Homloka kissé ráncos. Az os occipitale mérsé
kelten kidomboruló. Orra szélesebb, mint a többi
ebfajoké, fekete, olykor hússzínű. Orrháta a sze
mek felé elkeskenyedő. Profilban nézve gyengén
ívezett, vagy egyenes, de soha se betörött. A hom
lokba enyhe emelkedéssel megy által. Szempillái
erősek s élesen kiállók. Orra tompa. Ajkai szóle
sen fedezik állát. A szájszögletnél erősen ráncosak.Fülei kissé hosszasak, nagyon szélesek, simán
a pofához lapulók. Ráncot vetniök nem szabad.
Szemei tiszták, kiülök. Könnycsatornáinak nem
szabad vöröseknek lenniök. Éles, erélyes kinyomatuak a szögletesen felhúzódó szempillák miatt.
Nyaka hosszú, erőteljes, fokozatosan vastagodó,
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minden pillengő nélkül való. Háta hosszú, vállai
mögött kissé bekorpadt,vesetáján enyhén domború
s széles. Melle széles. Mellkasa mély s hosszú.
Hasa hátul kissé felhúzódó. Farka hosszú, leg
alább a könyökön alul érö. Tövében vastag, aztán
vékonyodó, csaknem egyenes,alul durvább,denem
kefeszerü szőrrel fedve. Többnyire gyengén lefelé
hordja. Blölábszárai erösebbok a hátsóknál. Vál
lai ferdék s nagyon mozgékonyak. Valiizmai
rendkivül fejlettek. Előkarja egyenes, legfeljebb
enyhén hajlott, rendkivül izmos. Hátsó lábszára i s
combjai mérsékelten fejlettek. Allábszárai középhosszuak, ferdék. Lábfejei durvák, kerekek,
íves, jól záródó ujjakkal. Körmei erősek, görbék.
Talpai nagyok, durvák. Szőre tömött s teljes, ru
ganyos, selymes fényű. Színe fekete, rozsdavörös,
vagy sárgával vegyes. Egész barna, — egész
sárgavörös. Fehér csak a mellen s a lábujjak he
gyén járja meg. Fogai: a két sornak teljesen
fedni kell egymást. Hibás: keskeny koponya, rán
cos fülek,'gyenge lábszárak, rövid, vagy erőien

Vérfolt

nulmányait Kolozsváron végezvén, Bécsben foly
tatta két éven át az «Institut für österreichische
üeschichtsforschungn o. oklevéltani intézetben.
Mint hisztérikus Erdély történetével s kivált a Bá
thoryak korával foglalkozik, de főleg az erdélyi
fejedelemségnek Lengyelországgal ós MoldvaHavasalföldével való viszonya és összeköttetése
részleteit tanulmányozza szeretettel a lengyel,
moldvai és oláh kútfők és források alapján. Is
meri a hazai levéltárakat, de hosszabb levéltári
kutatásokat végzett öt éven át a m. tud. akakétuia megbízásából Lengyel- és Csehországban is
és a bécsi gazdag levéltárakban, ahol Hunyadvármegye történetére is szép anyagot gyűjtött.
Eddigi értekezéseiből megemlítjük a következő
ket: Lengyelországi adalékok hazánk s főleg
Erdély XVI—XV111. századitörténetéhez (aka
démiai kiadás); Báthory Zsigmond és Bethlen
Gábor viszonya az oppeln-ratibori hercegségek
hez ; Nádasdi Ferenc oratiója az ország négy
rendjéhez (1668); Déva és környéke Castaldo
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hajlott fark, s ha azon alul nincs durva s hosszabb
szőr, nem jól záródó fogsor s gyenge agyarak.
Ábránk a hannoverai V. képét mutatja, HAKVAY.
Verelst Péter, hollandi festő, élt Hágában
164-3 — 1668körtil,ez utóbbi évben adósságai miatt
elmenekült a városból. Többnyire apró, humoros
genreképeket festett. Ilyenek: A varrónő (berlini
múzeum); Tűz mellett ülő aggastyán, Lámpa
fénynél ülő aggastyán (drezdai képtár); Kártyázó
parasztok (casseli képtár); Dohányzó parasztok,
Dorbézoló parasztok (bécsi múzeum) ;:i budapesti
orsz. képtár pompás humorú kis képe, mely bo
rozó mesterembereket ábrázol (247. sz.) stb.
Veremszenítés, a szénégetésnek az a módja,
midőn a fát gödörbe hányva ott elégetik s ezt
addig folytatják, mig a verem szénnel megtelt;
azután hantokkal, földdel betakarják, hogy a Bzén
kialudjék; kihűlés után (1—2 nap múlva) ki lehet
a szenet venni. Ily módon nemcsak kevés, hanem
rósz és könnyű szón származik, mert a levegő
szabadon érintkezik az izzó szénnel.
CSY.
Veresbegy (állat), 1. Vörösbegy (XVI. k.).
Veress Endre, történetíró, szül. Békésen
1868 febr. 15. V. Sándor (XVI. k.) fia. Egyetemi ta

idejében: Geszthy Ferenc várkapitány, Erdély
fejedelmi interregnuma 1551—56'. (akadémiai
kiadás); sajtó alatt: Izabella királyné, mely egy
idejűleg Varsóban lengyel nyelven is megjelenik.
Mint a dévai állami főreáliskola történet-tanárát,
a a Hu nyad vármegyei történelmi s régészeti társu
lati) titkárául .választotta, se minőségben szer
keszti annak Evkönyvét.
r. e.
Vérfolt (XVI. k). Bűnügyi vizsgálatnál, mely
nek tárgyát az ember élete ós testi épsége ellen
elkövetett bűncselekmények teszik, igen fon
tos annak megállapítása, hogy a cselekmény el
követésének bolyén vagy a gyanúsított egyén
nél talált tárgyakon, annak ruháin stb. észlelt
foltok V.-ok-e s hogy ezek honnan eredtek. Külö
nös nehézséget a régi V.-ok vizsgálata okoz, mert
ezek a levegő és világosság behatása alatt színü
ket változtatják, porral lehetnek lepve és külön
böző szennyezésnek lehettek kitéve. A V. száma,
helyzete, alakja, nagysága fölvilágosítást adhat a
sértés minősége,a cselekmény színhelye, az alkal
mazott eszköz, a tettes kiléte felöl. Azt is meg le
het állapítani, vájjon a V.-ok elsődlegosek-e, azaz
közvetlenül a vér kiömlése által okoztattak,avagy
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másodlagosak, azaz valamely vérrel szennyezett
tárgygyal való érintkezés útján keletkeztek. A
vórcsöppek alakjából a vérzés forrás helyzetére
is lehet következtetni; fontosak a véres lábnyo
mok a halott körül. Abból a célból, hogy a talált
és el nem szállítható vagy meg nem őrizhető V.-ok
a bűnügyi vizsgálat folyamán felmerülő tárgyak
kal összehasonlíthatók legyenek, szükséges lehet
azok reprodukciója is fényképezés vagy rajzolás
útján. A V. tulajdonképeni vizsgálatának feladata
a vérsejtek, továbbá a vérfesték és származékai
nak kimutatása, ami vegyi és mikroszkopikus
úton történik a törvényszéki orvos vagy az or
szágos müvegyész által. V. ö. Belky János : Tör
vényszéki orvostan (Budapest 1895, 364—388.
old.).

•

MÁEKUS.

Verfu-Lotrului, hegycsúcs, 1. Pojána-Ruszka
(XIV. k.). •
Vérhas (ejtsd: veri) .Tan, belga festő, szül. Termondeban 1834 jan. 9., megh. Schaerbeekben
(Brüsszel mellett) 1896 okt. 31. Eleinte atyjánál,
V. Emanuelnél tanult, ki a termondei művészeti
iskola vezetője volt, majd pedig Keyser vezetésé
vel az antwerpeni művészeti akadémián, hol anynyira kitűnt, hogy 1860. olasz utazási ösztöndíjat
kapott. Eleinte főképen a velencei festőket tanul
mányozta, kiknek modorában festette Veleda
(1861) és A eallooi csata (1862) c. képeit. Később
inkább a genrefestesre adta magát. A gyermek
világból vett képei közül legjobbak: Látogatás
után; Itt a macska; A kis festő (genti múzeum).
A belga királyi pár ezüstlakodalma alkalmával
készült Az iskolák revue-je c. finom humorú képe
(1880, brüsszeli múzeum). Újabban a fürdői és a
halászéletből festett naturalisztikus plein-air ké
peket. Ilyenek: Gyermekek sétája a tengerpar
ton; A blankenberghei kikötő hídján; A hullám
törő ; Az első fürdő; Rákhalászok Heyst-sur-Merben; Körmenet. 1888. megkapta a berlini művé
szeti kiállítás nagy aranyérmét.
Verítékhiány, 1. Anidrózis (I. k.).
Veríték-rendszer, 1. Sweasing (XV. k.).
Verlaine (ejtsd: vérién) Pál, francia költő, szül.
Metzben 1844 márc. 30., megh. Parisban 1896
jan. 8. V. a dekadens költészet egyik fö képvi
selője. Egész életében és gondolkozásában mutat
kozó meghasonlás költői müveiben is megnyilat
kozik. Művei: Poémes saturniens (1866); Tétes galantes (1869); La bonne chanoine (1870); Sagesse
(1881); Lespoétesruaudits (1884); Jadis ot naguére
(1885). Elbeszélései: Louise Leclerq (1886); Les
mémoires d'un venf (1887); Romances sans paroles (1887); Amour (1888); Parallélement (1889);
Dódicaces (1890); Chansons pour elle (1891);
Bonheur (1891); Mes hópitaux (1891). L. még
Francia irodalom.
Vérmérgek, oly mérgek, melyek a vér szabá
lyos élettani összetételének, alkotásának megvál
toztatása által már kis dózisokban az egészségnek
erős megzavarását, söt halált képesek előidézni,
így p. vannak olyan V., melyek a vérnek alvadó
képességét erősen fokozzák (kalciumsók), a peptonnak ellenkező a hatása. Az ájultak élesztgetésére bőre alá fecskendezett éter szintén azon mér
gek közé tartozik, melyek már kis mennyiségben
a vérerekbe jutva, a vért megalyasztják s ezáltal
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a vérkeringés zavarait okozhatják oly mérték
ben, hogy abból még életveszedelem is származhatik. Még kifejezettebb mértékben bir e véraívasztó tulajdonsággal a ricinuszmagvak erjesztő
mérge, a ricin; a jequiritymagvak toxalbuminja,
az abrin. Más V. azáltal hatnak, hogy a vörös
vérsejteket feloldják; ezek is többnyire nem jól
ismert konstitucióju szervi vegyületek, mint a
fallin, a helvellasav'; a szaponinanyagok általá
ban, különösen pedig a szapatoxin, a ciklamin, a
githagin; a szolanin, az epesavak; a glicerin is,
ha bőr alá fecskendeztetik. A V. egy másik cso
portja a vér hemoglobinjábólazéletfentartására
nem alkalmas methemoglobint alkot, olykor szin
tén a vörös vérsejtek oldásával kapcsolatban;
ilyen a klórsavas káli, a pirogallol, a hidrazin'
pirodin, antitermin, hidroxilamin, nitrobenzoí
(mirbánolaj), a nitritek általában, az anilin és ve
gyületei, a pikrinsav, a kéksav. V.-nek tekinthető
még a kénhidrogén s szénoxidgáz is, melyek a
vér festenyónek állandó megbontása által, már
kis mennyiségben súlyos mérgezést képesek elő
idézni ; innen van a latrinák levegőjének és a,
szóngőznek mérgező volta.
K. GY.
V e r m i c c l l i , 1. Velencei csipke.
Vermont, E.-amerikai egyesült állam. 1893-iki
termése volt: 4 millió bushel zab, L4 millió ku
korica, 0'5 millió árpa, 33 millió bushel bur
gonya. A bányászat 0"9 millió dollár értékű grá
nitot, 06 millió értékű palát és 0"4 millió dollár
értékű mészkövet termelt.
Verner (o\as7.os&riGuarnerio,Urslingeni), zsol
dos csapatvezér. I. Lajos királyunk az első nápolyi
hadjárat idején 1347. zsoldjába fogadta és Aquiía
őrizetét bizta rá. Nemsokára hűtlenségi gyanúba
keveredvén, a király elbocsátotta. 1348 őszén
Ígérete ellenére Tarentói Lajosnak, a magyar ki
rály ellenfelének szolgálatába állott. De Lackfy
István 1349 jan. végén Cornetóban csapatát meglepte,V.-t fogságba vetette ós kényszeritette, hogy
újra magyar szolgálatba álljon. A zsold elmara
dása miatt azonban négy hónap múlva megint
összeveszett a magyar fővezérrel és visszament
Németországba. V. ö. Pór, Nagy Lajos.
KAI:.
Vernis Martin, meubles en V. (franc), a
lakkművek egy nemét jelölik e névvel. Francia
országban már XIV. Lajos uralkodása kezdetén
is próbálták a khinai lakkot utánozni. Huygens,
a luxemburgi Audran testvérek, kik firnászukra
szabadalmat is nyertek, törekszenek erre először.
Pradel, Livre eommode című 1692. megjelent
művében számos mestert sorol föl, aki szintén,
a khinai lakkot kitűnően utánozza. Ennek saját
ságait megközelíteni azonban némileg csak a.
Martin testvéreknek sikerült, kik hintók, gyaloghintók firnászszal való bevonásával kezdték
működésüket. Az általuk föltalált s haláluk után
csakhamar feledésbe merült firnász bútorok és.
egyéb házi eszközök bevonására is alkalmasnak
bizonyult. A Martin testvérek közül a legkiválóbb.
Róbert volt (1706—65), aki nem utánozta a.
khinai müveket, hanem találmányát önállóan,
kora szellemében használta föl. Művészi díszíté
seit mérsékelt rokokó jellemzi. Fekete alapon
virágokkal, tájképekkel díszített, itt-ott megara
nyozott vagy bronzdíszítóssel ellátott bútorai
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Versenydíj

Versec (XVI. k.). 1896 végén a lakosok száma
nagy számban maradtak fönn, ezek közül a
legszebbek egyike a Fontainebleau-kastólyban 22,381 volt. 1892. megnyílt a városi telefon-háló
levő fiókos szekrénye (1. az ábrát). L. Lakk zat. 1896. alapíttatott az aszfalt-mastikgyár.
1897. épült a városi villamos telep. 1898. alakult
ul iiirk (XI. k.).
Irodalom. Champeaux. Le Meuble. Paris 1885, 2 köt., ahol a verseci takarék- ós előleg-egyesület. A régi
a V.-ra vonatkozó egykorú irodalom is föl van sorolva. szőllőmivelés ismét fellendül. A szöllővel beülte
Továbbá : Revue des Árts décoratifs, Paris 1895; Művészi
tett területe 2400 hold. 1897. hozatott be a villa
Ipar, Budapest 1894.
mos világítás. 1894. megnyílt a versec—kubini
Vernon, Thibaud de, 1. Elek (szent, V. k.).
h. ó. vasút. 1896., 1897. és 1898. megnyílt a ma
Veronai föld, 1. Zöld föld (XVI. k.).
Verő György (Hauer Hugó) újabb müvei: Ha gyar délkeleti h. é. vasút (Versec—Gattaja—
dak «íj'a(történelmi népszínmű,népszínház 1898); Lúgos—Maros-Hlye). 1892.megnyílt a községi polg.
leányiskola. 1894. alapíttatott a városi múzeum.
Kleopátra (operetté, 1900).
Az 1888. alapított községi tanintézeti könyvtár,
Verőce (XVI. k.) vármegye
területe
a
legújabb
adatok szerint 4865 km2, lakúinak számát (1898) mely nyilvánossági jelleggel bír, jelenleg 11,000
232,100 lélekre beesülik. A legújabb közigazga kötetből áll. Jelenleg van V.-en 4 német, 3 szerb
tási beosztás szerint van benne 1 szabad királyi és 1 magyar lap.
város, 8 nagy- és 536 kisközség. A szolgabírói
Versenybíró, az az egyén, ki a versenyek le
járások száma 6, a körjegyzőségeké 47. Puszta, folyására felügyel s az eredményt megállapítja.
telep és major van 342. A vármegye területén Versenyfutásoknál mindig a célkarika előtt fog
van 3 kórház 319 ágygyal; egész területén mű lal helyet, hogy pontosan megtudja jelölni a győz
ködik 39 orvos, 97 okleveles bába és 18 gyógy test és a helyezetteket, illetve azt a sorrendet,
amelyben a résztvevők a célvonalon áthaladtak.
A V. hivatala a versenyszabályok értelmében
tiszteletbeli állás, melyet többnyire a lovaregyesületek tagjai töltenek be, v. pedig az, kit e tiszt
ségre külön meghívnak és alkalmaznak.
Verseny díj, az a pénzösszeg, kitüntetés vagy
jutalom, mely a versenyföltótelek értelmében a
győztesek részére biztosítva van. A V.-ak között a
legkiválóbb szerepet a ló- V.-ak játszszák. E címen
nemcsak Európa valamennyi országában, de a
többi négy világrészben is óvenkint milliókat osz
tanak ki. A legnevezetesebb nagy V.-ak a követ
kezők : Magyarország. Budapesten: Hatvani dij
11,500, tavaszi, nyári, őszi kísérleti verseny á
11,000, Lovaregyesületi díj 19,000. Egyesített
nemzeti-hazafi dij 23,000, Kettős ivadókverseny
25,000, Alagi díj 30,000, Károlyi gróf emlékver
seny 40,000, Szt.-László-díj 42,000, Földmívelési
minisztérium díja 30,000, Vándor-ivadék verseny
25,000, Királyné-díj 50,000, Szt.-István-dij 60,000,
St. Leger 68,000, Király-díj 100,000korona. AlaMartin fiókos szekrénye.
gon: Alagi nagy akadályverseny 11,500, Rákosi
11,500 korona. Tátra-Lomnicon: Tátrai hanszerész. Van 220"2 km. állami ós 377 km. tarto dij
dicap
16,000, Kárpáti díj 50,000 korona. Pozsony
mányi út. A vasúti vonalak hossza 3000 km.,
Nagy tiszti ós úrlovas akadályverseny
miből 75-5 km. állami vasút; a vasúti állomások ban:
10,000 és 9500 korona. Ausztria- Bécsben: Bucszáma 46. Van 39 posta- ós 41 táviróhivatal, to caneer-verseny
14,600, osztrák kancadíj, 24,000,
vábbá 159 távbeszélő-hivatal, illetőleg állomás.
23,000, Szt.-Lipót-díj 9400, Államdii
A vármegye területén fennáll 1 bank, 8 takarék Métropole-díj
21,000, Esterházy-Memorial 50,000, Jubileum-díj
pénztár és 7 szövetkezet, összesen 1.892,700 frt 40,000,
Trial Stakes 44,000, Ausztria-díj 100,000,
tőkével. Az összes tanintézetek száma 188, köz osztrák
derby 114,000, kahlentergi díj 27,500 ko
tük 1 hittan! intézet, 1 gimnázium, 1 reáliskola, rona. Kottingbrunn:
Preis von Sehönau 30,000,
7 különféle szakiskola, 1 tanítóképző intézet, 169 Pr. v. Helenenthal 50,000
Krakó : Direcnépiskola, 7 kisdedóvó és 1 emberbaráti jellegű torium-díj 12,000, krakói korona.
derby
40,000
korona.
intézet. Mindezen intézeteket összesen 24,306 Sarajevo : Ilidsei dij 17,600, császár-díj 33,900
ko
tanuló látogatta.
TH—V.
rona. Pardubitz: Nagy akadályverseny 25,000 ko
Ver Sacruin (XVI. k.). Ez a címe egy új szép rona. Németország: Berlini nagydíj 100,000, a
művészeti folyóiratnak, mely 1898 óta Lipcsében, earlshorsti nagy akadályverseny 25,000, német
Seemann kiadásában jelenik meg. Szerkesztői: derby 100,000, az északnémet St. Leger 20,000,
König Frigyes, Moser Kálmán, Olbrich József Preis von Breslau 30,000, Haupt-Jagd-Rennen
és Roller Alfréd. Ez az eredeti s önálló képes 20,000, Grosser Preis von Leipzig 16,000, Preis
folyóirat a német és osztrák szecesszionista művé vom Rhein 20,000. Preis von Donaueschingen
szek lapja.
M. L.
25,000, Hamburger Criterium 50,000, Grosser
Verse, 1. Varsa (XV. k.). — V. baba, bogra Hansa-Preis 80,000, Baden-Badenben a nagy díj
kötött oly nádüstök, amelyekre a V.-ket szárítás 100,000, jubileumi-díj 100,000, Zukunftspreis
végett borítják.
A Pallos nagy Lexikona. XVIII. köt.
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50,000, iffezheimi díj 80,000, Fürstenberg Memó
riái 58,000 márka. Franciaországban: Prix du
Jockey-Club 100,000, Grand prix de Paris 100,000,
s az auteuili nagy akadály- és gátverseny-dijak.
Angliában: Derby 5000, St. Leger, Grand national steeple chase 2000, a 2000 és 1000 guineás
versenyek, Oaks 4000 font sterling; továbbá:
Champagne, Park Hill, Doneaster és Yorkshire
Stakes, Liverpool Spring Cup, Cbester Trades
Cup, Derby Cup, a Cambridgeshire-Cesarewitcli-,
November-handicapek, melyek közül a legtöbbnek
díjösszege f tigg a versenybon részt vevő lovak
számától. Olaszországban: római derby 100,000.
milanói nagy díj 80,000 líra. A világ legnagyobb
versenydija a Futurity Stakes (New-Yorkban),
melynek díja 50,000 dollár, vagvis körülbelül
220,000 korona.
Versenyév, máre. 15-től dec. l-ig terjedő 9'/2
hónap. Ezen időpont előtt, illetve ezután a ver
senyszabályok értelmetlen futtatásokat rendezni
nem szabad.
Versényi György újabb müve: Száll az ének
(költemények, Kolozsvár 1899).
Versenyistálló, 1. Istálló.
Versenynaptár, az az évkönyv, mely az előző
évnek versenyeredményeiről számol be, s közli
a statisztikai adatokat is, a nagyobb versenyek
győzteseinek neveivel egyetemben. Mindezekkel
kapcsolatban a V. feltünteti a következő évre
kiirt versenyeket, azok föltételeit valamint a
napokat, melyeken a versenyeket megtartják. A
hivatalos V.-t a versenyeket rendező egyesületek
szokták kiadni. Nálunk a magyar lovaregyesület
és az úrlovasok szövetkezete.
Versenyszabály, mindama határozmányok
összesége, melyek a nyilvános versenyek lefolyá
sát előírják. A V.-ok első sorban a versenyeknél
működő hivatalos személyek ügykörét állapítják
meg, még pedig lehetőleg minden eshetőségre ki
terjeszkedve, hogy ilyképen a döntés mindenkor
törvényes alapokon nyugodjék. Ezenkivül a V.-ok
feltüntetik a versenyekben résztvevők jogait és
kötelességeit s általában mindazt felölelik, ami
az esetleges visszaéléseket meggátolja, vagy ha
ilyenek előfordulnának, megtorolja. Lóversenyek
nél V. alatt kizárólag a lovaregyleteknek verse
nyekre vonatkozó határozmányait kell érteni.
Magyarországban a magyar lovaregylet V.-ai az
irányadók, nemcsak a budapesti, hanem az öszszes magyarországi versenypályákon is. A kül
földi V. között a német, francia és az angol a leg
nevezetesebb. Úgyszólván több-kevesebb eltérés
sel valamennyinek az angol Rules of Raeing az
alapja. Az ügető versenyek szabályai amerikai
mintára készültek.
Versforma a. m. versalak. L. Vers (XVI. k.).
és Klasszikái versformák.
Vers l i b r e s (ejtsd: verlibr), a francia nyelvben
különböző számú szótagból álló verssorok, melyek
a költő tetszése szerint következnek egymásra és
a rimek elhelyezésében sincsenek szabályokhoz
kötve. V.-ben vannak irva p. Lafontaine meséi és
Moliöre Amphitryon-ja. V. ö. Comte Ch., Les
stances libres dans Moliöre (Versailles 1893).
Vers m e s u r é s (eitsd i ver mözüré), a francia
nyelvben oly versek, melyek az antik versneme
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ket (hexameter, distichon stb.) utánozzák és nem
a hangsúlyon, hanem a mértéken alapulnak.
A V.-t főleg a XVI. sz.-ban használták. V. a
Müller Eduárd, Über accentuierend-rnetrische
Verse in der f ranzösischen Sprache (Bonn 1892).
Versus (lat.), a vers. — V. memoriales, 1.
Emlékversek (VI. k.). — V. Saturninus, 1. Sattírnusi vers (XIV. k.).
Vérszegénység, 1. Bővérüség (III. k.), Anémia
(I. k.) és Oligocythaemia.
vert., a latin vertatur (XVI. k.) rövidítése.
Vértesi, 1. Arnold újabb művei: A királyi ta
nácsosok (regény, Budapest 1897); Kisvárosi tör
ténetek (u. o. 1898); Előre (regény, u. o. 1899);
Kadocsa Ákos (regény, u. o. 1900).
2. V. Károly, űtirajziró, szül. Zomborban 1843.
Gimnáziumi tanulmányait Baján és Pécsen vé
gezte. Jogot Budapesten hallgatott. 1872. meg
szerezte az ügyvédi oklevelet, felváltva Budapes
ten és Zomborban ügyvédi gyakorlatot folytatott.
Újabban főleg irodalommal foglalkozik: útiraj
zokat irt. Beutazta egész Magyarországot, Ausz
triát, Bajorországot, Németországot, Svájcot,
Olasz-, Francia-, Dán-, Svéd- ós Norvógországokkal; Angol-, Görög- és Törökországban főleg a
fővárosokat tanulmányozta. Egyiptom és Palesz
tina nagy részét is bejárta. Utazásairól, néprajzi
tanulmányairól élénk útirajzokat irt tárcák alak
jában. Önálló kötetbe gyűjtve útirajzaij, 1878.
kiadta Az Alpesek között c. (1881); Útiképek
Olaszországból c. kétkötetes (1888); Több ország
ból c. útirajzait, Ködképek a múltból c. (1896J;
Keleti ég alatt, Egyiptomban (útirajzok, Buda
pest 1898).
Vértesi csata, 1051. törtónt. I. András király
vezére, Béla herceg olyan teljes győzelmet ara
tott III. Henrik hadain, hogy az Esztergom vár
megye határain, Veszprém vármegyéig vonuló
Bodóhát nevű hegy alját vértjeikkel teleszórták
a futó németek, miért is, néphagyomány szerint,
a Bodóhátat utóbb Vértesnek nevezték.
M.
Vértess József, 1898. a berlini nemzetközi ki
állítás jurytagja, 1899. a budapesti acetilén-kiállí
tás alelnöke volt.Cikkei megjelentek a ChemikerZeitung, Gastechniker, Naturwissenschaftlicbe
Wochenschrift s több más német s magyar tudo
mányos folyóiratban. 1899. jelent meg tőle Ke
reskedelmi földrajz.
Vértesy Gyula, iró, szül. Balassa-Gyarmatón
1866 szept. 22. Atyja, aki jónevü ügyvéd volt,
onnan átköltözött a hevesmegyei Pásztora s a
fiatal gyermek, majd a serdülő ifjú a szép fekvésű
mátraaljai városkában szivta magába azokat a
tiszta, erős, magyar hangulatokat, melyek müveit
jellemzik. 1884., középiskolai tanulmányai végez
tével, a debreceni jogakadémián iratkozott be jog
hallgatónak. S ekkor kezdett először irogatni a
nagybátyja 7. Arnold (XVI. k. 805. old.) által
szerkesztett Debreceni Ellenőr című politikai
napilapba, melynek később szerkesztője is lett.
1889. költözött fel a fővárosba s itt előbb a Fővá
rosi Lapok dolgozótársa volt, majd annak segéd
szerkesztője, később pedig a Nemzet munkatársa,
majd szerkesztője. Ez alatt az idő alatt szinte
páratlanul álló irodalmi munkásságot fejtett ki,
publicisztikai cikkeken kivül, éveken át, havon-
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ként nyolc-tíz tárcát irván a napi és a szépiro
dalmi lapokba. Kötetei is egymásután jelentek
meg. Tárcák (1888); Az élet bajai(1889); Sebek
(1893); Elbeszélések (1895); A kis doktor törté
nete (regény, 1897). Í899. jun. a budapesti tudo
mányegyetemen az összes jogtudományok dokto
rává avattatván, s/.akított a journalisztikával és
a kultuszminisztérium keretében keresett neki
megfelelő működési kört s kinevezték székes fővá
rosi segédtanfelügyelőnek.
Vert mezőny, turfkifejezés: a győztes és a
helyezett lovak után célhoz ért többi résztvevő
együttesen. f
Vértő (növ., Onosmah.), az érdeslevelfiek füve.
70 faja (hazánkban 6) az ó-világ hegyein terem.
Az 0. fajainak, kivált az 0. setosum Led. gyö
kere szépen fest, mint az alkannáé, ezt pótol
jál-: vele.
Verviers, francia város, (i896) 52,390 lak.
Verwom Miksa, német liziologus, szül. Ber
linben 1863 nov. 4. Orvosi és természettudományi
. tanulmányait szülővárosában ós Jenában végezte.
1887. Berlinben bölcseleti, 1889. pedig Jenában
.orvosdoktori címet nyert. Miután tanulmányutat
tettD.-Franciaországban, Olaszországban, Egyip
tomban és Angliában, 1891. a jenai élettani inté
zet tanársegéde lett s az ottani egyetemen ma
gántanárnak habilitáltatta magát. 1895. rendkí
vüli tanárnak nevezték ki. Fő müve, melyben ku
tatásainak eredményeit az általános fiziológia
.terén addig tett tapasztalatokkal egységes egész
szó foglalta össze : Allgemeine Physlologie (Jona
1895, 2. kiad. 1897). Egyéb munkái: Psychophysiologische Protistenstudien (Jena 1889); Die
physiologische Bedeutung des Zellkerns (Bonn
1891); Die Bowegung der lebendigen Snbstanz
(Jona 1892); Beitrage zur Physiologie des Zentralnervensystems (u. o. 1898).
Vesebetegségek, 1. Vese (XVI. k.).
Vesszözés, a testi büntetésnek egyik neme,
amelyet hatósági poroszlók az ütések nagyobbkisebb számával nyilvánosan vagy a, nyilvános
ság kizárásával hajtottak végre. Nemeseken és
szab. kir. városoknak polgárjoggal biró polgá
rain V. nem volt foganatosítható. 1848 óta e ki
vételek tetemesen gyarapíttattak; az országbírói
értekezlet által megállapított ideiglenes törvény
kezési szabály csak kihágásokra tartotta fönn,
inig végre az 1871. LII. t.-c. a testi fenyítés min
den nemét eltörölte.
Veszélyes keresztmetszet, 1. Keresztmetszet.
Vészi Józsefet 1899 jun. a szászsebesi kerület
szabadelvű párti programmal orsz. képviselőnek
választotta.
Veszprém (XVI. k.) vármegye területe a leg
újabb adatok szerint 4-167 km2, lakéinak számát
<1898) 231,300 lélekre becsülik. A legújabb köz
igazgatási beosztás szerint van benne 2 rendezett
tanácsú város, 28 nagy- és 155 kisközség. A szolga
bírói járások száma 5, a körjegyzőségeké 48.
Puszta, telep és major van 648. A vármegye te
rületén van 5 kórház 132 ágygyal; egész terü
letén működik 52 orvos, 95 oki. bába és 25 gyógy
szerész. Van 507 km. állami és 547'3 km. tör
vényhatósági út, utóbbiak közül azonban 4'0 km.
kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 263'8 km.,
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miből 126'2 km. állami vasút; a vasúti állomá
sok száma 35. Van 72 posta- és 38 táviróhivatal,
továbbá 5 távbeszélőhivatal, illetőleg állomás.
A vármegye területén fennáll 1 bank, 10 taka
rékpénztár és 23 szövetkezet, összesen 2.431,900
forint tökével. Az összes tanintézetek száma 326,
köztük 2 liittani intézet, 3 gimnázium, 8 külön
féle szakiskola, 2 tanítóképző intézet, 298 nép
iskola, 11 kisdedóvó, 1 emberbaráti jellegű inté
zet ós 1 börtöniskola. Mindezen intézeteket öszszesen 39,422 tanuló látogatta.
ÍR-T.
Története. A vármegye őstörténetéről a vár
megye területén talált régiségek beszélnek. A kőbalták, miket Teésen. Pénzeskúton, Ajkán talál
tak, azt hirdetik, hogy már a kőkorszakban laktak
itt emberek; Úrkúton, Eédén, Eöcsön, Bplényben
bronzkori emlékeket találtak; Zircen, Pápa mel
lett Kéttoi'nyulakon ós V. városban a Csapó
szeren kelta edényeket találtak; római emlékek
pedig a vármegye több helyén, de főképen Zirc
és V. város tájékán mindegyik kor emlékeinél na
gyobb mérvben találhatók. A vármegye több
helyneve ós folyó neve azt mutatja, hogy a ma
gyarok előtt szlávok is laktak e vidéken, ilyen
nevek: Tapolca, Cnha, Csesznek, Gerencsér s
maga a tündérszép Balaton. A csetényieket be
senyő-, a dudariakat tatárutódoknak tartja a köz
hit általában.
Anonymus, a magyarok bejövetelénél veszi fel
e terület történelmének fonalát, midőn ezt írja:
cArpád hadának másod részében Öcsöb, Szalók
atyja ós Őse lőnek kiküldve, kik V. városa felé
menjenek és hódítsák meg azon föld lakosait
Yasvárig. Negyednap V. váráig jutának. Akkor
öcsöb és Ose a sereget elrendezvén, a római ka
tonák ellen, kik V. várát őrzik vala, keményen
kezdenek harcolni és folyt közttik a harc egy
hétig, másod héten pedig szerdán, midőn mind
két fél serege a hadi munkában nagyon ki vala
fáradva, Öesöb és Ose azután a római katonák
közül többeket kard élére hányának s némelye
kot nyilakkal agyonlövöldözónek, a többi rómaiak
pedig a magyarok merészségét látván, V. várát
odahagyva, futásnak eredének s életük megmen
tése végett a németek földjére sieténeko. Így ír
a Névtelen jegyző s munkája meggyőz a felől,
hogy V. a magyarok jöttekor Pannónia egyik
része, római birtok volt s rávezet bennünket arra
is. hogy lakói már ekkor is keresztények voltak,
mert a római katonák életök megmentése végett
a németek földjére, kik már ekkor keresztények
voltak, sietónek. S valóban tudvalevő, hogy már
876. Adelvin salzburgi érsek járt V. városában
Szt.-Mihály őrangyal templomának felszentelése
végett, mert itt a rómaiak a német őslakosság
felett gyakorolták uralmukat. Bonflnus, östörtónelmünk fő kútfője is így irja Rer. llung. L.
I. p. 24. művében: «Hinoe conspectuadoccasum
Veszprimiensis comitatus est ab episcopali civitate nominatus; quondam civitas ab abbo fonté
Allamanica lingua nomen accepit.» És itt meg
V. város régi nevéről nyerünk felvilágosítást, e
szerint a germánok idejében Weissbrunn volt a
város neve, valamelyik fehér vizű patakról ne
vezve igy, csak utóbb kapta mai nevét. így ir
eléggé világosan Bonflnus is, de az utókor minden50*
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féle más módját kereste a vármegye neve erede
tének s az egyikvessz-el-prémtöl, a másik veszettprémtöl származtatta; voltak, akik Hezilo német
vezér után Hezűburgtól származtatták nevét,
mások meg Fehér Györgygyei tartva, ki a Tud.
Gyűjt. 1838, III. k. 93. old. irt erről, azt vitatják,
hogy Bretizluv tót vezértől származott V. neve,
mert úgymond az Ann. Fúld. ad ann. 884. lapján
olvasható, hogy «Dux Braslavus id tempóra regnum inter Dráva et Slava flumina tennit». De
mi már csak Bonflnussal tartsunk s hozzáveszsztlk még Horváth István adatait, ki a Tud.
Gyűjt. 1838, III. 13. old. irja, hogy Szt. István ki
rály testvérének, Juditnak Bezprém nevű fiától
vette a vármegye a nevét, kit első főispánjául
tett a király e vármegyének. Ugy Bonfinus em
lített Weissbrunnja, mint az első főispán neve,
igen elfogadható magyarázatát adja a vármegye
elnevezésének, mert az alábbiak után nem talál
juk különösnek, hogy a vármegye főispáni szé
kén legelsőnek Szt. István király unokaöcscsét
látjuk. Mert tudnunk kell, hogy V. vármegye az
Árpádok, de még a Hunyadiak korában is külö
nösen kegyelt vármegye volt. Ennek a különös
figyelemnek magyarázatát abban találjuk, hogy
V. város falai alatt rakták le őseink alapkövét a
keresztény Magyarországnak, Kupa somogyi ve
zér hadainak a Csatár nevű hegyen tönkreveré
sével. Szt. István korában e vármegye első volt
Magyarország vármegyéinek sorában. Magát a
vármegye székhelyét Gizella királyné állandó
lakhelyéül választotta és kedvelt hivének, ki őt
az idegen földről ide bekísérte, Popo grófnak a
vármegyében fekvő Pápa várost adományozta,
V. város vidékének lakóit kir. udvarnokokká
tette a király, igy a szentgáliak kir. vadászok
lettek, kik még a későbbi időkben is a nagy va
dakat szállították a királyi udvar számára; a
szentkirályszabadiak kir. kanászok lettek; Bakony-Szent-Király lakói ugyanígy; Teleki pedig,
a vármegye északi szélén, a királyi szakácsok
telepévé nőtte ki magát. Maga V. város püspök
séget nyert és püspöke a királyné koronázója
lett, V. városi székesegyház lett a királyné ko
ronájának őrzésére rendelve s Gizella királyné
tól épített Szt.-György-kápolna is a vármegye
legbecsesebb régisége. A V.-i püspök mellé káp
talant is rendelt a király, ennek javai mint
ez időben általában mindenhol, együtt voltak a
püspöki javadalmakkal és csak II. Péter püspök
alatt 1156—57. lettek különválasztva. 1009. Sóly
faluban kelt azon alapítólevél, mely szerint a
V.-i püspökség javai voltak: V., Fejérvár, Vise
grád városok templomaikkal, kápolnáikicai, cí
meikkel, határaikkal, Kóny, Ősi, Marcalfő falvak
minden Somogy, Fejér, Zala, V. és Pilis várme
gyében birt javadalmakkal. Még ez sem volt elég
V. város felemelésére, hanem itt egy főiskolát is
emelt a nagy király s ehhez hasonló főiskola nem
volt több az Árpád-ház idejében ; egyetemnek is
látjuk nevezni s ez 1276-ig fennállott, ekkor Csák
Máté feldúlta. 1025. apáca-kolostort is emeltetett
itt Szt. István király s ennek jövedelméül VörösBerónyt rendelte. Azután Imre nevű fiával együtt
itt tartózkodott rendszerint Gizella királyné, ki
német kísérőivel, igen érthető, hogy ezen német
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eredetű városban érezte legjobban magát. A ki
rályfin itt és Bakonybélben is tartózkodott neve
lője, szt. Gellért oldalánál, hol 1030. alapította
Szt. István a bakonybéli apátságot. Mindezek után
azt hiszszük, hogy nem téved jeles történetírónk
Katona, mikor történelmében azt állítja, hogy
Gizella királyné hamvai is V. városában nyugosznak.
Az első királyi család elhunytával bár csökkent
is V. város szerepe, de többé a történelem szín
padjáról le nem tűnhetett. I. Béla és Szt. László
király neje is Adelhaid újabb adományokkal gya
rapították a V.-i püspökséget, az utóbbinak ham
vai is a székesegyház alatt nyugosznak. A vár
megye északi határán pedig eközben a hántai
nevezetes prépostság alakult. Szt. László kirá
lyunk emlékét őrzi a Bakony sűrűjében BakonySzt.-László község, amely ekkor sertésszállás
(villa porcorum) volt a királyi udvar számára.
Majd azt jegyzi fel a történelem, hogy II. Endre
királyunk a V.-vármegyei Biliege faluban vadászása közben értesült fiának Bélának születéséről.
Erről pedig, mint IV. Béláról tudjuk, hogy 1261
nov. 1-én, Porván kelt levelében a bakonybéli
apátság jobbágyait a vármegye hatalma alól fel
szabadította s ugyanő Somló-Vásárhelyt a Nyulak
szigetén lakó apácáknak adományozta; majd
Somló-Vasárhelyen is létesült egy apáca-zárda,
amely azonban a Dózsa-féle zendülés idején 1514.
megszűnt. IV. (Kun) Lászlóról tudjuk, hogy 1275.
a Bakonyban vadászván, meglátogatta a V.-völgyi
apása-zárdát. A V. városi levéltár II. Endre ne
jének, Jolánta királynénak 1224-iki, IV. Béla
király 125í-iki adományleveleit őrzi. A következő
1255. évben a rátóti prépostság alakult, melyet
a gazdag Gyulaffy nemzetség alapított. Végül a
vármegye két jelentékeny városa, Zirc (XVI. k.)
és különösen Pápa (XIII. k.) szintén ismeretesek
Árpádházi királyaink idejéből.
Utolsó Árpád-házi királyunk, III. Endre kora, a
vármegye Devecser (IV. k.) nevű városának léte
zéséről is nyújt adatot, mert a király 1294. Devecseri Eimach László alországbirónak Pápa mellett
telket adományoz, Devecser azután a Choron-család kezére jutott. Áz adományozott telek neve Teszir bizonyosan a mai Pápa-Teszér helységet je
lenti. Még több vármegyei helység feltűnésével
ismerkedünk meg vegyes házbeli királyaink ko
rából. Róbert Károly király idejéből értesülünk a
Bakony sűrűjébe rejtett csesznekivárról (1. Csesz
nek, IV. k.), hogy azt 1314. Garai Zsigmond épí
tette, a vár a Garai-család után Verbőczyre, az
után, az enyingi Török-családra, igy a Hosszutóti
s végre az Esterházy grófi családra szállt. Nagy
Lajostól a V.-i városi levéltár 1382-ből, Erzsébet
királynétól 1383-ból őriz adományleveleket. Vá
ros-Löd (XVI. k.) szintén I. (Nagy) Lajostól veszi
eredetét, ki ott a karthausiak zárdáját alapította,
amely azután 1552. a török hódoltság terjeszté
sekor pusztult el. A zárda a többi házak közül
kiemelkedve, hegyoldalon állott s a falu keleti
szólén az épület ma is látható. Gazdagságáról az
1498-iki országgyűlés határozatából értesülünk,
mely a perjel bandériumát 200 lovasban állapí
totta meg épp ugy mint a pannonhalmi apátét sa V.-i püspökét. Á város régi neve Lövőid volt s

Veszprém

-

7S9

ebből lett idők folytán mai novo Városlöd. Zsig
mond királyról fel van jegyezve, hogy 1386 nov.
22-én V.-ben járt, neje Mária pedig 1389. if j. Garai Miklós és János testvéreknek adományozza
Somló várát (L Somlyó-hegy, XV. k.) és Pápát a
hozzátartozó Újfalu, Borsosgyőr és Getsem fal
vakkal s ezen család lön alapitója a csatái régi
pálos-kolostornak, valamint a pápai várnak is.
Zsigmond király 1401. Pápán időzött, hova sik
lósi börtönéből kiszabadulása után jött kedvelt
hivóhez, Garaihoz, itt adta ki azon hires okleve
lét, hogy elfogatásáért soha senkin boszut nem
áll s ugyanitt ekkor Bebek Detrót megfosztván
a nádorságtól, helyébe e tisztre Garai Miklóst
emelte. A V.-i püspöknek is Zsigmond király biz
tosította örök időkre azon jogát, hogy ő és utódai
a magyar királynék koronázol, az oklevelet 1425.
Rozgonyi Simon püspök sürgetésére adta ki_ Zsig
mond. Albert király Pápa városának 1439. Úrnap
utáni vasárnapon azon kiváltságlevelet adta,
hogy a város polgárai felett nem a vármegye,
hanem a földesuruk, Garai László Ítélkezik. Az
oklevél megvan a város levéltárában. Albert öz
vegye, Erzsébet
bővíti a pápaiak kiváltságait,
1439 de:1, a város kereskedőit ós iparosait a har
mincad-fizetés alól felmenti, oklevele a város le
véltárában.
A Hunyadiak korából tűnik fel Nagy- Vázsony,
mint Kinizsi Pál birtoka s ezért a nép ma is Ki
nizsi várnak nevezi a vár romjait. A várhoz közel
egy elpusztult zárda romjai alatt pihennek Ki
nizsi Pál és nejének hamvai; ez volt a hires
Szentmihályi kolostor. Essegvár (VI. k.) romjai,
a Pápa — V. városi országút mentén, szintén a
Hunyadiak koráról beszól. Vele Enying neve is
előkerül a vármegyei helyek sorából, ez ós Pápa
voltak a Török-család birtokai e vármegyében.
V. szomorú történetet mutat fel a nagy király
halála után, mivelhogy 1490. Miksa elfoglalta,
kinek Vitéz János püspöka várost jámborul átadta
nov. 1.; jó, hogy még ez év végén haza takarod
tak a német hadak, igy aztán V.-ből is kivonultak
azok. II. Ulászló királyunk 1501 okt. 6. V.-ben járt.
Ugyancsak II. Ulászló király idejéből való Pápá
nak kiváltságos címe, amely szorosan összefügg
az 1514-iki pórlázadással. Elekor ugyanis Stikey
Gotthárd pápai kapitány ós Gosztonyi János
győri püspök 500 pápai polgárral szétverték a
vidék felzendült pórjait, bár emberségből csak
füvei és rongygyal töltött ágyúból lőttek rájuk ;
ezért azután Pápa eddig nyert összes kiváltságai
mind megerősíttetnek.
A Habsburg-ház trónralóptóvel, mint általában
egész Magyarország, V. vármegye is nagy át
alakuláson ment át a török hódítás nagy kiterjedé
sével. Egymásután kerültek hosszabb-rövidebb
időre a török kezére a vármegye különböző he
lyei, v. vívtak erős küzdelmet fenmaradásukért,
s ezek sorát megnyitja Pápa 1543-ban, azonban
ezt a várparancsnok Martonfalvay Imre deák
vitézül megvédelmezte. Rosszabbul járt V., mert
1552 jun. 1. két heti ostrom után Ali budai pasa
elfoglalta s parancsnoka Paxy János már az el
lenség közeledtének hiróre Ausztriába menekült.
V.-et ettől kezdve 12 évig birta a török. Zirc is
ez évben került zárdájával együtt török uralom
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alá. Pápa azonban még 1555. is sikerrel ellent
állt Martonfalvay Imre alatt a török második
ostromának, és földesura, enyingi Török Ferenc,
Gyulaffy László tihanyi várkapitánynyal együtt
segített 1564. Salm Miklós győri parancsnoknak
V. visszafoglalásában, ami véres utcai harc után
sikerült jun. 24. A török hódoltság különben létre
hozta a vármegyében a különböző rablóvárakat.
igy keletkezett Bakonyvár Ugod mellett, másik
nevén Podmaniczky várnak is nevezték, továbbá
Banka ós Tevel várak a Bakonyban.
1594 mind V.-re, mind Pápára szerencsétlen
séget hozott; a harcias agg vezér Szinán foglalta
el mindegyiket, s Pápa 1597., V. 1598. szabadult
csak fel a török alól, amazt Miksa főherceg, emezt
Pálffy és Sclnvarzenberg hadai szabadították fel.
Azonban, hogy milyen volt a felszabadult és Ru
dolf király kezére került várak sora, legjobban
látható Pápa történelmében, amelynek vallon
őrsége az 1600 ik évben a felett való elkeseredé
sében, hogy a király már hónapok óta nem szol
gáltatta ki a sereg zsoldját, fellázadt s a székes
fejérvári pasához követet küldött, hogy fizesse
ki az ő elmaradt zsoldjukat, s jöjjön vegye át
tőlük a várat. Schwarzenberg győri parancsnok
midőn ennek hírét vette, ide sietett a zendülés
lecsillapítására,de a várbeliek be nem eresztették;
ezért a várat lövetni kezdte, mire az őrség kiro
hant ós csatára kelt vele, s a harcban Schwarzen
berg a vár fala alatt elesett. Szépen megírja az
ostrom továbbfolyását Istvánffy Magyarország
történelmében. Most Nádasdy vette át a vár os
tromát, ki annyira szorongatta a bennlevőket,
hogy ezek elhatározták, hogy a fejérvári pasát
be nem várva, megszöknek. Ügy is történt. Aug.
10. éjjelén megkísértették a végső lépést. Ami
szalma volt a várban, ledobálták a tó vizébe, s
reá deszkákat rakva útnak eredtek, de a zajra
figyelmessé lett Nádasdy serege a menekülők
nek utána eredt s a Bakony aljában érte utói őket,
hol egy karthauzi templom állott ós itt őket le
kaszabolta ; a helyet, hol a Bakonyba menekültek,
ma is Franciavágásnak nevezik. A Papkeszi
határában levő Földvár I. Rákóczy György hadai
itt jártának őrzi emlékezetét. 1683 jun. ismét
török uralmat hozott Pápára, ekkor Kara Musztafa hadai foglalták el, de már aug. 20. Szt. Ist
ván király Ünnepén ismét visszafoglalta a fellel
kesült keresztény sereg.
Mikor az egész ország felzúdult a gyalázatos
vasvári béke miatt és létrejött a Wesselónyi-öszszeesküvés, akkor abba a pápai reformátusok is
bele keveredtek, ami miatt sokszor Győrbe idéz
tettek vallatás végett, mint ez a Győri Régészeti
Füzetekben érdekesen olvasható. Végre is Sellyei
István pápai ref. lelkész és Kocsi Cserghő Bálint
a pápai ref. főiskola igazgatója e gyanúsítások
áldozataképen gályarabságra jutottak, honnan
csak sok szenvedés után szabadultak ki társaik
kal együtt Hollandia közbenjárására. A Wesse
lényi-összeesküvést a bujdosók világa, ezt II. Rákóozl Ferenc felkelése követte, és ebből sem ma
radhatott ki a vármegye két vezető városa V. és
Pápa. Az utóbbi különösen nagy mertekben volt
o felkelésben érdekelve, mivelhogy a város földes
ura, Esterházy Antal gróf Rákóczi Ferencnek volt
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generálisa; ezért Pápa a dunántúli hadaknak fő
hadiszállása lett. Itt még a Ferenc-rendi atyákat
is «kurue-barátoknak» nevezték, a fegyverfog
ható lakosság meg mind Rákóczi hadába állott.
No hiszen keserűen meg is lakolt érte, de meg
lakolt V. is. V.-et 1704 máj. vette he Heister Sigbert, mivel az őrség már előre Baboesay ezredes
sel elhagyta a várat. A polgárság tehát meghódolt,
de a dölyfös vezér katonáinak rablást engedett
s azok még a kanonokok házait sem kímélték,
az ellenszegülőket leölték, a papokat levetkőztetve
lovakhoz kötötték, foglyul magukkal vitték s
a z va ész várost felgyújtották. Pápa mógrosszabbul
járt 1707 aug. 14., mert Pálffy a várost felgyúj
tatta, ugy hogy még a körülötte levő malmoknak
sem kegyelmezett, a kolostorokat is felverte s
ami javait kaphatta, eltakarította; unióst mutatá
ki Pálffy uram a foga fehórét», irja Bottyán tá
bornok. A városban emlékül csak Botka Ferencnó
és Tallián Sándor háza maradt épen. A hazatért
hadak midőn e pusztulást látták, zászlóikat a
piacon földhöz vágva nagy átkozódással fogad
koztak, hogy többé nem kurucoskodnak. A török
hódoltság idején kipusztult helyekre III. Károly
uralkodása idején tót és német telepítvényesek
jöttek a vármegyébe. Amazok Szápár, Csernye,
Jásd, Suur, Öskü, Tótvázsony falukba települtek,
emezek a Bakony szegényebb vidékeire: Városlőd,
Ganna, Jákó.
A török hódoltság idején virágzott fel a vár
megye területén egy különös intézmény, a ma is
élénk emlékezetben álló Vecse-Szék, egy kis külön
vármegye a vármegyében. Ez ugy keletkezett,
hogy a győri püspöknek voltak jobbágyai V.
vármegye területén is, t. i. Kis-Jenő, Tüskevár,
Salamon és Vecsé somlyóvidéki falvak, továbbá
Vaszar, Románd és Tapolcafő községek lakosai.
A győri püspök ezek közül Tapolcafő, Kis-Jenő
és Vecse községek jobbágylakosait felszabadí
totta és helyi nemesi előjogokkal ruházta fel.
Ezek azután a püspöknek más vármegyebeli ilyen
felszabadított nemeseivé! együtt egy külön kis
vármegyét alkottak, s ennek főhelye Vecse lett,
kis falu V. vármegye nyugati részén s erről ezen
külön vármegyének a neve Vecse-Szék (Sedes
Vecseiana) lett. Volt ennek külbn táblabírói kara,
törvényszéke, amely azonban csakis a kebelbéli
lakosság ügyeiben bíráskodott, volt külön alis
pánja is, főispánjuk pedig mindenkor a győri
püspök volt. Az országgyűlésre külön képviselőt
természetesen nem küldtek. A szók nemesei a vár
megyei gyűlésekre is bejártak, de maga VecseSzék is tartott tisztújító gyűléseket; az utolsót
1846. tartották, amikor táblabíró karukat az or
szág előkelőségeiből egészítették ki. Mikor azután
a nemesi kiváltságok ideje lejárt, 1848. az egész
különös nemes Vecse-Szóket mindenestől elsö
pörte. Csak történelmi emlékeit őrzi ma már a
győri püspöki levéltár.
Közben a vallási villongásokból is kivette ré
szét V. vármegye. Ebben is a két vezető város
V. és Pápa jártak elöl, de a balatonmelléki ev. ref.
egyházak is sokat szenvedtek. V.-ben III. Károly
1716 nov. 14., Pápán Mária Terézia 1752 máj. 8.
tiltotta el az ev. ref. vallásnak szabad vallásgya
korlatát és II. József türelmi rendeletének kihir
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detésóig ezen állapoton változtatni nem lehetett.
Maga a pápai ev. ref. főiskola 31 éven keresztül
száműzve a városból Adás-Tevelen vonult meg •
a főiskolai nyomda pedig, mely már 1576 előtt'
állíttatott fel és így első volt e vármegyében,.
csak 1838. kelt ismét új életre.
így jutott el V. vármegye a jelen századhoz,
melynek kezdetét a Napóleon ellen folyt harcok
töltik be. Ebből is kivette részét V. vármegye. Mi
dőn Napóleon 1809. felrendelte segítségül Olaszországból mostoha fiát, Beauharnais Jenő alkirályt, ez hadával Karakónál, hol a V.-vármegyei
és pestvármegyei nemesség védte a hidat, 2 napi
mérkőzés után átkelvén a Marcalon, Pápára vo
nult, s ide jun. 11. egy vasárnapi napon délután
1 órára a sereg előhada megérkezett. A városban
időzött János főherceg nem kívánt csatába bo
csátkozni, azért közeledésök hírére hadaival
Győrnek vette útját, hogy ott József nádor inszur
gens táborával egyesülhessen. De a hátvédül itt
maradt Alvinczy-gyalogság egy közlegénye —
mondják cigány volt — a tilalom ellenére, egyik
szélső ház falánál, a borsosgyőri kapu táján, meg
nem állhatta, hogy célba ne vegye Beauharnais
előcsapatának érdemes vezetőjét, s azt mellbe
lőtte. Erre az előliad visszafordult s a nyomában
jövő egész haddal jött vissza, mire az Alvinczyek
a -József és Ott ezredbeli huszárokkal heves utcai
harc után hátrálni kénytelenek s a borosgyöri:
kaputól előbb a piacra, innen azután a gróf-útra
és a takácsi út irányába eloszolva elmenekülnek;
de a tüzes malom mellett számosan estek el az
üldözők fegyvereitől, kik egészen Takácsiig lövöl
döztek a menekülők után ágyúikkal. Ezen ellen
állás miatt d. u. 4 órakor szomorú két órai idő
következett Pápa városára, mert ez időre szabad
rablást engedett Beauharnais Jenő katonáinak.
Elvittek azok aztán minden mozdíthatót, de még
a lakosok csizmáit is lehúzták, mint ezt Zsoldos
doktor oly jóízűen megírta emlékiratában. Meg
kell említenünk az igazság kedvéért, hogy a köz
épületek elé a franciák őrt állítottak, s azokat a
rablástól megkímélték; de igy is nagy volt a
hadi sarc, amit ezen két óra alatt a lakosság ol
vasatlanul lefizetett.
Szinte jól esik örvendetesebb dologról írnunk
az 1807-iki esztendőből; ekkor V. vármegyéből
kelt szárnyra a felszólítás a szomszéd vármegyék
hez a magyar nyelvnek hivatalos ügyekben való
alkalmazása iránt. Mikor meg 1825. Széchenyi
István gróf példájára adakozni kellett a m. tud.
akadémia javára, V. vármegye az elsők között
volt az adakozásban. Végre az 1848-iki esemé
nyek sem zajlottak le nyomtalanul V. vármegye
felett, mert az országgyűlés fegyverre hivó sza
vára újabb meg újabb csapatokban tódultak'a
vármegye ifjai a honvédség zászlói alá ; mások
nemzetörök lettek, vagy a Bakony guerilla-esapatai közé iratkoztak be. A pápai ev. ref. főis
kola tanulói közül harmincan Győrffy Endre ve
zetése alatt indultak Pestre és Batthyány Lajos
gróf miniszterelnöktől az első honvédzászlóaljba
hersoroztatásukat s a rácok ellen küldetésüket
kérték; az első zászlóalj a pestvármegyeiekből
megtelvén, a másodikba soroztattak be. A vár
megyéből toborzott honvédek meg a Dráva men-

Veszprém

— 791 —

tén tették kockám, az életüket a hazáéit, számo
san Komáromnak, a szabadságharc ezen utolsó
bástyájának védelmében segédkeztek. Majd 1849
jnn. 27. maga a vármegye területe is a szabad
ságharc egyik epizódjának színhelyévé szentel
tetett. Schütte báró altábornagy Várkeszőnél át
kelvén a Rábán, útját Marcaltőn át, a Marcalthői
kihalt régi család ez ősi székhelyén keresztül
Pápa felé vette, mely útjában a Pápával szom
szédos Ihászi pusztán Kniety György 5700
emberével őt feltartóztatta. Alig múlt el dél, mi
kor a küzdő felek közt a heves ágyuharc kez
detét vette s délután 2 óra tájban fejlett ki telje
sen a harc, amelyben Schütte hadai szenvedtek
nagyobb veszteséget. Mégis Kmety a nagy
számú ellenségnek egyes mozdulataiból, a körülkeríttetóstől tartván, visszavonult, s délután 5
óra volt, mikor dalolva vonult hadával keresztül
Pápán, hogy Pöltenberggel egyesülhessen. A da
lolva visszavonuló sereg emléke fel-fel újul a
városban, mikor felhangzik az a régi jól ismert
daluk: «Söprikapápaiutcát». A vármegye haza
fias lakossága Penyvessy Ferenc dr. országgyű
lési képviselő, jelenleg V.-i főispán, kezdeménye
zésére, egy Pápán felállított csinos emlékszobor
ral rótta le az ihászii csata hősei iránt érzett ke
gyeletét.
Irodalom. Zsoldos János, Tud. Gyűjtemény, 1817, XI.;
Gyurikovits György, u. o. 1824, Vili.; Fehér György és
Horváth István, u. o- 1838, III., Győri Tört. és Rég. Füze
tek I., II., III. kötetek ; Martonfalvay Imre deák emlék
iratai; Monum II. 31. kőt.; Századok 1888. évf. V. f.; Pápai
Lapok különböző éví.-ban közlemények Füredi Albin, Né
meth P., Ács R., id. Martonfalvay Elek, Plosszer Ferenc
és Kiss Ernőtől; V. 1866. évf. közlemények Eötvös L. és
Ráczkevi L.-tól; Magyarország és a Külföld, 1878, 7. és
8. sz.; Budapesti Látogatók Lapja, 1892, 1. és 2. sz.; Rómer FI., A Bakony; Végheiy I>., Emléklapok V. közigaz
gatási életéből, 1886. A V.-i püspökség oklevéltára, Hornig
báró püspök megbízásából, 1. köt. 1103—1267, 1896, II. köt.
1415-ig, 1898.
KISERMQ.

Veszprém rend. tan. város lakosságát 1898.
mintegy tizenötödfólezerre becsülték. A házak
száma 1608. Újonnan épült hatalmas honvéd-ka
szárnyája. Ipara és kereskedelme nagy lendületet
nyert a győr-veszprém-dombovári h. ó. vasút által
s még jobban fog fejlődni, ha a tervbe vett, enge
délyezett s előmunkálataiban már folyó s kellő
kép szubvencionált balatonparti vasút is kiépül.
Vízvezetéke (1896.) jó ivóvízzel látja el. 1892. két
új tanintézet nyílott meg : az állami polgári és
az állami felső kereskedelmi iskola. Van 24 köz
művelődési és humanisztikus társulata, melyek
közül a nemzeti kaszinó egyike az ország legré
gibb ily irányú társulatainak (1838 jan. 1.). A
Tanodái Közlöny s a Veszprémmegyei Gazdasági
Egyesület Értesítője szaklapokonkivül jelenleg öt
politikai s társadalmi irányú lap megjelenési he
lye: Veszprémvármegye, Veszprémi Hirlap, Vesz
prémi Ellenőr, Balatoni Hirlap és a Népakarat c.
lapoké.
Veszteglő, lépcsőknél az a síklap, mely több
tagú lépcsőnél az egyes tagokat egymástól elvá
lasztja. A lépcsőjáró pihentetésére, esetleg kité
résre is szolgál.
Veszteglő kamra (receiver), 1. Lokomotív (XI.
k. 627.).
Vesztfália, porosz tartomány. Az 1895-iki
összeírás szerint foglalkozásra nézve volt: önálló

Vevény

erdő- és mezőgazda 275,996 (28-9°/o), bányász és
iparos 523,520 (54/9°|„), kereskedés
és forgalom
szolgálatában álló 92,089 (9-7°/0), napszámos ós
házi szolga 15,569 (P6» o), katona 13,492 (l-4°/9),
értelmiséghez tartozó 32,946 (3'5%), foglalkozás
nélküli 76,728. Az 1896-iki. termés volt: 300,417
t. rozs, 107,986 búza, 28,979árpa,214,407 zabos
880,160 t. burgonya. 628 szeszógető termelt
95,461 hl. alkoholt, a 732 serfőző 2.594,708 hl. sört
és az 5 cukorgyár 13,294 t. nyerscukrot.
Vesztfáliai kerület. Ez a kerület, melyet más
ként az alaórajnai és vesztfáliai kerületnek is
neveztek, mindazokat a vidékeket foglalta magá
ban, melyek Alsó-Szászország, Türingia és Hessen között feküdtek. Nyugatra a szűkebb érte
lemben vett alsórajnai kerülettel volt határos.
1792. a következő fontosabb fejedelemségek ós
uradalmak tartoztak a V. kötelékébe: a münsteri,
paderborni, osnabrücki ós lüttichi püspökség; to
vábbá 7 apátság, köztük Korvei, Stablo, Verdén,
Essen és Herford; a Brandenburg birtokában levő
Kleve és Geldern hercegségek; a mindeni és ke
letfrízországi fejedelemségek; Oldenburg her
cegség ; a siegeni és Salm-Salm fejedelemség;
Sehaumburg, Lippe, Dillenburg, Bentheim, Pyrmont, Gerolstein grófságok, stb. Összesen 42 bi
rodalmi fejedelemség, 7 apátság, 30 grófság és
5 lovagi birtok tartozott a V.-hez; továbbá pedig
Köln, Aachen és Dortmund szabad birodalmi vá
rosok. A kerület területe kitett 57,430 km2-t, mely
nek két harmadrésze a Rajna jobb partján, egy
harmada a Rajna bal partján feküdt; a lakosság
száma 2.900,000-ro rúgott. A kerületi gyűléseket
Kölnben tartották meg. A lunevillei békekötés
értelmében (1801 febr. 9.) a Rajna bal partján
fekvő részeket Franciaország kapta; 1806. pedig
a kerületi felosztás eltörlésével a V. is megszűnt.
Ezt megelőzőleg 1803 febr. 25. birodalmi határo
zat folytán a vesztfáliai hercegség, melyet új
életre ébresztettek, a hessen-darmstadti herceg
ségnek Ítéltetett oda kárpótlás fejében. 1815 jun.
10-én pedig a herceg a porosz királynak engedte
át a hercegséget, aki azonban véglegesen csak
1817 márc. 12. jutott a hercegség birtokába.
Irodalom. Seibertz, Landes- u. Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen, 4 köt., Arnsburg 1839—75; u. a.,
Quellén d. westfalischen Geschichte, 2 köt., u. o. 1857—60;
Erhard, Regesta histor. Westphaliae, 2 köt. Ennek folyta
tása: Wesfálisches Urkundenbuch, 3. és 4. köt.;. Codex
traditionum Westfalicarum, Münster 1872—92, 4 köt. ed
dig- Noordhoff, Das Westfiilenland u. die urgeschichtliche
Anthropologie, Münster 1890; Jansen, Die Herzogsgewalt
dur Urzbischöfe in Westfalen, München 1895.
M. L.

Vetero-Solium, Magyarország középkori föld
rajzában és azóta Zólyom latin neve.
Vetőháló, pendel- v. pöndölyháló, kerekháló,
alsó inán ólomgolyókkal; tartókötele a háló bel
sejében szétágazik, miért az emelésnél a háló
körtealakra húzódik össze. L. még Halászat
(VIII. k. 573.).
Vetőtárcsa, 1. Vetögép (XVI. k.).
Vetvár, állítólag az avarok közt, a mai Magyar-Óvár helyén a IX. sz.-ban felállított püspök
ség lett volna; találtak is e században egy gyű
rűt Hatto V.-i püspök nevével, az egész azonban
hamisítás, V. püspökség soha sem létezett, N. G.
Vevény (feladó és térti V.), 1. Postai szavato
lás és Postai térti vevény (XIV. k.).
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Vézelay (ejtsd: vedé), város Yonno francia dé- zásban. Ha a honvédségek saját parancsnokságaik
partement Avallon kerületében, az Eure folyó számára nem rendelkeznének elegendő számú V.-i
mellett, (i89i) 937 lak., a XII. sz.-ban épült apát minősültségü tiszttel, ugy a közös hadsereg ál
sági templommal. A középkorban virágzó búcsú lományából osztanak be a nevezett parancs
járó ós kereskedelmi város volt, de most már tel noksághoz tiszteket. A magyar honvédséghez
jesen tönkrement. 1146. itt gyülekeztek a máso csak magyar illetőségű és a magyar (illetve hor
dik keresztes háború résztvevői és itt találkoztak vát) nyelvet szóban és írásban biró tiszteket lehet
1190. a harmadik keresztes háborúra készülő beosztani. V. ö. Normalverordnungsblatt (ö.Stück
Fülöp Ágost és Oroszlánszívű Rikárd. V.-ben szü vom 15. Február 1900.). Rendeleti Közlöny a m.
letett Beza Tivadar. V. ö. Gherest, V., étude his- kir. honvédség számára (Szabályrendeletek 9 az
1900 febr. 15.).
M.'i'.
torique (3 köt., Auxerre 1864- 68).
Vezényelni (ném. commandiren), p. egy csapa
Vezérőrnagy, egy dandár parancsnoka, 1. Tá
tot, vagy különféle szolgálatokba, u. m. őrszolgá bornok (XV. k.).
Vezérszin, 1. Tengelyszin (XVI. k.).
latot stb. innen: vezénylő-lajstrom (Commandirliste; hadihajókon: Commandirrolle). Vezénylő
Vezirköprü, kerületi főhely Siva ázsiai-török
(parancsnokoló) tábornok (commandirender Ge vilajet Amasia szandsákjában, 340m.-nyi magas
neral),
vezényszó
(Commandowort).
o. T. ságban az alsó Kizil Irmák egy jobboldali folyója
mellett, 8600 török és örmény lak., 16 mecsettel,
Vezéreb, 1. Falka (VI. k.).
Vezérhang, a zenében az olyan ének- vagy két dervis-klastrommal, nyersselyem- és gyapot
hangszerszólam, amely a többi felett leginkább kereskedéssel, a Dette Publique Ottomane ós a
uralkodik s ugvszólván a vezető szerepet játsza. dohánykezelőség ügynökségével.
Vezérkar (XVI. k.). 1900 febr. 15. a V. ré
Vezúv (XVI. k.). 1895 óta a V. működésében
szére új szervi határozványokat adtak ki, amely alig volt szünet. 1895 jul. 3. a főkráter NyÉNy-i
nek értelmében a V. működése kiterjed: 1. A V. lejtőjén kráternyilás támadt, melyből 1898 végéig
irodáiban, valamint 2. a közös hadsereg és mind váltakozó erővel folyton ömlött a láva, körülbelül
két honvédség katonai hatóságainál és magasabb 100 m. magas új hegyormot alkotva. A V. főkráparancsnokságainál teljesítendő szolgálatra; 3. terének is hevesebb kitörései voltak, főképen az
különös katonai tudományos alkalmazásokra; 1898. év. jul., aug. és szept. hónapjaiban. A fő4. külföldi küldetésekre. A V.-t alkotják : 1. a V.- kráter működése folytán a drótkötélpálya egy íz
testület, amely egy saját első osztályú századosi ben rövid időre megrongálódott.
és magasabb rendfokozatú tisztekből alakított
Viagongo-hegység, 1. Virmga~hegységösszetes állománynyal bir ; 2. beosztott tisztek ;
Vianesi (ejtsd: vj&néai) Ágost, olasz zenész, szül.
3. vezényelt tisztek, a csapat helyi alkalmazás Leghornban 1837 nov. 2. Pacini ós Döhler tanít
beli tisztek állományából ós nyugállományból; ványa ; 1859. a londoni Drurylane színház kar
4. a számvitel ós az irattár részére szükséges nagya, e minőségben sokat utazott Oroszország
tisztviselőkből. A V. testületet a közös hadsereg tól Amerikáig (Patti Adél vendégszereplései alatt
és a honvédségek oly tisztjei által egészítik ki, Budapesten is ő dirigált); 1887 óta a párisi nagy
akik erre tudományos képesítéssel birnak és a opera karnagya.
Viaszkabak (növ., Benincasa), a tökfélók génugyakorlati vezérkari szolgálatban ki vannak pró
bálva. Ezen kipróbálás eszközölhetóse végett a sza 2 fajjal Ázsia ós Ausztrália forró vidékein. A
testületbe való felvételt mindenkor a V.-hoz való B. cerifera Savi forró Ázsiában, kivált Kelet-In
beosztás előzi meg. Hogy valaki ezen beosztást diában honos, de forró Afrikában s Amerikában is
elnyerhesse, megköveteltetik: 1. legalább három termesztik. Pózsmaszagu, egynyári, szőrös, kúszó,
évi igen jó szolgálattétel mint csapattiszt, 2. de officinális ós fűszernövény. Levele szívforma,
rék jellem, 3. alapos általános képzettség, 4. ka 16—20 cm. hosszú, ugyanannyi szóles, csaknem
tonai ismeretek igazolása (ilyenül szolgál a hadi ötkaréju; virága nagy, aranyszínű, a külseje sző
iskolának legalább is jó eredménynyel történt el rös és zöld erezetű. Termése tojásdad v. körte
végzése és a vizsgabizottságnak oly értelmű ki forma, v. hengerded-körteforma, gyapjuszörü,
jelentése, hogy az illető a V.-i szolgálatra alkal gyakran, 42 cm. hosszú, zöld, de kékes-zölddel
masnak találtatott; törzstiszteknél a V.-testület csíkolt. Éretten vastag, fehéres hamv vonja be, s
törzstisztjei számára rendszeresített vizsga); 5. ha leszedjük róla, újra képződik. Viasznak hasz
UOKTi.
kiváló kitartást igérő testalkat. A beosztás iránti nálják.
kérvényeket a közös hadügyminisztériumhoz, il
Vibert (ejtsd: viber) János György, francia festő,
letőleg az illető honvédelmi minisztériumhoz szül. Parisban 1840 szept. 30. Barrias ós Pioot ta
nyújtják be.
nítványa, eleinte mitológiai képeket festett, majd
A V. állománya a közös hadseregből: 1 tábor humoros genreképek festésére adta magát, me
szernagy, 2 altábornagy, 2 vezérőrnagy, 33 ezre lyeknek tárgyait nagyrészt a XVII. ós XVIII. sz.
des, 113 alezredes és őrnagy, 164 I. oszt. százados életéből merítette. Ilyenek: Tolakodás; Az új há
és 157 beosztott főtiszt; továbbá vezényelve 2 zasok ; Az elsőszülött; Az intelem; A tücsök ós a
őrnagy, 29 százados, 1 számtiszt, 1 levéltári tiszt hangya; Az új segéd; Az éjjeli zene; A madonna
és 8 hadsereg-szolga. A cs. kir- honvédségből: 1 öltözködése; Árverés; Coquelin színész a Prócieuezredes, 12 alezredes és őrnagy, 11 I. oszt. száza ses ridicules egy szerepében. Ezektől eltérő tár
dos és 24 beosztott főtiszt. A m. kir. honvédség gyú a Thiers apoteózisát ábrázoló nagy képe a
nél : 3 ezredes, 22 (14, 8) alezredes ós őrnagy. 36 párisi Luxembourg-múzeumban.
Vicarello (ejtsd: vitai—), falu Róma olasz tarto
százados és 36 beosztott tiszt, az utóbbiak közül
11 a közös hadseregnél van szolgálati alkalma mányban, a Lago di Bracciano mellett, 45,-os, az
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ókorban Aquae Apollinaresnak nevezett ásvá
nyos forrásokkal. 1852., az új fürdőház építése
alkalmával ókori érmeket ós részben fölírassál
ellátott ezüst serlegeket találtak.
Vicém pro vice r e d d o tibi, bonc vicíne (lat. a. m. a kölcsönt a kölesönért vissza
adom neked, jó szomszéd). A lengyelek, mikor
II. Rákóczy György erdélyi fejedelem X. Károly
svéd királylyal 1657. Lengyelországot pusztítot
ták, boszuból Magyarországba törtek, Bereg
szászt fölgyújtották, a templomba menekült la
kosokat meggyilkolták és ezt irták a templom
falára. V. ö. Tóth Béla, Szájrul-szájra.
Vicisti, Cíalilaee! (lat. a. m. Győztél, Ga
lileai !) Az egyházatyák följegyzése szerint ez
volt a csatában elesett Julianus Apostata római
császár (megh. 363.) utolsó szava, melyet kiáltva
egy marék vért dobott az ég felé.
Victorit, robbanó anyag, mely hamuzsírból,
pikrinsavbol s valamely növényolajból áll.
Victrix (lat.) a. m. győzedelmes; a rómaiaknál
Venus mellékneve.
Vidal Peire, 1. Peire (XIII. k.).
Vlde (lat. rövidítve vid. vagy csak v.) a. m.
lásd.
Vidékiesség (lat. műszóval provincializmus),
tájszó vagy csak egy-egy nyelvjárásban dívó szó
lás vagy mondatszerkesztés, mely kiri az iro
dalmi nyelvből; p. szókelyes kifejezések : el kell
menjek (e helyett: el kell, hogy menjek, v. el kell
mennem), az ők húzok (e helyett: az ö házuk). Né
pies elbeszélésekben helyükön vannak, de más iro
dalmi művekben csak módjával alkalmazhatók.
Vidmár Katalin, 1. Náday (XII. k.).
Vieillot-fácán (állat, Buplocomus Vieilloti), a
hím kékesbe játszó fekete, oldalain fehéres hossz
csíkokkal ; farktöve vörösesbarna; fejét sisakszerü bóbita díszíti. A tojó rozsdabarna, hátán
fekete hullámvonalakkal, alul fehéren hullámos.
Maiakica ós Szumátra a hazája, honnét a 60-as
években hozták Európába és azóta állatkertekben
tartják.
v. j,
Vieime, francia dópartement, (i89fi) 338,114 lak.
7897-iki termés : 1.544,630 hl. búza, 117,970 hl.
rozs, 479,000 hl. árpa, 1.827,260 hl. zab, 91,548
hl. bor, 15,255 hl. gyümölcsbor. — Haute-V.,
(1896)375,724 lak. 1897-iki termés: 310,000 hl.
búza, 270,000 hl. rozs, 8000 hl. árpa, 210,000 hl.
zab, 2993 hl. gyümölcsbor.
Vierge (franc, ejtsd: vjerzs) a.m. szűz, demi-V.,
félszűz, egy erotikus regény s belőle készült szín
darab címe. V. noires, 1. Kelta mitológia (X. k.).
Vieste, város Foggia olasz tartományban, a
Monté Gargano félsziget K-i partján, (issi) 7003
lak., a parti hajózásra fontos kikötővel, bor-, déli
gyümölcs- és olajtermeléssel.
Vigaszverseny, az a verseny, melyben csak
olyan versenyzők vehetnek részt, akik a többi
versenyekben díjat nem nyertek. Rendesen vala
mely versenynap vagy saison utolsó száma.
Viger Mária Albert (XVI. k.) francia politikus
és miniszter 1894. a földmívelési tárcát vállalta
el Dupuy kabinetjében, 1895. pedig megtartotta
ezt a tárcát a Bourgeois-minisztériumban. Brisson
kabinetjében 1898. újra elvállalta a földmívelést,
szintúgy az 1898 nov. megalakult Dupuy-minisz-

—
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tóriumban, melylyel azután 1899 jun. 12-én meg
bukott.
M. L.
Vigyázó Ferenc gróftól megjelent: Az osztrák
magyar viszony nemzetközi természete (Budapest'1897).
Viharsirály (Larus canus L., szürke sirály),
a hosszú szárnyú úszómadarak rendjébe, a sirály
félék családjába tartozó madárfaj, melynek ha
zája Észak-Európa tengerpartvidókei ós csak
ritkán fordul meg nálunk öszszel ós tavaszszal.
Hossza 45, szárnyh. 36, farkh. 14 cm. Fölül ha
mukék, alul nyáron fehér, télen barnán foltos, v. J.
Vikár Béla újabb müvei: A magyar nemzeti
múzeum néprajzi tárának története és kiállítása
(Ethnographia IX. 4., 1898); Árpád és Habsburg,
vagy a király kegyelete (ünnepi költemény a
múltról és jelenről, Kimnach László rajzaival,
2. kiad. Budapest 1898).
Viktor Emánuel, nápolyi herceg, olasz trón
örökös, I. Umberto olasz király fia, szül. Nápoly
ban 1869 nov. 11., olasz kir. tábornok és a X.
hadtest parancsnoka; 1896 okt. 24. nőül vette
Heléna montenegrói hercegnőt, I. Miklós (Nikita)
montenegrói fejedelem leányát (szül. Cetinjóben
1873 jau. 8.).
Viktória-rend, angol polgári érdemrend, ala
píttatott 1896 ápr. 23. öt osztályban. Külföldiek
a rendnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. Rangra
nézve az első három osztály az indiai csillagrend
megfelelő osztályai után sorakozik.
Vila, a szerb néphit szerint nimfaszerü, fiatal,
szép, fehér ruhába öltözött nőalak, többnyire he
gyi erdőkben és sziklás vidékeken tartózkodik,
folyók közelében. Szereti az éneket és táncot, fel
emelkedik a levegőbe is és halálthozó nyilait (vil
lám) az emberekre lövi; szarvason nyargal, melyet
kígyókkal fékez.
Világító gáz, 1. Gázgyártás és Gázlángzők.
Világító uszorok, 1. Hajózási jelek (VIII. k.).
Világjogszolgáltatás elve, 1. Területiség elve
(XVI. k.).
Világ-Krónika, 1. Vasárnapi Újság (XVI. k.).
Világtükör, 1. Varázstükör (XVI. k.).
Világvárosok, oly városok, melyeknek nem
csak tetemes lakosságuk van (100,000 embernél
több), hanem melyek intézményeikkel, kulturá
lis haladásukkal, fényűzésükkel, nemzetközi for
galmukkal is kitűnnek. A V. lakossága az utolsó
évtizedekben nagy mértékben szaporodott.' 32
nagyváros közül 1800—1895/96-ig lakosság te
kintetében megkétszereződött 5:
Amsterdam
494,061, Birmingham 501,241, Brüsszel 522,579,
Manchester 529,561 és Róma 474,018 lak.; meg
háromszorozódott 2: Kopenhága 498,000 ós Mar
seille 442,239 lak.; megnégyszereződött 5: Lon
don 4.433,018, Lyon 466,028, Paris 2.536,834,
Pótervár 1.267,023 és Prága 360,185 lak.; meg
ötszöröződött 5: Boroszló 373,169, Drezda
336,440, Hamburg 625,552, Köln 321,564 és Bécs
1.614,752 lak.; meghatszorozódott 3: Leeds
402,449, Liverpool 632,512 és Varsó 614,752
lak.; megkétszereződött 2 : Glasgow 658,198 és
Sheffleld 317,278 lak.; megnyolcszorozódott 1:
München 407,307 lak.; megkilencszereződött 2:
Berlin 1.677,30 i, Lipcse 399,963 lak.; megtízsze
reződött 2 : Budapest 666,772, Baltimore 431,439
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lak, Századeleji lakosságának huszonötszörösére
emelkedett 2 város : New-York 1.515,301 és Phi
ladelphia 1.046,964 lak., 245-szörösére Chicago
1.099,850, 339-szeresére Brooklyn 834,472 lak.
Dublin lakossága ellenben 1850—90-ig 261,700ról 245,001-re csökkent. A V. közül az ameri
kaiak növekedtek legjobban.
A V. növekedésének oka részben a szomszédos
külvárosoknak a tulajdonkópi várossal való egye
sítésében, részben a modern ipar sajátságos fej
lődésében rejlik. Az ipari tevékenység folytonos
és rohamos emelkedése, az ez által létrejött
munkamegosztás, a térbeli távolságnak egyre
jobban való legyőzése a forgalmi eszközök töké
letesedése által mind maguk után vonták a nagy
városi központok növekedését. A statisztika ada
tai arra vallanak, hogy egyrészt a városok száma
szaporodik, másrészt a városi lakosság egyre
nagyobb százaléka lesz az egyes országok összes
lakosságának,
Vilcek, 1. Veletek.
Vilhelmina, németalföldi királynő, 1. Vilma.
Vilich, község Köln porosz kerületben, Bonn
közelében, 0895) 10,138 lak., cementgyártással.
Villa Tamás, olasz államférfiú, szül. Mondoviban 1829. Kiképeztetését a friauli kollégiumban
nyerte. Többször volt tagja a képviselőkamará
nak, mely őt ismételve alelnökévé választá. A
balpárt hívének vallotta magát. 1879 jul. a bel
ügyi tárcát fogadta el Cairoli minisztériumában,
melyet ugyanazon évnov. havában beállott krizis
alkalmával az igazságügyivel cserélt fel. 1881
máj. 14. ezen állásától is megvált.
L—K.
Villa Cruciferorum, Magyarország középkori
földrajzában a. m. Végles (Zólyom).
Villácska v. villamag (nsv.j, 1. Farkasnyilfü
(VI. k.).
Villafa, kettős hajtoványu, villás szerszám,
amelylyel a háló kijáró kötelét a viz fenekére
szorítják, hogy a hal a háló alatt el ne menekül
hessen.
Viliafarku lepke, 1. Harpyia (VIII. k.).
Villafranca del Vierzo (ejtsd: vUJafranlra del
\-jerzo), az ugyanily nevű járás székhelye León
spanyol tartományban, az Asturiai hegység lábá
nál elterülő El Vierzo nevű fensíkon, a Burbic ós
vasút mellett, oss:) 4881 lak., vastartalmú ás
ványvízforrással.
Villaguay, az ugyanily nevű departamento
székhelye, Bntre Rios' argentínai tartományban,
V.-Grandé és vasút mellett, (1890) 3500 lak.
Villahim (n8v.), ajakos fú, 1. Gyékfű (VIII. k.).
Villám (azelőtt Blitz), honvédezredes, a sza
badságharc elején Fehértemplomban Maderspach
alatt szolgált a 9-ik zászlóaljnál. Knicaninnak
1848 aug. 30-iki támadásánál Fehértemplom el
len csapata ólén hősileg ellentállt a szerbek ro
hamának. Szept. 7. Maderspach által százada
élén Krusieára küldetett s a falut a szerbektől
elfoglalta. Szept. 23. Rácz századossal Udvarszál
lást tisztította meg a szerb felkelőktől. Okt. 1.
ugyancsak Rácz századossal fogva kezet, a vracsegályi szerb tábort kergette szét; de később a je
lentékeny segélycsapatokkal erősbödött ellenség
elől visszahúzódott. 1849. Arad és Temesvár
ostrománál tűnt ki, az aradi 1849 febr. 8-iki győ

Villás

zelem Asztalos Sándor után főleg neki köszön
hető. 1849 tavaszán ezredessé neveztetvén ki
mint a 38-ik honvédzászlóalj parancsnoka. 1849
ápr. 29., midőn az ostromsereg Temesvár alatt a
gyárváros elfoglalása céljából támadott, ágyú
golyó találta.
Villamos biztosító készülékek, 1. Elektromos
biztosító készülékek.
Villamos borkezelés, 1. Elektromos bőrkezelés.
Villamos cserzés, 1. Gyorscserzés.
Villamos daru, 1. Emelőgépek.
Villamos eke, 1. Eke.
Villamos fehérítés, 1. Elektromos fehérítés.
Villamos főzőkészülék, 1. Konyhaberende
zések.
Villamos fúvó, 1. Elektromos fúvó.
Villamos fűtés. Hogy az elektromossággal
valamely m melegmennyiséset hozhassunk létre
1459-44
E = m 3600
: F116 m voltampére-nyi mun
kára van szükségünk, illetőleg ha a 10—20°/,>
munkaveszteséget is betudjuk, B = 1-28 — 1'44
VH munkára óránkint. Az elektromos centrálók
1000 Wattóra munkát adnak mintegv 95 krért
1-28 X9-ö
1-44 X 9-5
tehát 1000 h. e. — T £ K — m
1000
1000
12—14 kr.;ez óriási összeg, ha tekintetbe veszszük,
hogy 1000 hőegység ipari fűtés szénnel, minden
költség betudásával, mintegy 0'4 krba került.
Tekintve azt, hogy a V.-nek kényelmes kezelése
és nagy tisztasága van, remélhető, hogy ez a
fütésmód ott, a hol a villamos energiát olcsón
termelik (p. vízeséseknél), elébb-utóbb mégis hódi-,
tani fog.
A villamos energiának meleggé való átváltoz
tatására leginkább újezüstböl és vasból való dró
tokat használnak, de vannak kisebb készülékek
0 - 2—05 mm. vastag platinadróttal felszerelve.
A drótot izoláló és tűzálló anyaggal burkolják
körül, igy nagyon használják az azbeszttel bebur
kolt vasmagokat vagy vasdrótokat- A leghaszná
latosabb villamos szobakályhát 6 asbeszttel bur
kolt és drótspirálissal körülvett cső alkotja;
sőt elég a drótspirális is, csak arra ügyeljünk,
hogy a tekerületek ne érintsék egymást, mert ez
rövid zárlatot okoz. Drót helyett használnak le
mezből vágott szalagokat összehajtogatva vagy
göngyölve ós asbesztbetéttel, retorte szenet lég
üres térben izzítva, csőbe öntött gyapotmag
olajat stb.
E. i. A.
Villamos gyújtó, 1. Gázgyujtők.
Villamos hullámok, 1. Elektromos hullámok.
Villamos izzasztás, 1. Elektromos izzasztás.
Villamos jelzőkészülékek, 1. Elektromos jel
zőkészülékek.
Villamos kivégzés, 1. Elektromos kivégzés.
Villamos munkaátvitel,l. Elektromos munka
átvitel.
Villányi Szaniszló inegh. 1898 jul. 12.
Villás (furcatus v. bifurcus), a növény szára v.
a szőre, midőn az csak egyszer két egyenlő ágra
oszlik, mint a daravirág levelén levő szőr, vagy
a Hieracium bifurcum M. Bieb. nevű hölgymáiszára.
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Villás csap, ollós csap, ácskötés, melylyel a
szarufákat a gerincen egymással összekötjük;
1. Csap.
Villás szarv, a magyar marhán, a két oldalt
meginduló, azután párhuzamosan felfelé menő
szarv ; a tenyésztők nem szeretik.
Villa Stephani, Rimaszombat régi neve.
Villavieja, fürdő, 1. Nules.
Villebois de Mauteuil György (ejtsd : viiboa cio
motöly), francia ezredes, szül. 1848. Elvégezte a
saint-oyri akadémiát, belépett a hadseregbe és
részt vett az 1870—71. német háborúban. A Blois
mellett vívott csatában sídyosan megsebesült.
Később Algériában szolgált, mint az I. idegenek
ből alakított ezrednek parancsnoka. Az angol-boer
háború kitörésekor Transzválba sietett és felaján
lotta kardját. Elfogadták, V. pedig annyira ki
tüntette magát, hogy Krflger elnök a Colenso
melletti csatában tanúsított hősiességeért tábor
nokká nevezte ki. A boerok körében s a hírlapok
ban Délafrikai Lafayette-\\a\i hívják.
M. L.
Viliingen, 1. badeni kerület (1895) 71,822 lak.
-- 2. V. város, ugyanakkor 6891 lak.

Villotte álla napolitana, 1. Villanella.

(XVI. k.).
Vilma Heléna Paulina Mária, németalföldi
királynő, néhai III. Vilmos király és második fe
lesége, Emma királyné, Waldeck hercegnője má
sodik leánya, szül. Hágában 1880 aug. 31. Ami
kor Vilmos király 1890 nov. 23. meghalt, a par
lament a németalföldi alaptörvények értelmében
V. hercegnőt elismerte Németalföld királynőjé
nek és kiskorúsága idejére anyját bízta meg a,
kormányzás vezetésével. A királynők 1896—97.
látogatást tettek több külföldi udvarnál és 1897
máj. elején Budapesten is megfordultak. V. ki
rálynő, aki Németalföldön nagy népszerűségnek
örvend, 1898 aug. 31. nagykorú lett és átvette a
kormányt. Szept. 6. Amsterdamban megesküdött
az alkotmányra, mely alkalommal a nép fényes
ünnepélyeket rendezett. 1899 okt. anyjával Pots
damba utazott ós Vilmos német császárral a
transzváli kérdésről tanácskozott. V. ö. llatazzi,
La petité reine (Paris 1899).
Vilminore, 1. Dezzo.
Vilmos (II.) német császár (XVI. k. 870—871.).
Mihelyt Budapestről hazatért, részt vett atyjának
Wiesbádenben emelt emlékszobra leleplezése ün
nepén és ugyanakkor (1897 okt. 18.) kijelenté,
hogy a római Saalburg romjai helyén nagy nem
zeti muzeumot fog építni. Okt. 20. II. Miklós
cárral és nejével találkozott, majd Kiéiben bú
csút mondott Khinába induló öcscsónek, Henrik
hercegnek. Ez alkalommal a birodalom tengeren
túli feladatainak fontosságát és ezzel kapcsolat
ban a hajóhad szaporításának szükségességót
hangsúlyozta, hogy a német kereskedő távoli or
szágokban is érezze a birodalom oltalmát. Ez a
búcsúbeszéd felért egy ministeri programmbeszéddel; mindenki megtudta belöle,hogy közelebb
flotta-törvény kerül a birodalmi gyűlés asztalára.
Így is történt és 1898 ápr. 10. a gyűlés a hajóhad
szaporítását (1. Németország tört.) meg is sza
vazta. A Kiau-Csou simán végbement megszál
lásáról érkezett hír kedvező hatással volt a köz
véleményre. 1898 aug. 2. megjelent a császár és

neje Priedrichsruhban, Bismarck ravatalánál,
majd szokásos norvégiai utazására rándult. Vissza
térése után részt vett a hadgyakorlatokban, mi
közben Hannovera városában a Rajna-Elba-csa
torna létrejöttének szükségességót emlegette ós
a (régi) hannoveri tisztek hódolatát fogadta. A
Btlckeburg közelében fekvő Oeynhausen fürdőbon
mondott beszédében pedig a szocialista izgatók
ról emlékezett meg, kik a békés munkásokat
sztrájkra csábítják és kijelentette, hogy ezek fegy
házi büntetést érdemelnek. (Ezzel a birodalmi gyű
lésen boterjesztendő Zuchthaus-Vorlaget jelen
tette he.) Majd, mint Stettinben, újra a tengert
jelölte meg a közeli feladatok alapjául. 1898 okt.
a császárnéval Konstantinápolyon át a szent
földet látogatta meg. A szultán udvarában fé-,
nyesen fogadták, szintúgy a Keleten. Okt. 29. ér
kezett a császári pár Jeruzsálembe, ahol őt az.
összes papság üdvözölte. Két nappal később föl
szentelték az új evang. templomot, a katolikusok
nak pedig a Domitio Sanctae Mariae nevű telket
adományozta egy új templom építősére. Miután
még Bethlehemet és más szent helyeket, továbbá
Damaszkuszt ós Baalbeket meglátogatta, a csá
szári pár Beirutból hajón Polába s innen haza
sietett. 1899 aug. 18. megjelent Saint-Privatbaii>
hol a porosz első gárdaezred által az 1870—71.
hadjáratban (Gravelotti csata) elesett társainak
emelt emléket leleplezték. Lelkesítő beszédében
nemcsak a német katonák hősiességéről emléke
zett meg, de elismeréssel szólt a francia katonák
ról is. A kiengesztelődés hangján fűzte egybe
azok emlékét, akik egykor heves csatában álltak
szembe egymással, ma pedig «örök istenbékében
egyesülvea tekintenek alá az emléküket ünnepelő
utódokra.
1900 elején mindenképen siettette a hadsereg
és különösen a tüzérség szaporítását; (jul.) Hintzpeter volt nevelőjéhez intézett táviratában szo
kott kategorikus modorában tudatta a világgal,
hogy attól a céltól, melyet egyszer helyesnek el
ismert, nem engedi magát eltántoríttatni, amit
ugy értelmeztek, hogy a Rajna-Elba csatorna ter
vet és Zuchthaus-törvényt közelebb újra ki fogja
tűzni a porosz országgyűlés, illetőleg a birodalmi
gyűlés napirendjére. 1899. őszén az angol udvart
kereste fel, mely éppen akkor értesült a dólafrikai csatatérről érkező rossz hírekről és már eb
ből az okból is háládatos érzelmekkel fogadta
körébe a németek császárát. Fegyveres segély
akciót ez a találkozás természetesen nem eredmé
nyezett ; a hivatalos Németország a többi állam
példájára szigorú semleges álláspontra helyezke
dett és a közvéleménynek nyilatkozásait a boerok
mellett V. császár meg is rótta. A többi nagyha
talommal V. állandóan barátságos viszonyt igyek
szik fentartani, igy első sorban Oroszországgal
és Ausztria-Magyarországgal, a hármas-szövet
ség tagjával. Azok a felhők, melyek a németfaló
gróf Thun-kormány idején a német-osztrák szö
vetség egén gyülekeztek, azóta eloszoltak és a
Khinábóí hazatérő, osztrák-magyar altengernagygyá kinevezett Henrik herceg Bécsben tett
látogatása (1900 febr.) a két monárkia összetar
tásának új zálogául tekinthető. Ha a belügyi po
litika terén a császár parancsoló modora és telj
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hatalmát nagyon is hangsúlyozó beszédei olykorolykor ellentmondást keltenek is ós ha V. császár,
Ballestrem gróf, a birodalmi gyűlés jelenlegi el
nökének szavaival élve, nem is akar alkotmányos
fejedelem lenni: a császár által kezdeményezett,
Blilow által pedig szerencsés kézzel megvalósí
tott, siker koszorúzta, külügyi politikában, a né
met nemzet zöme hálával és elismeréssel viselte
tik császára iránt. A khinai ós afrikai gyarmatok
föllendülése, a Karolinák, Palau- és a Mariana-szigetek, végül pedig a Szamoa-szigetek megszer
zése révén Németország rövid idő alatt oly gyar
mat-állammá fejlödött,melyröl még egy Bismarck
sem álmodozott. Bz a siker pedig tagadhatatla
nul V. kezdeményezésére vezethető vissza. Jelen
leg a császár legfőbb óhaja, hogy e terjedelmes
gyarmat-állam megvédésére szükséges hadi hajó
had teremtessék, mely Németország tengeri ke
reskedelmi érdekeit bárhol megoltalmazni képes
legyen. E célból új flotta-javaslatot terjesztetett
a birodalmi gyűlés elé (1900 febr.). Királyunk V.
idősb fiát Vilmost, valamint második fiát Eitel
Frigyest 1896. hadnagygyá nevezte ki; amazt a
II. Vilmos német császár és porosz király 7. sz.
huszárezredhez s neki 1898. a Szent István-rend
nagykeresztjót adományozta; az utóbbit pedig az
I. Vilmos német császár és porosz király 34. sz.
gyalogezredhez.
Irodalom. Koppén Fr., Das erste Regierungs-Jahrzetant
des Kaisers Wilhelm II., Minden 1898; Biixenstein, Unser
Kaiser, Berlin 1898 ; Mirbach E. udvarmester, Die Reise
des Kaisers Wilhelms u. d. Kaiserin nacn Paíastina, u. o.
1899; Darc Jean, Kaiser Wilhelm II., Paris és Lipcse
1899.
M. L.

Vilmos császár-csatorna (XVI k.). 1896—7. a
csatornát 19960 hajó (köztük 8227 gőzös) hasz
nálta. Ezek után befolyt 975,105 márka. A csa
torna 1895. jul. 1-én adatott át a forgalomnak;
ez évben a forgalom csekélyebb volt. Az emel
kedett forgalom és fölemelt tarifák dacára a jöve
delem a forgalmi és fentartási kiadásoknak csupán
a felét fedezik. Az egyes nemzetek közül legtöbb
német hajó használta a csatornát; azután követ
keztek sorrendben dánok, britek, svédek, német
alföldiek, oroszok, norvégek, franciák és belgák.
Vilmos császár-föld, 1. Uj-Guinea.
Vilmos-rend (XVI. k.), porosz királyi érdem
rend, melyet 1896 jan. 18. II. Vilmos német csá
szár alapított, nagyatyja I. Vilmos emlékére. Fér
fiak ós nők nyerhetik általános, de főleg szociál
politikai téren szerzett érdemekért. Jelvénye to
jásdad arany babérkoszorún belől kerek arany
érem előlapján I. Vilmos képe megfelelő körirat
tal. Hátlapján monogramm, császári korona ós
az alapítás dátuma megfelelő körirattal. Szalagszerű, áttört aranyláncon nyakban viselik, mely
láncnak egyes részei «Wilhelmus I. Rex» szava
kat alkotják. A rendnek csak egy osztálya van.
Vilna, orosz kormányzóság, (1897) 1.591,912 lak.
— V. város ugyanakkor 159,568 lak. 1898. Muravievnek, a lengyelek és litvánok egykori zsarnok
helytartójának emléket állítottak.
Y i m e n , vimentum, 1. Vessző (XVI. k.).
Vin brúlé, (franc, ejtsd: veíí braié), borleves, a
cukrozott és citromhójjal felforralt borba szemólyenkint egy tojássárgáját habarnak. A lábbadozók erősítő levese.

—

Virág

Vincellérbogár, 1. Csajka (IV. k.).
Vinceutia Gaud.(uöv-), 1. Lápszövő(XI. k.).
Vincetoxicum Moench (növ.), 1. Méreggirílok
(XI. k.).
V i m l i c t a (lat.), a rómaiaknál az a pálca,
amelylyel azt a rabszolgát érintették, akit szaba
don bocsátani készültek, azután a. m. boszu vagy
fenyítés, továbbá védelem, oltalom.
Vindonissa, 1. Windisch.
Vinea Ferenc, olasz festő, szül. Porliban 1845.,
a firenzei művészeti akadémián tanult. Többnyire
a XVII. és XVIII. sz. életéből vett apró, ragyogó
színezésű genreképei közül, melyeket Fortuny ha
tása alatt festett, említendők: Öltözködés után;
A festő; Szerelmi vallomás a pincében; Virág
árus leány ; Beszélgetés; Éljen a legszebb; A csár
dában ; A szélroham; Itt vagyok; Féltékenység;
Melegágyi növények stb. A firenzei művészeti
akadémia tanára.
Vinetin, 1. Oxiakantin (XIII. k.).
Vinga (XVI. k.), lakossága 1898 végén 4836,
házainak száma 1234. Ferencrendi szerzetháza
1882. megszűnt, most világi papok látják el az
egyházi szolgálatot.
Viola, személynév, 1. Magyar személynevek.
Violatio (lat.) a. m. sértés, erőszak; V. matrimonii 1. Házasságtörés (VIII. k.).
Violet Gyula, kat. áldozópap, egyh. iró, szül.
Egerben 1871. jun. 9. Középiskoláit Egerben,
Besztercebányán és Kassán, a teológiát az
utóbbi helyen végezte. Pappá szentelték 1894.
jun. Káplán volt Tarcalon, 1896. dec. óta Sáros
patakon. Irodalmi munkássága: Számos külön
böző lapokban megjelent cikkein és értekezésein
kívül önálló munkája: Mindszenty Gedeon élete
és költészete (Szerencs 1895); A szeretet könyve
(Eger 1899); Vallásos könyvtár c. alatt 1896.
szept. hóban hitbuzgalmi folyóiratot indított
meg.

z—it.

Violotta, Stelzner Alfréd által 1890 Wiesbadenben szerkesztett vonóshangszer, mely nagy
ság és hang tekintetében a cselló ós brácsa között
áll (hangolás g d a c).
Viosa (az ókori Aoos), folyó Janina török vi
lajetben (Albánia). A görög határon fekvő Zygos
hegyből ered, majdnem mindig ENy-felé folyik,
bal felől magába fogadja a Dryno_ folyót ós 190
km. hosszú folyás után Aolonától É-ra az Adriai
tengerbe ömlik.
Virág, l.Béla (Jaskula), hírlapíró, szül. Kotesicen (Trencsén) 1863 okt. 19., ahol atyja Jaskula
Antal 48-as honvédtiszt a Motesicky-f éle nagy csőd
tömeg gondnoka volt. Nagyanyja Katona Róza
révén rokona Katona Józsefnek. Iskoláit Trencsónben, Pozsonyban, Körmöcbányán és Buda
pesten végezte, ahol a technikáról lépett be 1884.
az Ország-Világ szerkesztőségébe. Mint hírlapíró
dolgozott a Kis Újságnál, Budapestnél, Egyetér
tésnél, Magyar Hírlapnál és Budapesti Újságnál.
Szerkesztette a Független Ujsá<í, Déli Újság és
Fővárosi Lapok c. napilapokat. Irodalmi nevét az
Üstökös révén szerezte, de munkatársa volt A
Hét, a Magyar Szemle. Világnapló. Bolond Istók
és Mátyás Diák c. hetilapoknak. 1S92. Puskás
Tivadarral életbe léptette Budapesten a TelefonHirmondó c. vállalatot és azt Puskás halála után
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nagy virágzásra emelte. 1897. megvált innen és
átvette a Fővárosi Lapok szerkesztését, melyet
1899 végéig szerkesztett. 1883. kis verskötete je
lent meg s azóta kiadott könyvei: Egy év története
versekben (ódák és szatírák); A Rózsák betege
(elbeszélések); Románcok (lirai költemények);
Afrikai királyság (társadalmi regény).
2. V. József, gépészmérnök, a Poliák- és Virág
féle gyorstelegráf társfeltalálója, szül. Földváron
(Brassó) 1870. Középiskolai tanulmányait Brassó
ban és Kolozsváron elvégezvén, a budapesti Jó
zsef-műegyetemen a gépészmérnöki oklevelet sze
rezte meg. Negyedéves hallgató korában egyúttal
Wittmann tanár asszistense lett ós ezt az állást
három évig töltötte be; ezután miniszteri mérnök
volt, a szabadalmi hivatal szervezésekor szaba
dalmi albiróvá, később pedig szabadalmi biróvá
neveztetett ki. Műszaki és szabadalomtlgyi ismer
tetéseket közölt a Mozdonyvezetők Lapjában és a
Polytechnikai Szemlében. Szabad óráit a telefon
ban végbemenő folyamatok kisérleti megvizsgá
lásának szentelte. 1898. megismerkedett Poliák
Antallal és vele együtt a korábbi vizsgálatoknál
szerzett tapasztalatok felhasználásával a Poliák
által tervezett telautográf kido'gozásával foglal
kozott. Munkaközben felmerült a gyorstávíró esz
méje és a feltalálók a telautográfot egyelőre félre
téve, ennek szentelték munkájukat.
Virágfa (n»v.), 1. Törökrózsa (XVI. k.).
Virágnaptár, olyan növényjegyzék, melyben
a virágok nyílását hónapok során állítják össze.
A V.-ban a virág színére, a termőhelyre stb. kü
lönös tekintettel vagyunk, mert a V. célja a sze
dett virág nevének gyors és könnyű megtalá
lása.
Virágos kender,paszkonca !n»v.), a termesztett
kender hímpéldája. Hamarább nyövik ki, mint a
magvas kendert, mert a V. magvat nem érlel, de
a hársszövete elporzáskor (jul. közepe táján) fonni
már jó; 1. Kender (X. k.).
Virágzásbeli sietség és késedelem (i*öv.), 1.
Különvirágzás (XI. k.) és Őszi virágzás (XIII.
köt.).
Vireinent (franc, ejtsd: virmán), a költségvetési
törvény végrehajtásával megbízott felelős ható
ságoknak az a joga, hogy a budgetnek egyik-má
sik, jobban ellátott fejezetének fölöslegét felhasz
nálhassák olyan badget-fejezet szükségletének
fedezésére, amelyről az előirányzat nem eléggé
gondoskodott. Jó költség-vetés mellett a V.-ok ki
csinyek s általában háromféle szempontból kell
azokat megítélni: 1. pénzügyi szempontból kár
hoztatni kell azt, hogy a V.-ok lehetővé teszik a
kiadások felszaporodását s ki játszák az előirány
zat alapján létesített egyensúlyt; 2. kormányzati
érdekből okvetlenül meg kell azt engedni, hogy
a fontos szükségletek még akkor is el legyenek
látva, ha a költségvetéstől el kellene térni; 3. po
litikai érdekből lehetőleg meg kell azt akadá
lyozni, hogy a végrehajtó hatalom önkényesen
eltérhessen az előirányzattól.
z—z.
Virescentia, 1. Elzöldülés (VI. k.).
Virginia, É.-Amerikai egyesült állam, lakói
számát (1896) 1.750,000-re becsülik. A 1893-iki ter
més volt: 31 millió bushel kukorica, 8 millió hus
iiéi búza, 8 millió bushel zab, 3 millió bushel bur
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gonya és 68 millió font dohány. A bányászat
1894-ben termel 0'6 millió t. vasércet és 187,000
t. kokszot. — Nyugati V. lakóinak számát ugyan
akkor 875,000-re becsülik. Az 1894-iki termés
volt: 12 millip bushel kukorica, 4-8 millió bushel
búza, 2'9 millió bushel zab, 2'6 millió font dohány
és r6 millió bushel burgonya, A bányászat ter
melt 11-6milliót, szenet, 194,000hordó sót és S'6
millió hordó petróleumot.
Virginiai melissza (nov.), 1. Monarda (XII.
köt.).
Virginia-szivar, 1. Szivar (XV. k.).
Virgula (lat.) a. m. vesszőcske. — V. mercurialis, 1. Varázsvessző (XVI. k.).
Y i r i d a r i u m (lat.), a kertészetben a hidegház
neve, 1. Növénykert (XIII. k.).
Viride a é r i s (lat.) a. m. rózrozsda.
Virunga-hegység (Virungo, Viagongo, Ufumbíro-hegység), vulkánikus hegység Afrikában, 75
km.-nyire az Albert Bdward-tótól D-re. A D. sz.
1° 3' alatt, K-től Ny-felé 80 km.-nyi hosszúság
ban húzódik. Részben a Kongo-államhoz, részben
a német vidékhez tartozik. Fő csúcsának, a Kirungacsa Gongónak kráterje 1*6 km.-nyi átmé
rőjű ; mélységébe két akna vezet, melyek közül
az É-i folyton füstölög és dörög. 1861. födözte föl
Speke, legelőször Götzen gróf mászta meg 1894.,
aki a hegy D-i oldalán a Kiva-tavat találta.
Visajas, 1. Bissaya (III. k.).
Viscaria Röhl. (növ.), 1. Enyvecske (VI. k.).
Visconti-Venosta Emil gróf (XVI. k.), olasz
államférfiú, külügyminiszteri állásától 1898 máj.
28-án megvált, mi a Rudini-kabinet rekonstruá
lását, majd bukását vonta maga után. Az 1898
jun. 29. megalakult Pelloux-kabinetben nem vál
lalt tárcát, ellenben a kabinet rekonstruálásakor
(1899 máj. 14.) újra elvállalta a külügyminiszteri
tárcát.
51. L.
Visk, kisközség Hont vármegye ipolysági jár.ban, (i89i) 871 lak., vasúttal, posta- és távirdahivatallal és postatakarékpénztárral. Régi vára
1310. Trencséni Csák Máté kezébe került. I. Ká
roly király 1313. ostromolta s egy kirohanó csa
paton győzelmet aratott. V. ö. Fejér C. D. (VIII.
2. 470., VIII. 1. 561.).
KAR.
Visnyó,kisközségBorsod vármegye szentpéteri
jár.-ban, (1891) 975 lak. Határában van a Bükkhegysóg 957 m. legmagasabb csúcsa, a pogánykori elnevezésű Bálvány-bévo.
Viss, kisközség Szabolcs vármegye dadái felső
jár.-ban, (i89i) 771 lak., postahivatallal és posta
takarékpénztárral. Határában van a bodrogközi
Tisza-szabályozó társulat törökéri nagy zsilipje
szivattyúteleppel ellátva.
Visszahajlási görcsök (reflex görcsök, 1. Görcs
(VIII. k).
Visszakövetelési jog, a tulajdonosnak az a
joga, hogy a vagyonlmkott birtokában levő, ille
tőleg a csődtömegben talált dolgát akár személyes
igénye, akár tulajdonjoga alapján a tömegtől
visszakövetelhesse (1881. XVII. t.-c. 42—46. §§).
Ha a visszakövetelhető dolog a csődnyitás előtt a
közadós vagy a csődnyitás után a tömeggondnok
által eladattak, elcseréltettek vagy egyébként ér
tékesíttettek, a visszakövetelésre jogosult fél a
csődnyitás után befolyt érték kiadását s ha ez
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még be nem folyt, az erre vonatkozó követelés
átengedését igényelheti. Az eladó a közadósnak
elküldött, de ez által még teljesen ki nem fizetett
árukat visszakövetelheti, amennyiben ezek már
a csődnyitás előtt rendeltetésük hejyére nem értek
és a közadósnak vagy helyette egy harmadiknak
birtokába nem jutottak. Ezen az alapon azonban
nem gyakorolható a V., ha a tömeggondnok a
közadósnak a vételi ügyletből eredő kötelezettsé
geit teljesíti. A közadós neje valamely dolognak,
mint tulajdonának visszaadását csak az esetben
követelheti, ha bebizonyítja, hogy a visszaköve
telt dolgot már a házasság megkötése előtt birta
vagy a házasság megkötése után, de nem a köz
adós (férje) pénzén szerezte. A nő mint tulajdonát,
nem követelheti vissza azokat a dolgokat, ame
lyeket a közadós üzlete folytatásához használt, ki
véve, ha tulajdonjoga e dolgokon killönleg felis
merhető volt.
MÁIÍKUS.
Visszavonható bűnvádi indítványok, 1. Indítványi bűncselekmények (IX. k.).
Visszeladási jog (pactum de sotro emendo),
a vevőnek szerződésileg kikötött az a jogosít
ványa, melynek értelmében a vásárolt dolgot az
eladónak tetszése szerint bármikor vissza-elad, hatja, másfelől pedig az eladónak az a kötele
zettsége, mely szerint az eladott dolgot a vételár
megtérítésével vevőtől ismét visszavenni kö
teles. A V. jogra nézve általában véve azok a
szabályok állanak fönn, mint a visszavásárlási
jogra (XVI. k.), azzal a különbséggel azonban,
hogy a V. telekkönyvi bejegyzésének nincsen
helye s következőleg harmadik személyek elle,nóben sem hatályos. Azaz, az eladó örökösei a
visszeladás elfogadására, illetve visszavételre
nem kötelezhetők.
K. B.
Visszterhes szerződés az a szerződós, melylyel mindakót szerződő fél kölcsönösen kötele
zettséget vállal, A V. kétoldalú szerződésnek is
neveztetik. L. Szerződés (XV. k.)
Vis vitális (lat.) a. m. életerő (VI. k.).
Visznága fnsv.), 1. Sünkaktusz (XV. k.).
Vitebszk, orosz kormányzóság, (1897) 1.502,916
lak. — V. város ugyanakkor 66,143 lak.
Vitorla-hajlat, 1. Hajlat (VIII. k.).
Vitringa Annes Johan, németalföldi szatirikus
iró, szül. Hardervijkben 1827 szept. 29.1864--90.
Deventerben az Athenaeum tanára volt s most
mint a De Tijd társszerkesztője (a katolikus párt
fő közlönye) Utrechtben ól. Álnevei Jan Holland
és Jochem van Ondere, melyek alatt épp ugy mint
saját neve alatt számos cikkben szállt síkra a
materialisztikus korirány s a természetellenes
nevelés ellen. Regénye Darwinia (Deventer 1878,
2 köt.) megjelent német fordításban is. Bölcsészettörtónetóből csak az első kötet jelent meg :
De wijsbegeerte voor Aristoteles (Amsterdam
1885).
Vitry-sur-Seine (ejtsd: vitri sziir szén), város
Seine francia dópartementben, Paristól D-re a
Szajna balpartján, vasút mellett, (i89S) 8010 lak.,
szappangyártással, agyagárukészitóssel, kőbá
nyával, XIII. sz.-beli szép templommal.
Vittel, város Vosges francia département Mirecourt kerületében, vasút mellett, (1891) 1658 lak.,
a XV. században épült templommal, 11—12°-os
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kénes és vasas forrásokkal, melyeknek palac
kokba töltött vizét külföldre is viszik, szép fürdőházzal, sörfözővel, csipkegyártással.
Vittore, Monté, 1. Monsi Sibillini.
Viv., latin növénynév után Viviani Domonkos
genuai tanár (1772—1840) nevének rövidítése.
Olaszország, Libia ós Egyiptom flóráját ismer
tette.
Viviani René, francia képviselő, egy Francia
országba szakadt olasz család sarja, szül. Szidibel-Abbeszben (Algéria) 1863 nov. 8. Jogi tanul
mányait Parisban végezte s egy ideig Algériában,
majd a francia fővárosban ügyvédi gyakorlatot
folytatott. Miután Millerand titkára volt, belépett
a La Petité République Francaise c. szocialista
napilap szerkesztőségébe. Mint védőügyvéd szo
cialista pörökben energikus föllépésével, mely
miatt több ízben fegyelmi büntetés is érte, nagy
hírnévre tett szert, ugy hogy a francia vasúti
munkások és alkalmazottak szindikátusa meg
választotta jogtanácsosának. 1893 szept. Paris
városának ötödik kerülete mérsékelt szocialista
programmal beválasztotta a képviselőházba, hol
kiváló szónoki tehetségével és rokonszenves fel
lépésével csakhamar befolyásra emelkedett és si
került neki több rendbeli indítványa számára a
többség szavazatait megnyerni. A jelenlegi kor
mány, a Waldeck-Rousseau-kabinet iránt (a leg
első minisztérium, melyben a szocialisták tárcá
hoz jutottak)V. s csoportja rokonszenves magatar
tást tanúsít, abból a feltevésből indulva ki, hogy
elvtársaik, Millerand ós Baudin, mint miniszterek
képesek lesznek a kormányzásra tényleg befolyni
és a szocialisták követeléseinek legalább mini
mumát érvényesíteni. 1899 jul. V. még kapuzárás
előtt diadalt aratott a képviselőházban, mely az
ő indítványára mondotta ki határozatként, hogy
jogi diplomát szerzett nők tényleg is gyakorol
hatják nyert képesítésüket és ügyvédi irodát nyit
hatnak.
Viz (XVI. k.) kémiai működése. A földre eső,
hó stb. alakjában kerülő vizben mindig van egy
kevés szénsav, különösen pedig oxigén és nitro
gén (levegő), melyeket a légkörből abszorbeált.
Legfőkópen szónsav- és oxygóntartalom képesíti
az oldó munkára. A szónsavtartalom eredetileg
nagyon csekély (mindössze az abszorbeált leve
gőnek körülbelül 2-5%-a), de amint a földbe ha
tolva, bomló szerves anyagokkal érintkezik, nagy
mennyiségű szénsavat vesz magába. A szénsavon,
oxygénen meg nitrogénen kivíil rendesen még
szerves anyagokat, nevezetesen humuszsavakat
is tartalmaz ós ezekkel az anyagokkal megter
helve olyan hatalmas geológiai ágens, hogy nincs
az a kőzet, mely oldó erejének ellentállhasson.
Rengeteg az a vízmennyiség, amely a föld mély
ségeiben, a kőzetek repedéseiben, likacsaiban,
hasadékaiban, a kőzeteknek egész tömegében
kering ós ott oldó munkáját végzi. Aminthogy
nincsen anyag, amelyen a viz idővel át ne hatol
hatna, nincsen kőzet, melyet a viz ne oldhatna.
Amint útjában a kőzetekből, a rétegekből egyre
oldja az ásványi anyagokat, egyúttal vájja is
azokat és évszázadokon, végtelen hosszú időkön
keresztül tartó e munkájának földalatti üregek,
barlangok (II. k..) az eredményei. Jóllehet a leg-
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több kőzet oldhatósága aráuylag nagyon csekély,
mégis az oldási munka óriási, amennyiben a cse
kély méretű oldhatóságot pótolja a földben ke
ringő viznek rengeteg mennyisége. A mészkő
azon kőzetek közé tartozik, melyet egyebekhez
viszonyitva a szénsavas viz nem éppen nagyon
nehezen old ós mégis egy rósz mészkőnek oldá
sához 1000 rész szónsavval telített viz szükséges.
Ennek dacára a mészkőhegyekben a barlangkép
ződés mindennapi jelenség. Amikor a mészkő
felületén old a viz, akkor a legkülönfélébb alakú
mólyedmények, azokból kiálló hengerek, oszlopok
(geológiai orgonasípok) keletkeznek, valamint
egész rendszere a nyilt csatornáknak, hosszú,
szűk, többé-kovésbbé mély kivágásoknak, baráz
dáknak stb. A mélységben és egyúttal a felületen
is ható oldó munkája a viznek Krajna, Isztria,
Dalmácia ós .Montenegró mészkővidékón eredmé
nyezte a karszt-képződést (1. Karszt, X. k.). De
az oldáson kívül egyéb hidrokémiai működést is
végez a viz. így a dolomitosodást (1. Dolomit, V.
k.), a hidratációt (viztől mentes ásványoknak,
kőzeteknek, víztartalmú ásványokká, kőzetekké
való átalakítását), egyes ásványok oxidációját,
karbonátok képzését szilikátok megbontása által,
szerpentinesedést stb., továbbá pedig általánosan
a mállást is eszközli. A viz e feloldott anyagok'
nagy részét megint lerakja, avagy azok belőle
különböző folyamatok következtében kiválnak.
Ilynemű lerakódás, illetőleg kiválás anyaga a
mésztufa, a gyepvasérc, az édesvízi quarc, a
cseppkő, a sokféle ásvány (zeolit stb.) közetek
üregeiben (mandulakó), számos ásvány-ér és telér stb.
A viz mekanikai működése A viz kémiai vagyis
legfőképen oldó és mállasztó meg anyagot megvál
toztató munkájánál sokkal nagyobb az a munka,
melyet a felületen való folyása közben mekanikai
erejénél fogva végez. A hegylejtőről lerohanó
viz kezdetben árkot mos, ebből azután szakadó
kot, amelyet egyre mélyít, szélesbit ós idővel
völgyképződés az eredmény, a viz a völgyet ki
mosta. A folyó medre is kimosás v. erózió (VI.
k.)munkája, melynek mellókkövetkezményeképen
földomlások, hegycsuszamlások stb. jelentkezhet
nek. A földoszlopok (VII. k.) képződése, a eanonkópződés (1. Gátion, IV. k.), a deuddáció mind
nagyobbára a viz mekanikai munkájának ered
ménye. A viz az apróbb-nagyobb kötuskókat, kő
törmelékeket, kőporladékokat, iszapot egy ideig
magával hurcolja,végre azután amint osése gyen
gül, folyásának ereje lassul, lerakja őket. A na
gyobb törmelékek hamarább, kisebbek később ra
kódnak le, legvégül rakódik le a homok ós vízben
lebegő finom iszap. A törmelékek, amint a vízben
gördülnek, egyre kopnak, mindig kisebb meg ki
sebb görgetegekké, kavicsokká súrlódnak. Akár
kavics, akár homok, akár iszap rakódik le, min
dig üledék kőzettümegrótegek képződnek, melyek
a viz mekanikai alkotó munkájának az eredmé
nyei. A folyamok deltája is ugy keletkezett, hogy
a folyóvíz óriási iszapmennyisóget, törmeléket
rakott le a tengerbe ömlése helyén, vagyis torko
latánál, miáltal a tengerből tért foglalt és azt
szárazfölddé változtatta. A viz mekanikai műkö
désének eredménye a talajvíz meg a forrás kép
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ződése is. A talajba szivárgó viz részint a földfelület 1 ikacsos rétegein, rész int a szi klák, kőzetek
repedésein, hasadékain keresztül a földbe jut, ahol
vizjárhatlan rétegben sík helyen mint talajvíz
gyűlik meg, mélyebb helyeken pedig ha összegyűl
és egyúttal lefolyásra is talál, forrás alakjában
tör elő; 1. Forrás (VII. k.).
SZT. H.
Viza, török város Bdirne vilajetben, a Drinápolyból Konstantinápolyba vivő úton, 190 ni. a
tenger szine fölött, 5—6000 lak. Görög metropolita székhelye. Van citadellája, szőllcV, zöldség
es gyümölcs termelése. Ókori neve Bizye.
_ Vízaknai Antal, statisztikus, szül. NémeitÜrögön (Baranya) Í8G3 dec. 3. Tanulmányait a
pécsi főgimnáziumban s a budapesti tud.-egyete
men végezte, ahol, miután egy félévet Bécsben
töltött, 1886. államtudományi doktorrá avatták.
1887. az orsz. m. kir. statisztikai hivatalba lé
pett, ahol 1889. segédfogalmazó, 1892. fogal
mazó, 1895. segódtitkár, 1896. miniszteri titkár,
1898. miniszteri osztálytanácsos lett, nevét Viznekerről V.-ra megmagyarosítván. Irodalmi dol
gozatai: A nemzetiségek aránya Magyarorszá
gon (az 1851., 1870. és 1880. népszámlálások
alapján, kézirat a m. kir. központi stat. hivatal
könytárában, pályamunka); Jog- és államtudományivizsgálatirendszerünkreformjához(B\\dapest 1888); majd a következő évben Felelet Ap&thy
Istvánnak, aki az ő müvét a Budapesti Szemlében
élesen megtámadta. Ajog-ésjllamfyidomúíttji
szakoktatás reformja (BudíutosVíSBfjjr^églll az
ő tollából került ki az 1890/>u§y í^fls^pMlási
mű foglalkozási statisztiMimiak befezetó rwze.
V. 1887 óta részt vett a K^gt,tód^sé(tej% SVM»&
tikai évkönyv szerkesztéfeöieiij, "V*V J2 ff'1Vizátbocsátó, az oly\t*flajfi'OjnW?&ely jgwpet
magán keresztül e r e s z t i / ^ f c í í ^ l ^ l V ^ y u r
Vizépítészeti
igsizgazSt^S^Jjü-si^aí vízépítészeti igazgatóság.
^^^-rr^^^
Vizfal, a kő- vagy f agátaknak a vizudvar felőli
része, mely a gát vizáthatlanságát biztosítja.
Vizi áloé ("(ÍV.), 1. Kolokán (X. k.).
Vizi gesztenye (növ.), 1. Súlyom (XV. k.).
Vizi kender (növ., Eupatorium ToumJ, 1. Séd
kender (XIV. k.).
Vizi muhar (növ.), 1. Kakaslábfíí (X. k.).
Vizi penész (»öv.), 1. Moszatgombák (XII. k.).
Vizi puska, a tűzi fecskendő népies neve.
Vizi saláta (oöv.), a Veronica Beccabunga, 1.
Veronikafű (XVI. k.).
Vizi utiíü (növ., Alisma L.), 1. Hülőrfií (IX. k.).
Vizkapu, 1. Zúgó.
Vizmérték, az a víztömeg, mely egy másod
percben állandóan 100 lit. mennyiségben foly;
vízhasználatnál a vízmennyiség mértékegysé
géül (modulus) szolgál az 1885. XXIII. t.-c. 39. §
értelmében.
i»;i>.
Vizosztó, oly szerkezet, mely valamely csa
torna vizét két v. több irány felé bizonyos meg
határozott mennyiségben szolgáltatja ki. Rende
sen öntözésnél, ahol a viz értéke nagy, szokták
alkalmazni, hogy a vizet használók csak éppen
azt a mennyiséget kapják, melyért a bért fizetik.
Igen sokféle ilyen szerkezet ismeretes, melyek
legtöbbje egy nagy medencéből, melyben a csa
torna vize megcsöndesedik s a medencén alkal-

Vízpárna

— 800 —

mázott nyilasokból és bukókból áll, melyek az
után a kívánt vízmennyiséget pontosan szolgál
tatják. A vízszolgáltatás egységét, vagyis a másodpercenkint elfolyó víztömeg mértékét modulus
nak hívják. Nálunk a modulus 100 lit. viz. HGD.
Vízpárna, vastag vizréteg a bukógátak alatt,
mely arra szolgál, hogy a lezuhanó viz eleven
erejét fölfogja és a meder kimólytllését megaka
dályozza. Ha a bukó alatt a fenék nincs biztosítva,
akkor a viz medenceszerüleg kivájja azt, míg
elegendő vastag V. nem képződik, hogy a további
kimosást megszüntesse. A bukó alatti fenékbizto
sításoknál igen gyakran mesterségesen állítják
elő a medencét, hogy benne a kellő V. létesüljön.
Vizsla (XVI. k., 1. a mellékelt két képet). A
V.-k osztályozása szőrük minősége ós bizonyos
országok vagyis inkább nemzetek szerint törté
nik. Szőrükre nézve három osztály van: a) rövidszörüek, b) hosszúszőrüek, c) tüskésszörüek.
.Miután azonban csaknem mind a három osztály
előfordul a nemzetek nevei alatt ösmertek között
is, kénytelenek vagyunk ezeket világosság kedve
ért mellőzni s elfogadni a nemzetek neve után
elnevezett osztályokat, amelyek ismét szőrük sze
rint külön fajokat alkotnak. Vannak: a) angol-,
b) német-, c) francia-, d) olasz-, e) orosz-v.-k.
Az u. n. francia, olasz és orosz V.-kat nem tart
ván egyebeknek, mint az angol s német V.-nak
legfeljebb az éghajlat által létrejött s a lénye
gükben el nem térő változatait, csupán az angol
s német fajú V.-kat fogadjuk el. Az előbbiek is
mét feloszlanak: a) Pointerekre, b) Setterekre s
ez utóbbiak ismét három alosztályra, u. m.: az
angol (english), az ír (irish), a Gordon v. black
and tan setterekre. A németek pedig: a rövidszőrü,
hosszúszőrű és tüskésszőrü V.-kra.
I. Angol V.-k. 1. A pointer, a) az ó-spanyol
(old spanish) pointer. Sydenham Eduárd 1805. a
Cynographia britannioa-ban erről ezt irja: A spa
nyol pointer nehéz, laza alkotású eb. Magassága
körülbelül 22 hüvely. Hasonlatossága a southernhound-hoz nem csekély. Feje nagy, szemei között
rovátkos. Felső ajakai szélesek, fityegők. Fülei
keskenyek, lefüggők s mérsékelt hosszúságúak.
Szőre rövid, sima. Színe sötétbarna, barna,
fehér, vörösfehér, fekete, feketefehér, szeme
felett néha rozsdavörös foltokkal. Farka vé
kony, rövid, egyenes. Hátsó lábain olykor sas
körmei vannak. Hátsó lábfeje néha kifelé hajló.
Fölösleges e gyakorlatból kiment ebbel tüzeteseb
ben foglalkoznunk. Azonban méltó megfontolás
tárgya lehetne, nem volna-e annak keresztezése
a mai pointerrel kívánatos.
b) A modern angol pointer. Kevés faj van,
amely a kiállításoknak annyit köszönhetne, mint
a pointer. Ezen faj kedvelői a kiállítások előtt
sokkal több gondot fordítottak annak vadászati
sajátságára, mint fajjellegeire. El kell fogadnunk
azon véleményt, hogy a modern pointer a nehéz
ó-spanyol pointernek a könnyű f'oxhoimddal való
keresztezéséből származik. Ezen keresztezés vilá
gos oka az volt, hogy a nehéz spanyol pointer
több sebességet és kitartást nyerjen, mert tudjuk,
hogy a mily erős oldala volt a spanyol pointer
nek a rendkívül finom orr, épp oly gyöngéje volt
a lustaság s hirtelen fáradás. E mellett még

Vizsla

némi okul szolgálhatott a szín is, mivel oly sok
esetben világos a fehér alapnak előnye az egy
színű sötét szín fölött. A keresztezés ideje ponto
san meg nem határozható ; de az kétségen felül
áll, hogy a mai pointer mesterséges tenyésztés
nek az eredménye s igy csak fokozatosan lehetett
ez irányban célt érni. Hogy ez valami nagyon
régen nem történhetett, kitűnik abból, hogy régi
irók említést nem tesznek róla. P. dr. Gaias említi,
a spánielt, a setiert, de a pointert nem. Ő erősen
hangsúlyozza a spániel spanyol eredetét s miután
a spanyol pointer is onnan származott, bizonyo
san felemlíti vala, ha lett volna róla tudomása.
Sydenham Eduárd 1800. azt mondja a pointer
ről : ezen fajt oly módon javították, hogy kivá
lasztották a legfürgébb példányokat s ezekbe judiciozus keresztezéssel a foxhoundból tüzet, se
bességet és kitartást öntöttek. Nagy gonddal
építve tovább ezen az alapon, állott elő a mai
pointer, becses és belterjes sajátságaival felül
múlva elődjót alakban, hanem kérdés, hogy más
becses tulajdonságai némileg nem szenvedtek-e ?
Ezen fajnak alakja könnyed, erőteljes, igen ará
nyos és mozgékony. Magassága 22 hüvely körüli.
Feje nem nehéz, hosszú; fülei, ajkai vékonyak,
keskenyek; szőre' rövid, sima; szine többnyire
fehér alapon foltos, olykor egész fehér; farkuk
vékony, egyenes. Saskörmének nem szabad lennie,
A faj nagyon tüzes. Nagyszerű modorban keres,
nyílsebességgel röpül át a mezőn; éles szagérzéke
van s galoppjánál hasig a földbe látszik merülni,
fejét azonban magasan s farkát elnyújtva hordja.
Győzössége fáradhatatlan. Vannak azonban ezen
előnyökkel szemben hátrányai is. Túlheve néha
elragadja. Ha azonban ezen győzedelmeskedünk,
becse rendkívüli s ára magas. Soknál az orrcimpa
kettes bevágással bir, ami azon hitet költi, hogy az
ilyennek jobb orra van. Ez hibásnak bizonyult tétel.de mint a bulldognál sokákisértett.Mamindenki
borzadna ily double nősed (kettős orrú) állattól.
A z osztályozásnál szokás bizonyos testsúlyt irány
adóul venni. Szinre való tekintet nélkül kiállítá
sokon az 55 fonton felül nyomó kanokat s az 50
fontos szukákat a nehéz, az azon aluliakat a
könnyű osztályba sorozzák. A szinvegyületek ma
inkább fogytak,mint szaporodtak. Legkapósabbak
a fehér-barna, fehér-sárga, fehér-narancsszinüek
és újabban a fehér-fekete foltosak. Mi csupán csak
a színért soha se helyeznénk egy ebet a másik
fölé. De óva intünk olyanok ellen, amelyeknek
világos szin mellett fekete orruk van. A fehér
barna színűeket sokan azért helyezik felülre, mi
vel ez volt a spanyol pointer rendes szine. De ha
a közbenső keresztezéseket tekintjük, ennek sincs
lényegi értéke. A pointer, mint kisérő társ talán
nem mórkőzhetik meg nagy riválisával: a setterrel, habár vannak előnyei is; p. az értelmiség
az, melyben a pointer valamennyi ebfaj felett
tündöklik. Mint házbeli kedvenc nem áll ő anynyira magas fokon, mint hinnők. Igénytelen szőre
háttérbe szorítja őt a setterek luxusszerü selymes
szőrével szemben. A pointer külseje egészben
megfelel az ő értékének mint vadászeb s mint
ilyennek bizonyosan sok megérdemlett barátja
van a föld kerekségén. A pointerek nemesítésé
ben, illetve a modern pointer előállításában nagy
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Griffon.

Angol (english) setter.

ír setter.

Gordon vagy black and tan setter.

VIZSLÁK. II.

Német hosszúszőrű vizsla.

Német rövidszörü vizsla.

Tüskés-szörü német vizsla.

Pointer.
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érdeme van Mattingleynek, főképen azonban Mr
Edgé of Strellynek. Továbl) nemesitették a fajt:
hord Kennedy— Osbaldestone, Sir R. Musgrave,
Lord Sefton és hord Derby. A Kennel Club Stud
Book azon öt törzsoszlopa, amelyekre a mai első
rendű anyag visszavezethető: Sam Prico Cham
pion «Bang»-je K. C. S. B. 739. — Broekton
«Bounce»-a K. C. S. B. 768. — Sir R.r Garth
Champion «Drake»-je K. C. S. B. 842. M Whitehouse Champion «Hamlet»-je K. C. S. B. 876 és
Statter Major-ja K. C. S. B. !)05.
A szokásos kiállítási skála 100-aslábra vezetve:
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szigorúan, irish setter nevet visel. A koromfeke
téket, rozsdavörös pofával s végtagokkal black
(ind Imi avagy Gordon settereknek nevezik a faj
alapitójáról, Gordon hercegről. A színek, amehynyiben fajjelleggé nem kanonizáltattak, pusztán
a divat dolgai.
Három setterfajt különböztetnek meg: a) az
angol setter a már felsorolt minden színben. Sötét
alapszínnél a fekete orr s ugyanoly szájpadlás
szivesen láttatik; b) az irish setter, egyszínű vö
rös. Csekély fehér elnézhető; c) black an tan v.
Gordon setter, koromfeketék, téglavörös pofával
Lábszár, talp
_ . 10 s végtagokkal. A két utóbbi fajnál okvetlen meg
Koponya
. . 10
. 10 kívántatik, hogy orruk s szájuk czafrangja fekete
orr, fülek, szemek - . 10
Szőr ... — ...
Kaik
.
Nyakszirt, váll ... . . 10
legyen s szájpadlásuk is ily foltos. E nélkül is
10
Mellkas
.
Általános kép... ... . . 20 lehetnek nemesen tenyésztve, nem tartja az angol
.
10
Bordák ... .
Összesen _ . 100 kifogástalanoknak.
A pointereknél
Angliában
ma
leghirnevesebb
A setterek kiállítási 100-as skálája :
tenyésztők:
Mr W. Arkwright;r Rev. W. Slieild; fej
._
20
r
M Bryan; W. Chapmann; M E. C. Norrish. Szem és fülek
_. ._
.
... ... ... 10
... ._
... 10
Azonban, miután a kiállítási düh még mindig Vállak és nyak .. ...
Derék és mellkas
—
20
felszínen van, inkább ajánlatos Skóciából impor Ágyék
... _.
... 10
tálni, hol a vadászat a fő. Hazánkban ketten fog Lábszár éá lábfők
_
10
lalkoznak pointerek tenyésztésével; Fónagy Jó §zör és fark
_
_. 10
_.
—
10
zsef Budapesten az állatkertben s e sorok irója Általános k é p Összesen ... 100
Hanván.
2. A setter (ülő, az angol to set a. m. ülni szó
Settereket hazánkban Fónagy József tenyészt
tól). A setterek eredetéről biztosat épp oly kevéssé Budapesten az állatkertben levő kenneljében. Akik
tudunk, mint a pointerekéről. Valószínűnek tart az angol V.-k iránt bővebben érdeklődnek, utaljuk
juk azt, hogy a spaniel-tCA származik, amelyről e sorok írójának Budapesten az Eggenberger cég
111. Eduárd egyik fia a British Museumban még nél megjelent: Az angol vizsla című müvére."
meglevő «The master of the Grame» című köny
Nemet V--k, minden valószínűség szerint Spa
vében így szólt: A sólymászatnál használt ebek, nyolországból származnak. A németek V.-iknál
mivel Spanyolországból erednek, «Spaynel»-nek külön l ele keresztezésekhez nyúltak s főkép a vér
neveztetnek. Ezek nagy, erős ebek, nehéz, széles ebhez azon célból, hogy az apró s a fő vadra
fejjel. Szinök vörös-fehér; szőrtik durva, hosszú ; egyaránt alkalmas legyen. Meg nem gondol
farkuk erős vitorlával bir. .Mások meg ugy vidé ták azonban azt, hogy e két fajnak egyesítkednek, hogy a settert még a rómaiak vitték a hetetlen belső fajjellegei vannak. S ezen az úton
szigetországba s aztán ettől származnék az ala oda jutottak, hogy nem volt V.-jok, se vérebök.
csonyabb spániel. Mindkét hagyományból azon ban Nagy részben fellépett a tenyésztési gondatlan
világos az, hogy származott légyen a setter a ság is s az eredménye: elkorcsosodás. Végre a
spánieltől, avagy viszont, e két faj között szerves hetvenes években Schmiedeberg Rudolf létesí
összefüggés van. Annyi csaknem bizonyosra ve tette a mozgalmat a német V. regenerálására.
hető, hogy a midőn a mostani foxhoundok a Összeállítottak egy szakbizottságot, amely meg
bloodhoimd-mik (véreb) agárvérrel való keresz állapította a német V. fajjellegeit. Ennek megtezése által tétettek könnyebbé s becsesebbé, gon felelöleg Sperling tanárral festettek egy ideális
doskodtak a setterek f utósabbá tételéről is. Hogy képet. Az ennek legmegközelitőbben megfelelő
miféle kísérletezések által, az ma biztosan meg egyedeket felhasználták a tenyésztésre s ezen el
nem állapítható. A setterek javítása körül annyi járást elnevezték otdurch Typus zur Leistung»érdeme senkinek se volt, mint Lawerack Eduárd nak. Azonban arra ébredtek, hogy a külső és belső
nak. Sőt azt is állíthatjuk, hogy annyit soha senki fajjellegek nem fedték egymást s ezzel ezen út
sem tett állatfajért, mint Lawerack a setterekért. megbukott. Megkísértették az ellenkezőt: «durch
Az ő örököse a még életében kedvence Llevellyn heistung zum Typus». Eredmény így sem lett.
W.Purcellvolt.Ót illeti meg másodsorban a babér, Elvégre oda nyúltak, hová mindjárt kellett volna :
hogy Old hawerack nyomain tovább építve, oly az angol vérhez. Gondosan megtartva azt, amire
eredményekre jutott, hogy büszkén mondhatja törekedtek s ismét kiküszöbölve azt, ami céljaik
magát a legnagyobb settertenyésztőnek. Setterek nak meg nem felelt; ma már közel járnak az új
találhatók csaknem minden színben, de egy faj, német V. állandósításához.
avagy egy alomban csak ritkán. Vannak egész
1. A rövidszőr il német V- Általános kép: közép
fehérek, feketék, fekete-vörösek, fehér-vörösek,
fehér-sárgák, kisebb s nagyobb foltokkal (english nagyságú s nem nehézkes, erős alkat. Pej és nyak
setter). Ha ezeknél a fekete v. vöröses pettyek a nyugalomban haráiitmagasan, munka közben in
fehér alappal sűrűen váltakoznak, ezeket kék v. kább vízszintesen hordva. Feje középnagyságú,
vörös beltonoknak nevezik. Az egyszínű vörös nem nehézkes. Koponyája széles s mérsékelten
több, kevesebb fehér foltokkal, amit még nem is domború. Az os occipitale nem domborodik ki ki
régen hibának tartottak, de ma már nem vesznek fejezetten. Állkapcája arányos koponyájával. Orrháta széles s nem vékonyodik el a szemek felé. A
A
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homlokcsont nem esik miiit a pointernél szögletben alul tompán kerekdedek, magasan s mindjárt tel
az orrcsontra; de észrevétlenül megy által abba.' jes szélességben ülők, minden ránc vagy csava
Profilban nézve orra széles és tompa. Az orrhát rodás nélkül. Szemei tiszták, se nem ki-, se nem
egyenes vagy legfeljebb gyengén ívezett. Ajkai beülök. Nyaka erőteljes. Hosszabb mint a rövid
egymást jól fedjék s a szájszögletnél ráncosak szőrüé. A szirten könnyen domború, lefelé követ
legyenek. Fíllei mérsékelten hosszúak, alul tom kezetesen vastagodó. Háta rövid s a vesetájon
pán kerekdedek s fentről le egyenlő szélességitek, könnyedén domborodott. Melle keskenyebb a rösemmi ránccal nem szabad bírniuk s simán kell vidszőrü V.-énál. Mellkasa mélyebb s kissé ösza pofához lapulniok. Nyaka középhosszú, erőtel szenyomott. A has hátul felhúzódó. Farka köjes, a nyakszirtnél gyengén ívezett s a mell felé zéphosszuságu, tövében vastag, fokozódva véko
fokozatosan szélesbfllö. Torkán a bőr laza, de nyuló. Közepéig vizszintes, onnan tompaszögben
minden pillengö nélküli. Szemei tojásdadok, kö- kissé ferdén fölfelé irányuló s jó zászlóval bíró.
zépnagyók s tiszták, se nem ki-, se nem beülök. Elölábszárak: váll ferdén álló, laposabb s lazább
Szemhéjainak nem szabad kifordultnak lenniök. izomzatú mint a rövidszőrüé. Lábszárai egyene
Háta széles és a vesetájon gyengén ívezett. Melle sek, a könyöknek nem szabad oldalt görbülnie.
széles, bordáinál hosszas, tonnaszerün domború. Hátsó lábszárak: combjai kevésbbé fejlettek, mint
Hasa hátul gyengén felhúzódó. Farka középhosz- a rövidszőrüé. Alsó lábszára mérsékelt szögletet
szu, egyenes s legfeljebb gyengén felfelé hajló. képez a csalikkal, melynek se ki-, se befelé nem
Tövében vastag, egyenletesen vékonyuló, azon szabad hajlania. Lábfejei kerekdedek, de valami
ban nem végződik mint a pointernél formális vel nyultabhak, mint a rövidszőrüé. Lábujjai
hegyben. Szőre alul kissé durvább, de nem hosz- enyhén domborúak, jól zárulok. Körmei erősek,
szabb. Első lábszárai s válla: utóbbi ferde s jól görbék. Talpai nagyok, durvák. Szőre hosszú,
beidegzett, könyöke se ki-, se befelé ne hajoljon. selymes, puha s fényes, nem göndör, de gyengén
Lábszárai egyenesek s erőteljesek. Bokáiban hullámos. Arcán rövid, tömött, puha. Fülein lesemmi hajlás nem tűrhető. Hátsó lábszárai: és hátrafelé hosszan lefüggö, ugy hogy emiatt a
combjai izomdúsak. Alsó lábszárai nem mere fül nagyobbnak látszik lenni, mint valóban. Tor
vek, se nem ferdék, mint p. az agárnál. Hátulról kán, nyakán, mellén és hátán hullámos cafrannézve teljesen egyenesek. Lábfői kerekek. Láb got képez. Az első lábszárak hátulján a könyök
ujjai mérsékelten ívezettek s teljesen záródók. tői a csánkig, valamint a hátsó lábszárakon a
Körmei erősen görbék. Talpa nagy s durva. Szőre lábtőig hullámos, zászlószerü kinézésű. A fark
inkább durva s tömött. Fülein rövidebb s simább, alatt a hosszú, lefüggő szőr jó zászlót képez.
farka alján s hasán durvább, de nem feltűnően mely a fark közepe előtt éri el legnagyobb hoszhosszabb s semmi esetre nem kefeszerü. Szine: szát, onnan végig folyton rövidül. Szine egyszínű
fehér, nagy barna foltokkal, vagy fehér-vöröses, barna, világos szemekkel s keskeny fehér sávval
barnás, szürkés pettyekkel. Egész májszin-barna. a mellén ; fehér-barna foltokkal vagy szürkés-vö
Ritka esetben egész fekete, avagy fehér-fekete rös pettyekkel. Ritkán fekete vagy fekete-fehér.
foltokkal. Szeme dióbarna. Sötétszinü ebeknél,
Hibák: hajlott vagy felkunkorodó orr, göndör
ellentétben a pointerrel, világosabb barna.
vagy gyapjas szőr, rövidszőrü fülek, erősen fel
Hibák: túlnehéz alkat, túlnagy fej, ráncos kunkorodó fark, a vitorla hiánya, avagy hosszabb
homlok (conicus os occipitale), hosszú avagy rán szőr a fark vége felé, kifelé forduló lábszárak,
cos fiilek, kitágult avagy kiforduló s vörös köny- szétterpedt lábujjak, kecskeláb s hármas szin.
zacskó, nyakpillongő, nyerges hát, görbe lábszá
.'í. A tüskés szőrű német V. Meg kell jegyez
rak, lúdtalp, terpeszujjak, felfelé kunkorodott és nem, hogy ezt s a griffont a németek két külön
alul kefés fark. Sasköröm nem diszqualilikál; de fajnak tartják. Mi ellenkező nézeten vagyunk- s
nem is kívánatos.
a különbséget onnan datáljuk, hogy a griffon
2. A hosszúszőrű német V. általános képe: kétségtelenül erős keresztezésen ment által a
közópnagyságon felüli, erőteljes s inkább nyulott pointerrel, ami egyáltalán nincs hátrányára. Kü
testalkat. Törzse oldalt kissé összenyomott és nem lönben nem tekintik egyébnek, mint a rövidszőrü
oly tonnaszerü, mint a rövidszőrüé. A váll és V. variánsának, melytől csupán durvább, tömőt*
eomb izmai nem annyira küllők. Fej- ós nyakhor- tebb s hosszabb szőrével tér el. A tüskés szőrű V.
dás rendszerint magas. Farkhordozása a középig szőre csak kevéssé görbe, nem szaliad cafatosnak
vizszintes, onnan gyengén felfelé törekvő. A test lennie. Csaknem egészen fénytelen. Tapintásra
hosszú szőre hullámosan függ lefelé. Arckifeje keményebb és durvább. Nyakán, teste alsó ré
zése vidám, értelmes és jóindulatú. Járása kóny- szein, lábai hátsó részén gyengén előre álló zász
nyed, csaknem nesztelen. Feje hosszudad, de nem lót képez. A lábszárak első oldalrésze azonban
nehézkes. Koponyája széles s könnyedén dom feltétlen rövidszőrü. Alsó lábszárai hosszúak, feiv
ború. Az os occipitale és a nyakszirt élesebben dón állók. Csánkjai egyenesek. Lábfejei durvák,
jelzett, mint a rövidszőrünél. Állkapcája arány kerekek, domború s jól záródó ujjakkal. Körmei
ban áll a koponyával. Orrliáta szóles s a szemek erősek. Talpai nagyok s durvák. Szőre sűrű, tö
felé nem keskeny ülő. A homloknak az orra való mött, sima, ruganyos, halvány, selymes fénynyel.
esése nem éles, de mérsékelten emelkedő. Profil Szine szürkebarna, mint a rőtvadé télen. Orra,
ban nézve az orr valamivel kevósbbé tompa, mint szemtája s fülei feketék. Vannak vörös-sárgák,
a rövidszőrünél. Orrliáta egészen egyenes vagy sötét-fakók vagy fekete-bama hullámosak. Hátán
legfeljebb gyengén domborodó. Ajkai egymást olykor sötét sáv vonul végig.
teljesen fedik. A szájszögletek felé erősen kifej
Hibák: Keskeny, magas koponya, doggszerü
lett ráncokkal. Fülei középhosszuak, szélesek, I nagy hegyes orr. valamint, ha ez a szemekig
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egyenlő széles. Ráncos s alul hegyes fülek, vé
kony olölábszárak, erősen hajlott alkar, tacskóalakú lábak, rövid v. felfelé hordott fark s magas
mar. Fehér a színben nem kellemes.
HANVAY.
Vízvári Marinka, színésznő, szül. Budapesten
1S79 máj. 27. A szini akadémiából lépett a nem
zeti színpadra 1892 jun. 18. mint Dumas : Alfonz
urának gyermek-szereplője; 1896 óta a nemzeti
sz inház tagja s a fiatal naivak szerepkörében
működik. 1898 máj. 27. férjhez ment Tapolczai
Dezsőhöz (1. o.), a vígszínház tagjához. 1900-ban
liárom havi gyakorlatra a vidékre küldötte ki az
igazgatóság.
Vizvonzás (hydrotropismus), az a tünemény,
hegy a nedvesség a gyökeret növekedésónok ren
des irányától el bírja téríteni, p. a függőirányos
növekedéstől oldalra. Különben a talajban oldal
vást felhalmozott táplálék is hasonlókép irányítja
a gyökeret. Ez a trophotropismus, vagyis táplá
lékvonzás. A belső ok itt még ismeretlen.
Vjatka, orosz kormányzóság, (ISOT) 3.082,788
lak. — V., váron, ugyanakkor 24,782 lak.
Vjernoje, orosz város, 0897) 22,982 lak.
Vladikavkáz, orosz város, 0.897) 43,843 lak.
Vladimír, orosz kormányzóság, dsy?) 1.570,733
lak. — V., város, ugyanakkor 28,315 lak.
Vladivosztok, orosz város, 0897) 28,896 lak. Az
orosz kormány 131/.. millió rubelt fordít a város
erődítésére, mely munkálatokkal a mérnöki kar
nak 5 óv alatt el kell készülnie.
Vlieger Simon de, hollandi festő, szül. Rotter
damban 1600 körül, megh. Amsterdamban 1660
körül, 1634—40. Delfthen élt, azután Amster
damba költözött. Eleinte komor, sötét képeket
festett, melyek többnyire hajótöréseket, tengeri
viharokat ábrázolnak, utóbb különösen a csön. des, ("lénk hajóforgalmit tengert szereti lefesteni
és különös linoman, ragyogó színezéssel ábrá
zolja a légkör tüneményeit. Nagy befolyást gya
korolt az amsterdami tengeri festőiskolára, de
festett szárazföldi tájképeket is. Különösen sike
rültek ilyen tárgyú rézkarcai. Festményei nem
ritkák. A drezdai, berlini, szt.-pétervári, bécsi,
kopenhágai és az angol képtarakon kivíil külö
nös nagy számmal találhatók a kisebb német
gyűjteményekben. Nagyon jól van képviselve a
budapesti országos képtarban három képével,
I u. m.: Szélcsend a tengeren (314. sz.); A nyálfosás (323. sz.) ós A kút (326. sz.).
Vlyndt Pál, 1. Flindt (VII. k.).
Vocliysia Juss. (»ÖV.), a róla nevezett család
faja v. cserjéje, 55 faja Dél-Amerika északi ré
szén terem. A V. Guianensis Auhl. guianai fa,
kemény, de nem nagyon tartós faját hazájában
itaballi v. kopaiyóe néven értékesítik.
Vog, súlymérték, Norvégiában és Dániában
36 font = 18 kg.
Vogel, 1. Gyula, angol-ausztráliai államférfi
ísziil. 1835.), megh. Hillersdonban 1899 máro. 12.
2. V. Hermann Vilmos, német kémikus, megh.
Berlinben 1898 dec. 17.
1. V. Jakab, svájci költő, megh. Glarusban
1899 ápr. 22.
Vohumano, 1. Bahman (II. k.).
Voigt, 1. Györgg, német történetíró, megh.
Lipcsében 1891 aug. 18.
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2. V. Johanna, 1. Amhrosius.
Voitsberg, 1896 óta kerületi kapitányság Stiriában, Y. járással, 676 km2 ter., U890) 41,216 lak.
Vojnits, 1. István (bajsai) báró, főispán, szül.
Szabadkán 1856 aug. 18., atyja V. Lukács, anyja
Szemző Jozefa. A középiskolát Pesten és NagyKauizsán végezte, a jogi tanulmányokat pedig
l'écsott és a főváros egyetemén hallgatta, hol
1882. az államtudományok doktorává avatták.
T. a. évben kinevezték Bács-Bodrog vármegye
tisztelettel i aljegyzőjének, 1884. valóságos al
jegyzőnek választották s egy év múlva tisztelet
beli főjegyző lett. 1887. országgyűlési képvise
lőnek választották. 1893 márc. Baja ós Szakadka,
1895 jun. 6. Bács-Bodrog vármegye, Baja és Zombor főispánjává nevezték ki. 1899 jan. 4 meg
kapta a magyar bárói méltóságot s az örökös fő
rendiházi tagság jogát.
2. V. Sándor (bajsai), országgyűlési képviselő,
szül. Szabadkán 1865 aug. 17. Középiskolai ta
nulmányait a budapesti piaristáknál végezte s
az érettségi letevése után 1884. mint egyéves
huszárönkéntes szolgált a 14. huszárezredben
Aradon. Mint tartalékos huszártisztet a 4-ik hu
szárezredbe osztották be s megtartva tiszti rang
ját, jelenleg a vörös-keresztnél van mint se
besültszállító osztályparancsnok. 1886—87. el
végezte a magyaróvári gazdasági akadémiát és
diplomát szerzett. 1896. országgyűlési képvise
lőnek választották szabadelvű párti program mai.
Földbirtokán nevezetes állattenyésztése van.
Mindkét budapesti nagy kiállításon az első díjat
nyerte el lovaival. Versenyistállója első helyenáll.
Vojnovics Ivo, horvát novella- és drámaíró,
szül. Raguzában 1857 okt. 9. Tanult Spalatóban,
Zágrábban, azután bírósági szolgálatba lépett,
majd 1890. Zárában helytartósági jegyző; mint
birósági tisztviselő Horvát-Kőrösön tartózkodott
s ott irta irodalmi alkotásai legjavát. Húsz éves
korában irta első drámáját: Pad dubrovacke -ré
pa blike (A raguzai köztársaság bukása, 1877). A
Vienácban 1880. megjelent Sergius P. álnév alatt
Geránium c. elbeszélése ós ugyanez álnév alatt
adta ki 1884. a H. Matica Perom i olovkom (Tol
lal és trónnal) c. novelett-gyüjteményét, ezek tu
lajdonképen karcolatok. Ezen könyvei nagy fel
tűnést keltettek és Grabovski Broniszláv V. no
velláit lengyelre fordította. Mintaképe a francia
Flaubert Gusztáv. 1887. saját neve alatt lépett
fel a H. Matica kiadásában Kszanta c. elbeszélé
sével, mely a mai Raguza polgári életét rajzolja.
1891. jelont meg Psyeho jeles drámája.
MARG.
Vojuca, 1. Vjosza (XVI. k.).
Volary, 1. Wallern (XVI. k.).
Volí György halála után megjelent A honfog
laló magyarok műveltsége (Budapest 1897); Az
egyházi szláv nyelv hazája és a magyar honfog
lalás (u. o.) 1897). Síremlékét 1899 ápr. 23. lep
lezték le Budapesten a kerepesi-uti temetőben.
Volger György Henrik Ottó (Senkenberg), né
met geológus, megh. Sulzbachban 1897 okt. 18.
Volhinia, orosz kormányzóság, (189?) 2.997,902
lakossal.
Volker, álnév, 1. Uhland (XVI. k.).
Volkmann Rikárd, német orvos, megh. Jená
ban 1889 nov. 28.
51*
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Volkstedt, német falu Schwarzburg-Rudolstadt
fejedelemségben, a Saale-folyó mellett, (1895) 1567
lak. Van két porcellángyára, poreellánfestő-intézete, gipsz- és téglagyára. Itt tartózkodott 1788.
Schiller, akinek bronzból való mellszobra a Saale
jobb partján levő Schillersböhe-magaslaton van
felállítva.
Vollmar-féle borszűrő, 1. Taylor-féle horszürö.
Vologda, orosz kormányzóság, (1897) 1.305,587
lak.
V., város, ugyanakkor 127,822 lak.
Volta Sándor gróf, olasz fizikus (XVI. k.). Az
1899. Comoban rendezett V. -kiállításon jul. 8. tűz
támadt, mely a V.-ereklyók legbecsesebb darab
jait (óráját, díszkardját, ajándékait) elhamvasz
totta. V. ö. Porlezza L„ Vita di A. V. (Como 1898).
Voltner-féle gyermektej, 1. Gyermektej.
Voltri, város Genova olasz tartományban, a
genovai öböl (Riviéra di Ponente) és a genova—
ventimigliai vasúti vonal mellett, 6358 lak., bú
csújáró templommal, VII. Henrik német császár
felesóge,Margit,síremlékének (készítette Giovanni
Pisauo 1313.) a Brignole Sale-villában levő ma
radványaival, technikai iskolával, 22—23°-os
kénes forrásokkal és íürdőintézettel, gyapot-,
gyapjú-és jutafonással és szövéssel, papírgyár
ral. Itt győzték le az osztrákok Melas vezetésével
1800 ápr. 18. a Massena parancsnoksága alatt
levő franciákat.
Voltunk mint ti, lesztek mint mi: por és
hamu, a Széehenyi-család nagycenki sírboltjának
felirata. (Itt nyugszik gróf Széchenyi István.)
V o l u n t a r i s m u s (lat.), egyházi elv Angolor
szágban és B.-Amerikában, mely az államogyházi
elvvel ellentótben az egyháznak önakaratbeli jo
gát (voluntas) hangsúlyozza. Bz a V. az amerikai
gyarmatokban különösen a XVII. sz.-tól kezdve
fejlődött ki; Angol- és Skótország egyházi küz
delmeiben pedig mind e mai napig szerepet ját
szik. É.-Amerikában a gyülekezeti V. elvén túl
menve, az egyéni tökéletes V. elvét hirdetik, mely
szerint a vallást teljesen az egyesek választási
szabadságára kell hagyni és eltörülni minden keresztelési ós konfirmációi kényszert. A tapaszta
lat eddig még azt mutatja, hogy egyesek azon
félelme, hogy a V. elvének diadala a vallás pusz
tulását vonná maga után, teljesen alaptalan, cs—Y.
Yoluta (állat), az előlkopoltyus csigák (Prosobranchiata) egyik neme, tojásforma, duzzadt ház
zal; rendesen rövid, ritkán megnyúlt menetekkel;
mély bemetszésii, széles háznyilással; rövid, re
dős tengelylyel; vastag, néha visszahajló külső
ajakkal. Mintegy 120 élő és 250 kihalt faj isme
retes, melyek közül az előbbiek a melegebb ten
gerekben élnek.
D. J.
Vonat (XVI. k), hadászati szentpontból a hadra
kelt sereg aina szükségleteit szállítja, amelyek a
sereg táplálkozására, továbbá harckószségének
és hadműködési képességének f entartására ós elő
mozdítására nélkülözhetetlenek. Magában fog
lalja tehát az említett célokra szolgáló összes
járóműveket, lovakat, málhás állatokat, valamint
a vágómarhát, továbbá az azokhoz tartozó sze
mélyzetet. A V.-ot beosztják: csapat- V.-ra (Truppen-Train), a fő és törzs hadi szállások V.-aira
Train der Haupt- und Stabsquartiere), a hadsereg-
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V.-ra (Armee-Traiu). A csapat-V. (kivéve a vasút
századok csapat-V.-át) ütközet-V.-ra (Gefechtstrain) és málha-V.-ra (Bagagetrain) tagozódik.
A hadsereg-Y.-hoz tartoznak a seregtestek szá
mára szervezetszeríileg, v. a hadra kelt sereghez
egyáltalában kirendelt összes mozgó tartalókintézetek. Ezekhez tartoznak: 1. a lőszer- Y.-ok (Munitionstrain); 2. az egészségügyi V.-ok (Sanitátstrain); 3. az élelmező V.-ok (Verpflegstrain); 4. a
•miiszaki V.-ok (Technische Trains); 5. a V.-tar
talék intézetek (Train-Reserve-Anstalten). A hadsereg-V.-nál a szállító szolgálatot a V.-csapal
(XVI. k.) látja el.
a. T.
Vonatmálházó a vonatkísérő személyzet (XVI.
k.) teendőit végzi, de szolgai rangban véglegesen
alkalmazott, ki mint megbízhatóbb egyén a vo
nat utolsó kocsiján a zárféket kezeli és aszerint,
amint a kalauzi vagy vonatvezetöi vizsgát le
teszi, már azok teendőivel is megbizatik. Rang
jelzőjük 1 cm. szóles ezüstszalag a gallérukoni
Vonatok számozása, 1. Menetirány (XII. k.).
Vonóhorog, 1. Vonókészülék (XVI. k.).
Vonós ötös, az olyan zenemű, amely öt vonós
hangszerre van irva, p. két hegedű, brácsa," gor
donka és nagybőgőre v. egy hegedű, két brácsa,
két gordonka vagy bármily más kombináció
szerint.
Vorarlberg, osztrák tartomány, 1895. a szüle
tések száma volt 3384 (52 halva), a haláleseteké
2574 és a házasságkötéseké 790. Az 1894-iki ter
més 4340 hl. búza, 3900 rozs, 6550 árpa, 10,480
zab, 26,320 kukorica, 2030 hl. hüvelyes, 11,0711.
burgonya és 1588 hl. bor. Az 1896-iki választói
törvény értelmében 4 képviselőt küld a bécsi bi
rodalmi gyűlésbe ós pedig egyet a városok és
kereskedelmi kamarák, kettőt a községek és
egyet az általános választói joggal birok.
Voronezs, orosz kormányzóság, (1897) 2.546,255lak. — V. város, (ugyanakkor) 84,146 lak.
Vosges, francia département, d89(>) 421,412 lak.
1897-iki termése 497,540 hl. búza, 191,390 hl.
árpa, 34,720 hl. rozs, 884,850hl.zab,59.537 hl. bor.
Vossisclie Zeitung (tulajdonképen: Königlich privilegierte Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen) Berlinben naponkint kétszer meg
jelenő liberális német lap, vasárnapi melléklettel.
Riidiger A. J. könyvkereskedő 1722 febr. 11.
alapította, 1751 óta veje Voss Pr. Chr. tulajdona
volt, ki a lapot Staats-und (ielekrten-Zeitunguak
nevezte. Lessing is 1755-ig munkatársa volt, 1785
óta a mostani címmel jelenik meg. 1795 óta Les
sing Károly és utódainak, mint Voss örököseinek
tulajdona. 1824 óta napilap lett. Jelenlegi szer
kesztője Stephany Fr.
Vouet (ejtsd: voé) Simon, francia festő, szül.
Parisban 1590 jan. 9., megh. u. o. 1649 jun. 13.,
először atyjának volt tanítványa és a hagyomány
szerint 14 éves korában már olyan hírnévre tett
szert, hogy Angolországba hívták. 1611. a fran
cia követtel Konstantinápolyba ment és ott meg
festette a szultán meg a főurak képmásait, 1612.
Velencében az ottani nagy mesterek műveit ta
nulmányozta, 1613. pedig Rómába költözött és
ott eleinte Caravaggio, utóbb Guido Reni hatása
alatt állott. 1620. a Doria-család Genovába hívta,
hol a család palotáit festményeivel díszletté.
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majd visszatérve Rómába 1624. az Accadomia
di San Luca elnöke lett, 1620. pedig az a meg
tiszteltetés érte, hogy egy képet (utóbb elpusztult)
festhetett a Szt.-Péter-templom számára. 1627.
XIII. Lajos király visszahívta Parisba és csak
hamar annyi megrendelése volt, hogy még tanít
ványai segítségével is alig tudott azoknak eleget
tenni. A budapesti országos képtárban Venust
(704. sz.) és Apollót és a múzsákat (707. sz.) áb
rázoló képeivel jól van képviselve. Műveinek egy
részecsak metszetekben.főleg Tor tebat és Dorigny
művei, maradt fönn.
Völgycsillag (n»v.), 1. Zápóca (XVI. le).
Völklingen, porosz falu, (1895) 10,473 lak.
Vöringen-expedició (1876—78.), 1. Tenyéri
tudományos expedíciók (XVI. k. 91. old.).
Vörös László megvált az államtitkárságtól
1898 jul. 29.
Vörös cédrusía (o8v.). I. Lóciprus) XI. k.).
Vöröskereszt-érem. Vilmos német császár a
császárné ajánlatára 1898. érmet alapított azok
számára, kik a Vöröskereszt-egyesület törekvései
körül érdemeket szereztek. Asszonyok ós leányok
is megkaphatják e kitüntetést. Az érem három
osztály szerint bronzból, ezüstből és aranyból ké
szült. A harmadik és második osztályú, bronz-,
illetve ezüstérmek mellső lapján a vöröskereszt
van. melynek négy végén korona van, míg ma
gán a kereszten fönn W. és R. (Wilhelm és Rex)
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betűk, lenn pedig A. és V. (Augusta Victoria) be
tűk látszanak. A félig tölgykoszoruval körített
hátsó lap felírása : Für Verdienste um das rote
Kreuz. A második osztályú érmen a kereszt vö
rös zománcból való. Az első osztályú jelvény
ezüstbe foglalt vörös zománcból készült kereszt,
molynek ágain arany koronák vannak.
Vöröskö, 1. Luvkány (2. XI. k.).
Vörösmarty 2&/a,igazságugymini8zteri állam
titkárt 1899 jul. 25. Nyitra-Zsámbokréten orsz.
képviselőnek választották.
Vörös ólomoxid (minium), 1. Ólom oxidjai
(XIII. k.).
Vörös sisakmag, I. Sisakrostozat (XV. k.).
Vöröstoronyi szél, I. Föhn (VII. k.).
Vranduk, boszniai falu Zenica kerületben, a
Boszna balpartján, vasút mellett, d89f>) 478 lak.
A falu a meredek Lizaisz-hegy oldalán fekszik
egy 70 m.-nyi magas fensikon. Fölötte XIV. szá
zadbeli kastély emelkedik.
V r i e s l a Hassk. (DÖV.), 1. Alélösködök (I. k.t.
Vucsin, a régi Athina várnak mai neve Verőce
vármegyében, l. Athinay (1. II. k.).
Vufflens. kastély, 1. Morges (XII. k.).
Vulkánit, robbanószer, melynek alkatrészei:
hamuzsír, korpa, farost, szén, szóda, kén, cukor
és pikrónsav.
Vulturnus, I. Volturno (XVI. k.).
Vyskov, l. Mschau(XXl k.).

W.
Waase, 1. Ummanz (XVI. k.).
Wachenhusen Hanx, német iró, megh. Mar
im í-gban 1898 márc. 23.
Wachtebeke, falu K.-Flandria belga tarto
mányban, Uand közelében, vasút mellett. (1895)
6395 lak., csipkekészítéssel.
Wachtel József (ellenbrueki), osztrák-magyar
ellentengernagy, szül. Prágában 1843. A tenge
részeti akadémiából 1859. a háború kitörésekor,
mint ideiglenes tengerész hadapród idő előtt lé
pett ki és részt vett az 1859. és 1866. évi hábo
rúkban; ez utóbbi évben nevezték ki sorhajuzászlóssá.1871.sorhajóhadnagy lett smint ilyen 1875.
Saida hadi-goelettel hajótörést szenvedett, mely
alkalommái tanúsított körültekintő, megfontoló
és más tekintetben is példás, a legénység sorsa
iránt gondoskodó magatartásáért kitüntetésben
részestilt. 1884. korvetta-kapitány, 1888. fregattakapitány és a hadügyminisztérium tengerészeti
osztályának csoportfőnöke lett. 1891—92. mint a
Saida hadi korvetta parancsnoka világkörüli uta
zásban vett részt. 1892. sorhajó-kapitánynyá ne
vezték ki s mint ilyen több Ízben parancsnoka
volt a Miramar yachtnak, melyen Erzsébet ki
rályné utazgatott. 1898. nevezték ki ellentengernagynak és a tengerészeti ellenőrzőhatóság el
nökének. Több magas rendjel tulajdonosa, P—T.
Waerschoot, falu, K.-Flandria belga tarto
mányban, a csatornázott Lieve és vasút mellett,
(1805) 5690 lak., pamut- és vászonszövóssel.

Waesmünster, falu, K.-Flandria belga tarto
mányban l'ays de Wnesban. a Durme és vasút
mellett, (1895) 577S lak., csipke-és borkészítéssel.
W a g a . A., Wagner András (XVI. k.), német
zoológus nevének rövidítése.
Wagner, 1. La'os, tanár ós nyelvész, szül.
Besztercebányán 1846. Tanulmányait szülőváro
sában, Selmecen és Pozsonyban, az egyetemet
pedig Budapesten végezte, ahol tanári oklevelét
is szerezte. A bölcsészeti doktori oklevelet 1880.
nyerte el. Tanárkodéit Besztercebányán, Buda
pesten (a IV. ker. reáliskolában) és 1874 óta a Po
zsony i reáliskolában. Ismeretei gyarapítása céljá
ból több külföldi egyetemen hospitált 8 tanulmány
utat tett Olasz-, Németország-és Hollandiában.
Munkái: Safarik élete és müvei (Budapest 1878);
Miklosich und die magyar. Sprachwissenschaft
(Pozsony 1883); Miklosich: Die slavischen lilemente ím Magyarischen c. művének II. kiadását
sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta; Pozsony
vármegye helyi/ereinek magyarázata (u. o. 1883);
Talvj orosz vrő életrajza (u. o. 1897); Kupecky
János festő életrajza (u. o. 1899). Szláv irodalmi
cikkeket közölt az Ellenőrben Zólyomi név alatt.
Irt azonfelül több tankönyvet és pedagógiai cik
keket a szaklapokba.
M, L.
2. II'. Sándor festőművész képeiből 1899szept.
Budapesten a Nemzeti szalonban kiállítást ren
deztek, mely alkalomból a művész néhány napig
a bndapesti művész-körök vendége volt.
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Wagner Szigfrid (XVI. k.), német zeneire,
W. Rikárd fia, 1899 dec. Budapesten a 3 filhar
móniai hangversenyt vezényelte. Barenháuter c.
operája Medvebőrös címmel (szövegét íord. Várady Sándor) 1900 febr. 3. került szinre a m. kir.
operaházban.
Wagstadt (XVI. k.), 1896 óta kerületi kapi
tányság osztrák Sziléziában, Königsberg és W.
járásokkal, 351 km2 területtel, (i890) 36,819 lak.
Wahrmann Sándor, emberbarát, W. Mór
(XVI. k.) testvéröcscse, szül. Pesten 1839., megh.
n. o. 1899 márc. Elvégezvén szülővárosában a
középiskolát, kereskedői pályára lépett s miután
egy nagy bécsi banküzletben bő gyakorlati isme
reteket szerzett, atyja pesti bankházába lépett
mint üzlettárs. Ez üzlet feloszlatása után W. mint
magánzó közgazdasági tanulmányokkal foglalko
zott s a Reform című lap közgazdasági rovatában
irt több figyelmet keltő cikket, továbbá munka
társa volt Wirth Miksa, bécsi közgazdasági Író
nak Magyarország közgazdasági viszonyairól irt
művében. A részint öröklött, részint szorgalom
mal és munkával szerzett jelentékeny vagyoná
nak W. csupán sáfárja volt, amennyiben kamat
jainak csak elenyésző csekély részét fordította a
maga páratlan szerény szükségleteinek fedezé
sére, de annál többet a szegények és ügyefogyot
tak támogatására és felsegítésére. Kiváltkép a
kezdő iparosoknak és kereskedőknek szeretett
anyagi módot nyújtani, hogy magukat önállóvá
tehessék. Vagyonának nagy részét közcélokra
hagyta, egyebek közt 600,000 koronát egy Buda
pesten felállítandó izraelita középiskolára és
200,000 koronát különféle fővárosi jótékonysági
intézetnek.
R. v.
Wahsatch - hegység, a Sziklás-hegység egy
részo Utah É.-amerikai államban, a Nagy-sós-tó és
Colorado Canon közt; a Bolknapban (3720 m.) kul
minál. Folyói nagyobbára a Coloradóba ömlenek.
Wáinámöinen, a Kalevala (X. k.) fő hőse.
Waischenfeld, bajor város Oberfranken kerü
letben, a Wiesent folyó mellett, (ISOŰ) 796 lak. Vá
rosi jogát 1321. nyerte. Közelében a Ludwigs- v.
Försterhöhle és Sophienhöhla barlangok vannak.
Wake (ojtsa: véic), l. county É.-Karo]ÍQában,2i60
km2 területtel, 49,205 lak.,'Raleigh székhelylyel.
2. W:, elhagyatott korallsziget a Csendesóceán nyugati részéten, a német Mars«hall-szi
getektől északra, az É. sz. 19° 11' és a K. h.
116° 31' alatt. A teljesen lakatlan szigetet 1898
dec. az északamerikai Egyesült-Államok vették
birtokukba, mert a San Franciscoitól Havaion és
Guamon át a Filippi-szigetekig vezetendő kábel
nek jó támaszpontul fog szolgálhatni.
Waldapfel János, tanügyi iró, szül. NagvZábláton (Trencsén) 1866 okt. 14. 1882. tett érett
ségi vizsgát a trencséni kat. főgimnáziumban.
1882—87. volt a budapesti egyetemnek rendes
és 1892-93. rendkívüli hallgatója. 1887-89.
angolból fordítgatott a Magyar Föld c. gazdasági
lapba. 1889—93. a budapesti gyakorló főgim
náziumnak volt rendkívüli tagja. 1893. középisko
lai tanári oklevelet szerzett. 1894. Jenába ment,
ahol egy félévig az egyetemnek volt rendkívüli
hallgatója és az egyetemi pedagógiai szeminá
rium mellett fennálló gyakorlóiskolában is taní
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tott. 1896. a budapesti tudományegyetemen a filo
zófia doktora lett. 1897 óta a budapesti gyakorló
főgimnázium tanára. 1889 óta dolgozik mint tu
dományos iró, még pedig első sorban a pedagógia
terén, de irt kisebb filológiai ós mathematikai
közleményeket is. Dolgozatait közölték a Buda
pesti Szemle, Magyar Paedagogia, Tanáregyesü
leti Közlöny, Philologiai Közlöny, Irodalomtört.
Közlemények, Középiskolai Mathematikai Lapok.
Zeitschrift für Philosophie und Pádagogik, Kein
Encyclopádisches Handbueh d. Pádagogik ós má
sok. Önálló vagy külön lenyomatban megjelen
tek : Tanítók hibái (irta Hughes. Angolból íord.,
Budapest 1894); A nemzeti elem gimnáziumaim
tantervében és utasításaiban (u. o. 1895); Die
Pádagogik Bacons (Langensalza 1896); A házi.
nevelésről (Budapest 1896); A gimnáziumi tan
terv revíziója (u. o. 1897); Adalékok a gimná
ziumi oktatáselméletéhez (összeállítva a Kármán
Mórtól vezetett theoreticumok jegyzőkönyveiből,
u. o. 1898). 1897. szerkesztette Vo'lf Györgygvei
együtt a Kármán-Emlókkönyvet.
Waldeck, német bírod, fejedelemség. 1895-iki
lakossága foglalkozásra nézve a következőké])! MI
oszlott meg: volt erdő- és mezőgazda: 31.170.
bányász ós iparos 17,741, a kereskedés és forga
lom szolgálatában álló 4876, napszámos ós házi
szolga 451, katona és értelmiséghez tartozó 3615,
magánzó és foglalkozás nélküli 3235. A születői
sek száma 1896-ban 1729, a haláleseteké 1043, a
házasságkötéseké 392, a kivándorlottaké 43.
Waldecki érdemkereszt, 1. Érdemkereszt.
Waldeck-Rou3seau Péter (XVI. k.), francia
államférfin. Midőn a Dreyfus-tigy okozta válság
1899 jan. a Dupuy-kabinetet is elsodorta, Loubetj
köztársasági elnök W.-t kérte fel az új kormány
megalakítására, mely feladattal ez nehezen ugyan,
de mégis elkészült. 1899 jun. 26. mondott programmbeszédében azt hangsúlyozta, hogy fő fel
adatának a köztársasági intézmények megvédelmezését tekinti. A kamara csak 26 szavazat-többs iggel vette W. beszédét tudomásul; a fő nehézBég, a Dreyfns-per revíziója, aztán csakugyan
eltávolíttatott. Jelenleg a monarkisták és a nem
zeti párti antisemiták részéről szőtt összeesküvés
nehezíti meg a kabinet állását, melynek azonfelül
a klérussal is meggyült a baja.
M. I..
Waldenström Pál Péter, svéd államférfi és
egy vallásfelekezet alapítója, szül. Lulenban 1838
jul. 20. Teológiai tanulmányait Upsalában vé
gezte az ötvenes évek végén, 1874 óta Gerlében
fejtett ki nagy tevékenységet mint fötanitó (lector). 1868 óta Pietiston c. lapot szerkeszt, a het
venes évek elején egy külön vallásfelekezetet ala
pított, melynek alapnézeteit Om försoningens
botydelse c. iratában tette közzé (2. kiad. Stock
holm 1873). Minél hevesebb támadást intéztek a
lutheránus államegyház vezérfórfiai az általa
alapított nszabad gyülekezések') ellen, annál mé
lyebbé lett az ortodoxok ós a ivaldenströmiánusok
között a szakadás. Miután ez utóbbiak több egy
házi egyesületekből és hitterjesztő társulatokból
kirekesztettek, W. 1878. a svéd misszió-szövetsé
get alapította. A svéd lutheránus egyházból nem
lépett ugyan ki W., de azért az egyházi hatósá
gokkal való örökös összeütközései a lelkészi ál-
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lásárúl való lemondásra késztették 1882. A W.
által hirdetett vallásos nézetek nemcsak svéd, de
a többi skandináviai országokban is, ugy szintén
Finnországban s Amerikának svédek által lakott
részeiben is nagy visszhangra találtak. Az Egye
sült Államokban tett körutazása (1889) valódi
diadalát volt. 1885 óta W. tagja a svéd képvi
selőháznak is és ebben egy igen tekintélyes párt
nak vezéreként működik. Számos vallásos és poli
tikai tartalmú művet irt. Nagybecsű az újszövet
ségnek felvilágosító jegyzetekkel kisért fordítása
(Stockholm 1883—9-í, 2 köt.).
i'-s.
Waldersee Alfréd gróf porosz tábornokot
1898 márc. 28. Hannoverbe a 3. hadtest főfel
ügyelőjének nevezték ki.
Waldeyer Vilmos, német anatómus, a berlini
egyetem rektora, szül. Hehlenben (Braunschweig)
1836 okt. 6. Tanulmányait 1856-62. Göttingában, Greifswaldban és Berlinben végezte. 1861.
magántanárnak habilitáltatta magát a boroszlói
egyetemen, ahol 1865. a patológiai anatómia
rendkívüli tanára lett. 1872. mint rendes egye
temi tanár és az anatómia igazgatója Strassburgba, 1883. pedig ugyanilyen minőségben Ber
linbe ment. A berlini tudományos akadémia 1896.
állandó titkárának választotta, 1896 máj. 15 óta
a m. tud. akadémia kültagja. 1899 jul. 15. Buda
pestre jött egykori tanítványa, Mihálkovies Géza
temetésére, melyen beszédet mondott. Művei:
Kierstock und Ei (Lipcse 1870); Arehiblast und
1'arablást (Bonn 1883); Atlas der inenschlicheii
und thierisehen Haare, sowie der iilmlichen Fasergebilde (Lahr 1881); Wie soll man Anatoinie
lehren und lernen (Berlin 1884); Medianschnitt
einer Hoehschwangeren bei Steisslage des Pitus
(Bonn 1886); Das Gorillarückenmark (Berlin
188!)); Beitráge zur Kentniss der Lage der weiblichen Beekenorgane (Bonn 1892). Az Arcliiv
für mikroskopische Anatoinie társkiadója.
Waldo, eounty Maineamerikai államban, 1098
km2 területtel, 27,760 lak., Belfast székhelyivel.
WaWIsciiiiiidtia (o»v.), l. Tündérfátyol.
Waldshut, badeni kerület, ( LSOŐ) 76,719 lak.
Waldstátten, 1. György báró, cs. és kir. tábor
szernagy, szül. Károly városban 1837 jun, 24-én.
1849 szept. 29. a bécsújhelyi katonai akadémia
növendéke lett. 1856 aug. 19. II. oszt. hadnagy a
39. gyalogezredben. 1859 márc. 13. 1. oszt. had
nagy, okt. 26. főhadnagy s két nappal később
II. oszt. százados lett. 1857-1859. elvégezte a
hadi iskolát s azután mint vezérkari tiszteta 15.
hadtesthez osztották he. 1861. a nagyszebeni,
1862. a lembergi főhadparancsnoksághoz osztot
ták be. 1864 szept. 25. legfelsőbb elismerésben
részesült. 1865 ápr. 10. I. oszt. százados lett. Az
1866. évi osztrák-porosz háborút József főherceg
dandárában küzdötte végig s a harctéren szerzett
érdemeiért a katonai érdemkereszttel tüntették
ki. A háború után az országleiró hivatalba osz
tották be. 1869 máj. 22. a központi lovassági is
kola tereptantanára, 1870 ápr. 30. őrnagy, 1872
nov. 1. a 7. huszárezredhez osztották be. 1874
ápr. 25. soron kivttl alezredessé lépett eló. 1875
máj. 1. a 25. gyalog hadosztály, 1876 fehr. 10. a
krakói katonai parancsnokság, nov. 1. a, bécsi és
1881 ápr. 11. a zágrábi főhadparancsnokság ve
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zérkari főnöke. 1882 ápr. 8. a 40. gyalogdandár
parancsnokává, 1883 jan. I. vezérörnagygyá,
1884 okt. 16. az 58. gyalogdandár, 1887 márc. 8.
a 16. gyaloghadosztály parancsnokává, nov. 1.
pedig altábornagygyá nevezték ki. Később a kra
kói vár parancsnoka, 1892. a 97. gyalogezred tu
lajdonosa, 1894. pedig v. b. t. tanácsos lett. 1896.
nyugalomba vonult és ekkor a táborszernagyi
címet kapta.
M. I.
2. W. János bárót (XVI. k.) 1882 máj. I. altá
bornagygyá, szept. 26. a 6. gyaloghadosztály pa
rancsnokává nevezték ki. 1886 márc. 2. a Landwehr-főparancsnok helyettese, 1887 ápr. 25. a 81.
gyalogezred tulajdonosa, 1888 szept. í). v. b. t.
tanácsos, 1889 márc. 8. a. temesvári 7. hadtest
parancsnoka, 1889 nov. 1. táborszernagy lett.
1892 nov. 30. az I. oszt. vaskorona-renddel tün
tették ki. 1898. esnpatfőfelügyelővé nevezték ki.
1898 dec. 2. a katonai érdemkeresztet a gyémán
tokkal, 1899 máj. a Lipót-rend nagykeresztjét
kapta a lovagkereszt hadi ékítménynyel.W. mint
katonai iró is nagy munkásságot fejtett ki. Újabb
művei: Anleitungzur Einübung.des Pelddienstes
bei der Infanterie (Kecs 1894); Über das Feuergefeoht (u. o. 1897).
M. I.
Walker, 1. Ferenc Amasa, amerikai statisz
tikus, megh. Bostonban 1897 jan. 7.
2. W. Forestier, angol tábornok, szül. 1844.
Nagy érdemeket szerzett 1877. a keletindiai
kaffirek és 1878. a délafrikai zulukafferek ellen
viselt háborúkban. Az 1899 őszén kiütött transz
váli háborúban Buller táborszernagy megérke
zéséig az angol katonaság főparancsnoka volt.
Walker Amott, 1. Amott (II. k.).
"Walking (ang., ejtsd : vaakiog) a. in. menés,
sétálás, járkálás. .Mint általánosan használt sportkifejezes u gyorsmenés, a versenygyaloglás egy
különös fajtájának a neve. A W.-nál minden egyes
lépés alkalmával a sarokkal is érinteni kell a ta
lajt. Valamennyi versenyfutás között a legnehe
zebb, a legfárasztóbb és a legnagyobb kitartást
igényli. Magyarországban az atlétikai klubbok
csak 189(1 óta kezdték a testmozgás e nemét gya
korolni.
Wallandt Ernő mérnököt a kereskedelemügyi
miniszter 1899. megbízta azaldunai m. kir. hajó
zási hatóság vezetésével.
Walla-WaUa, eounty Washingtonamerikai ál
lamban, 3108 km-' területtel, 12,225 lak., W. szék
helyivel (Í710 lak.), amely a W. folyó és vasút
mellett épült, malmokkal és több gyárral.
Wallerstein, bajor helységSchwaben kerület
ben, vasút mellett, (1895) 1334 lak. A várhegyen
álló régi W.-várat 1648. pusztították el a svédek.
Közelében Maihingen falu van, az Öttingen-W.I'éle nagy hitbizományi könyvtárral, rézmetszetgyüjteménynyel (40,000 db.) és egyéb művészeti
kincsekkel.
Wallis Adél Zsófia Goriélia (családi néven
Opzoomer), az újabb holland regényirodalom
egyik legkiválóbb munkása, szül. Utrechtben
1856 jul. 21., hol atyja bölcsészettanár volt. Igen
ifjú korában kezdé meg irodalmi működését, két
első drámája, melyet német nyelven irt: dohaim
de Witt ós Der Sturz des Bauses Álba, 16 éves
korában láttak napvilágot. Történelmi regényél -.
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In dagen van strijd (angulul: In troubled times) s
Vorstengnnst (németül, angolul és svédül) a XVI.
sz.-ban játszanak s erős jellemfestéssel és ritka
történelmi érzékkel vannak- megírva. Gerda c.
költői elbeszélése a germán mitológia egyik rész
letének feldolgozása. W., ki 188S. dr. Antal Géza
pápai főiskolai tanár neje lett, jelentékeny szol
gálatot tett nemzetünk irodalmának is, amennyi
ben lefordította Madách Ember tragédiáját (1887)
s azt egy beesés essayvel vezette be a holland
olvasóközönségnek,továbbá szemelvényeket adott
költői irányuk méltatása mellett Petőfi, Tompa ós
Tóth Kálmán lirai müveiből. V. ö. Schneider L.,
Gesehiehte der niederlándischen Litteratur (1888).
Walp., természetrajzi neveknél Wcdpers Vil
mos G. nevének rövidítése (szül. Mühlhausenben
1816 dec. 26., megh. Köpenickben, Berlin mellett,
1853 jun. 18.). Művei: Éepertorium botanioes
systematieae (Lipcse 1842—48, 6 köt); Annales
botanioes systematieae (u. o. 181-8 - 68, 7 köt.
Halála után Mtüler K. folytatta).
Walsin-Esterházy Mária Károly Ferdinánd.
francia őrnagy, a Dreyfus-pör egyik főszereplője,
a Franciaországba emigrált Ksterliázyaktól szár
maztatja magát. Dédunokája Mária Anna grófnő
nek, az 1805. elhalt Esterházy Benő László gróf
leányának, aki bizonyos Walsin francia tiszttel
morganatikus házasságra lépett, líz oknál fogva
utódait nem illeti sem az Esterházy név, sem a
grófi cím. (V. ö. az Esterházy-család három ma
gyar ágának 1897 nov. 28-án kelt közös nyilat
kozatát, melyből az is kitűnik, hogy a család
francia ága László grófban 1876. kihalt.) W. a
60-as években a pápai hadseregben szolgált, 1866.
pedig (állítása szerint) az osztrák seregbe lépett,
mely állítást egyébiránt a bécsi hadügyi minisz
ter hamisnak jelentette ki. Azután a francia had
serégben találkozunk vele. 1893. az Evreuxben
állomásozó 74. sz. gyalogezredben szolgált s őr
nagyi rangra emelkedett. 1894. várakozási állásba
helyezték át, majd pedig Sandherr ezredes útján a
táborkarban, illetőleg a hírszerző-osztályban ka
pott állást. M időn a táborkarban az a gyanú támadt,
hogy valamelyik kebelbéli tiszt egy külföldi hata
lommal (Németországgal) árulási szándékból tit
kon összejátszik és Boisdeffre meg Gonse táborno
kok az előttük nem rokonszenves Dreyfusre irányí
tották e gyanút: Henry, du Paty de Clam és W.
terhelő anyagot gyűjtöttek Dreyfus ellen, mely
célra mind a hárman felsőbb parancsra hamis
leveleket és iratokat is gyártottak D. vesztérc. Mi
dőn két évvel később Dreyfus öcscse ós ScheurerKesztner szenátor a Dreyfus-pör revízióját kezd
ték követelni, a táborkar főnökei, bűnük tudatá
ban, a nevezettek által újra hamis iratokat ké
szíttettek, hogy vádjaiknak több súlyt kölcsönöz
zenek. Dreyfus pártfogói azonban ez üzelmeknek
neszét vévén, 1897 deo.W.-t nyíltan megtámadták.
Billot hadügyminiszter és Méline miniszterelnök
ugyan 1898 dec. váltig állították, hogy Dreyíuskérdés nincsen; mindamellett mégis vizsgálatot
indítottak W.ellen.csakhogya párisi haditörvény
szék W.-t 1898 jan.ll., Picquart terhelő vallomása
dacára, a vád alól felmentette. W. ekkor arra a
megfontolatlan tettre ragadtatta magát, hogy
jul. 3. Picquart alezredest az utcán megverte. Ez
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zel egy időben történt, hogy Cavaignac hadügy
miniszter W. társának, Henry csalásairól meg
győződött és okiratok hamisítása címen W. ellen
is indított vádkeresetet. A hadi törvényszék W.-t
ugyan e vád alól is felmentette, mindamellett Ca
vaignac közvetlenül visszalépése előtt (szept. 3.)
W.-t a tényleges szolgálatból elbocsátotta. 189!)
jan. harmadszor indítottak W. ellen vizsgálatot, ez
alkalommal azon gyanú alapján, hogy W. idegen
hatalmakkal és azok képviselőivel tiltott összeköt
tetésben állott, azokat Franciaország ellen liábo-.
rura izgatta és e célra fegyvereket szolgáltatott
kezeikbe. A pör különösen a körül fordult meg,
vájjon W. irta-e a hírhedt borderét avagy más ?
Miután a szakértők a kérdésre nemmel feleltek,
a haditanács W.-t harmadízben is egyhangúlag*
felmentette (jan. 11.). Jul. 12. a kémekről szól.,
törvény áthágása miatt negyedszer állították bí
rái elé, akik ez ízben is felmentő ítéletet hoztak.
Ekkor azonban W. már nem érezte magát bizton
ságban, amiért Londonba utazott, ahol azután ma
gas pártfogói sorsára bízták, ugy, hogy nyomorral
kellett küzdenie. 1899 őszén újabb csapás érte.
saját unokaöcscsc, W. Kereszteli/ indított ellene
port csalás címén. Ez ügybon a törvényszék
nov. 6. W.-t in cpntumaciain vétkesnek találta és
33,500 frank összog megtérítésére ítélte. Most
már nem térhetett vissza Parisba és kétségbeesé
sében meg boszutól indíttatva 1898 szept. 25. a
londoni Observer, 1899 jun. ,S. és jul. 18. pedig a
párisi Matin hasábjain bevallottá, hogy a bor
derét Sandherr ezredes, főnöke parancsára csak-ugyan ó irta, valamint azt is elárulta, hogyan
csempészték ezt a Dreyfust kompromittáló iratot
Schwartzkoppen német katonai attaché lakásába,,
ahonnan titkos ágensek azt felsőbb parancsra el
lopták sa hadügyminisztériumba vitték.l900febr.
W. menlevelet kórt a francia kormánytól, hogy
Parisba jöhessen ós magát legalább a kémkedés
vádja ellen védelmezhesse ; aWaldeck-Eousseaukormány azonban válaszra som méltatta kérelmét.
— Neje mindezen leleplezések után válópert in
dított ellene, melyet meg is nyert. Az a pör ellen
ben, melyet hamis név bitorlása címen az Ester
házy-család indított ellene, még folyamatban vau.
V. ö". Marin P., Esterházy (Paris 1898).
M. c.
Wálsungok, 1. Welsungok.
Walton on Thames (ejtsd: uoitn on temsz), falu
Surrey angol grófságban, a Themse jobb partján,
27 km.-nyire Londontól, a szomszédos Hersham
és Oatlandsszel együtt (i89t) 7988 lak.
Walton on the Naze (ejtsd: uoitn on the néz), vá
ros és tengeri fürdő Essex angol grófságban, 11
km.-nyire Harwichtöl, (i89i) 1586 lak.
Walworth, két county az amerikai EgyesültÁllamokban és pedig D. Dakotában (2512 km2,
2155 lak.,W. székhely)ésWisoonsinban(1476km-,
27,860 lak., W. szókhely).
W a n f e r c é e - B o u l e t (ejtsd : vanferssé bólé), kÖZS^g

Hainaut belga tartományban, Charleroi közelé
ben, (1895) 5264 lak., szén- ós vasércbányákkal.
Wapello, county Iowa amerikai államban, 1114
km2 területtel, 30,425 lak. Ottunnva székhelylyel.
Wareham (ejtsd: uérem), város Dorset angol
grófságban a Frome és Piddle folyók közt, (i89i)
2141 lak. W. Walpole Horace szülővárosa.
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WarranteU (ang>, ejted: vorrented), a jótállás
jegye angol árukon.
Warren, több város az amerikai Egyesült-Ál
lamokban; köztük a legnépesebb Oliio államban
a Mahoniug mellett, d89o) 5973 lak., szén-, vasés ércbányákkal, vasöntéssel.
Warriok, connty Indiana amerikai államban,
777 km2 terdlettel 21,160 lak., Booneville szék
helyivel.
Wartenberg János Kázmér, Kolb (Kolbe) ura,
porosz miniszter, szül. Wetteranban 1643 febr.
6-án, megh. a Majna m. Frankfurtban 1712 jun.
4-ón. 1688. III. Frigyes brandenburgi választófe
jedelem szolgálatába lépett, kinek kegyét teljes
mértékben megnyerte, ugy hogy Daukelmann
bukása után, mit nagyrészt W. idézett elő, mi
niszter lett. 1699. I. Lipót császártól a birodalmi
grófi rangot nyerte, 1701. Poroszország marsalja,
a feketesas-rend kancellárja s első miniszter lett.
100,000 tallérnyi évi jövedelem mellett oly té
kozló életmódot vitt, hogy zsarolásra s niáseffélékre szaruit, ugy hogy társaival, Wittgenstein
gróf fömarsal és Wartensleben gróf tábornagygyal együtt a nép igen meggyűlölte. Mindamellett
III. Frigyes, ki időköziién Poroszország királya
címét vette fel, határtalan bizalommal viseltetett.
W. iránt. Csak 1711., midőn a panaszok általá
nosak lettek, bocsátotta öt el szolgálatából, de
24,000 tallér évi nyugdijat biztosított számára.
Wartha Vincét, a Termószettud. társulat 1899
jan. 26. elnökévé választotta. Újabb műve: Az
olasz keramika remekmüvei a renaissance-korÍm (Akad. Ért. 1899, 114. füz.).
Washington E.-amerikai Egyesült-Állam lako
sainak számát (18011) 415,000-re becsülik. 1894. a ter
més volt
9 millió hushel búza, 3'2 millió bushol
zab, l - 6 millió árpa ós l - 9millió bushol burgonya.
Jelenleg 10 indus-rezerváeió van W. államban.
Washington-expedíció (1881), 1. Tengeri tu
dományos expedíciók (XVI. k. 91.).
Washingtoni postakongresszus, I. Posta-ügy.
Washoe (ejtsd: vasú), connty Nevada amerikai
államban 2978 km ! tor., 6440 lak., Reno székhelylyel.
Washtenaw (ejted: vasteno), county Michigan
amerikai államban 1865 km- tor.. 42,210 lak.,
Ann Arbor székhelyivel.
Wasiliewski Vilmos József, német hegedű
művész, megh. Sonderhausenban 1896 dec. 13.
Vínss-család (szentegyedi és cégei. gróf). Er
dély egyik legrégibb családja, melynek eredete a
XIII. sz.-ra megy vissza.' Legrégibb ősének Lób
vitézt mondják-, ki Tamás- nevű testvérével a gö
rögök ellen harcolt, s vitézsége jutalmául Doboka
vármegyében 9 helységet nyert adományul, mely
adományt IV. Béla 12,30. megerősített. Lobnak
Emich nevű fiától származik le a család, kinek
két fia volt: Miklós és János. Miklós csiosői vár
nagy volt, s mái1 W.-nak nevezte magát. Az ága
a harmadik generációban kihalván, Jánostól, ki
magát Bankházáról nevezte, származott a család
tovább. A XVII. sz. elején élt Ferenc vette aztán
fel a cégei előnevet. A családnak 1744 nov. la.
Miklós és gyermekei a grófi rangot szerezték
meg. Erdély történetében a család a XVII—XVIII.
BZ.-ban kiváló szerepet játszott.

Weber

1. W. Albert gróf, a főrendiház tagja, szül.
Nagy-Iklódon (Szolnok-Doboka) 1819 febr. 10.
Atyja, TI". Tamása/. 1809-iki nemesi fölkelésnél
lovaskapitány volt. Fiatal korában államszolgá
latba lépett és 1846. a kir. főkormányszék titkára
lett. Később visszavonult m.-záhi birtokára, hol
gazdálkodással foglalkozott.
2. ír. Béla gróf. országgyűlési képviselő, s/.ttl.
185:! jan. 23-án. 1869. a zürichi, majd a müncheni
műegyetemen tanulta a technikai tudományokat.
Ezután két esztendeig a hohonheimi, majd a Pa
ris melletti Plaisir Grignonban levő gazdasági
akadémia hallgatója, volt. 1896 óta a nagyiklódi
kerület (Szolnok-Doboka) képviselője. A széki ref.
egyházmegye főgondnoka.
Wate, a germán hősmonda alakja, akit skan
dináv, angolszász és német epikus müvek (az
utóbbiak közt különösen a iíTwr/ví/í-eposz) emlí
tenek. Eredetileg alkalmasint tengeri óriás, aki
a keleti tenger mellékein lakó germánok inon
dáiban idővel tengeri hajóssá alakult át. A Thidrekssaga szerint ö az apja Völundnak (XVI. k.),
a híres kovácsnak. V. ö. Müllenhoff, Xeits dirift
für deutsches Altertum (XVIII. köt.) és Symons,
Germanische Heldensage (1898).
PET«..
Watson (ejtsd: vatsz'n) Vilmos, angol költő,
szül. Wharfedalehan (York grófság) paraszt szü
lőktől. Eleinte híres mintaképét, YVonlsworthot
utánozva, W. W. rövidítéssel jelezte munkáit.
Első könyvei: The Prince's quest (1880) és Epigrams of art, lifeandnature( 1884)csekély figyel
met keltettek. Csak VVordsworth's grave (1890Í
című müve hódította meg előbb Wordsworth hí
veit, majd a nagyközönséget is. Miután 1892.
kiadta Lacrymae Musarum című verses könyvét,
1894. Odes and other poems c. művével oly nagy
sikert aratott, hogy az angol kormány 1895-ben
száz sterling font évi dijat adományozott neki.
Későbbi művei, The fatíier of the forest (1895),
The purple East (1896), The year of shame (1896).
The hope of the world (1897) egyre növelték nép
szerűségét. Kevéshbó jelentékenyek kritikai tanul
mányai, melyek 1893. Exeursions in criticism
címmel jelentek meg. Az újabb angol lírikusok
közül W. a legerősebb egyéniség és a legjobb ver
selő, aki, bár Wordswort tanítványa, önállóságát
is meg tudta őrizni.
Wa'tt-féle gép, 1. Gőzgép (VIII. k.214.).
Weber Rudolf, író és tanár, szül. Poprádon
1843. A gimnáziumi tanfolyamot Budapesten és
Eperjesen végezte. Az utóbbi helyen a teológiát
befejezvén, három évet N.-Bőrön, a Szepessógen,
Modnyánszky báni házánál töltött, hol Mednyánszky László bárót, a mostani festőt, nevelte,
Innen a berlini egyetemet kereste fel, majd Pa
risba ment, honnan a kitört német-francia háború
miatt nemsokára hazatért. Itt a budapesti ág. hit
vallású evang. gimnáziumhoz tanárnak hívták-,
meg, hol jelenleg is működik. Önálló művei :
Zipserscher Liederbronn; Zipser Volkshumor.
Olasz útirajzok. Ezenkívül kiadta szövegmagya
rázatokkal és életrajzi bevezetéssel id. Buchboltz
Györgynek: Das weit und breit erschollene Zipser-Sehneegobirge c. kéziratát, mint a Központi
Kárpátok legrégibb ismertetését. Tankönyvei
több kiadást értek. E lexikonnak is munkatársa.
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Webnerit (fev.), 1. Andorit.
Webster Auguszta, angol költőnő, sztil. Pooleben (Dorset) 1837 jan. 30., megh. Kewben (London
mellett) 1894 szept. 5. Devies (í. admirális leánya,
Kitűnő nevelésben részesült és W. Tamáshoz, a
Trinity-collegiuin tagjához ment feleségiil,1879 —
1885. a londoni neveléstana- s tagja volt. Cecil
Hómé Írói neve alatt megjelentek tőle: Blanche
Lisle, and other poems (18G0); Lilian Gray, a
poem és Lesley's guardians (regény, mindkettő
1864). Saját neve alatt: Leláncolt Prometheus
(1866) és Buripides Medea-ja (1868) fordításán kivíll a következő műveket adta ki: Dramatie studies (1865); A woman sold, and other poems
(1867); Portraits (1870, 3. kiad. 1893); A housewife's opinions (1878); A book of rhyme (188!);
Daffodil and the Croáxaxieans, románcé of history (1881); Mother and Danghter, an uncompleted sormet-sequence (1895). Drámái: The
auspicions day (1872); üisguises (1879); Thesentence (1887) és In a day (1893).
Websterit, 1. Alti minit (I. k.).
Wechsel, a stájer Előalpesek hosszú, kinyúló
hegysora Stájerország és Alsó-Ausztria között,
legmagasabb csúcsa a Hoehwechsel (1738 m.),
melyről szép kilátás nyilik a környékre, Aerpangés Kirchenbergböl könnyen megmászható.
Wedel Kár oly gróf, porosz tábornok és diplo
mata, szül. Oldenburgban 1842 febr. 5. Katonai
tanulmányait a hamburgi hadapródiskolában vé
gezte. 1860. kinevezték hadnagygyá; végig küz
dötte az 1866. és az 1870 - 71-iki háborút s fo
kozatosan emelkedve, 1876. ezredessé lett. 1877.
katonai meghatalmazott lett Bécsben s egyszer
smind a Balkán-államok határainak kiigazításá
val felruházott bizottságnak tagjaként is műkö
dött. 1889. kinevezték a testőrgárda parancsno
kává és vezérőrnagygyá. 1891. a külügyi hiva
talba rendelték. 1892. követ lett Stockholmban,
mely állásáról azonban 1894. egy svéd nővel kö
tött házassága miatt le kelllett mondania. Nem
sokára azonban II. Vilmos császár saját szárny
segédévé tette és (1897) kinevezte lovassági
tábornokká és Berlin kormányzójává. 1899. okt.
német nagykövet lett az olasz kir. udvarnál, o. j.
IVeems, 1. Penpits.
Weert Jean de, 1. Werth (XVI. k.).
Weidenau an der Sicg, falu Arnsberg porosz
kerületben, a Sieg és vasút mellett, (1895) 6212
lak., vaskohóval, vasöntö.vel, gépgyárral.
W e i g e l i a Pers. v. Weigela Thunb. (n«v.), a
bodzafafólék loniceranemtiinek cserjéje Khinában
és Japánban. Levele átellenes, hasitatlan, virága
piros vagy sárgásfehér, tokja kissé börnemü. A
W. floribunda S. et Z. (Diervilla multiflora Lem.)
1—2 in.-nyi cserje, levele tojásdad-lándsás, a viszszája szürkemolyhu, virága vérszínű. Hazája
Japán. A W. ámabilis Carr. (D. grandifiora S. et
Z.) k'issé berzedt bokor, ága pirosas, levele meg
lehetős nagy, tojásdad-lándsás, virága piros vagy
fehér. Szintén japáni, a hozzá nagyon hasonló
W. rosea Lindl. khinai; levele hosszas, virága
rózsaszín. Mint nagyon háládatos bőven virágzó
cserjéknek számos fajtáit tavaszi díszül ültetik,
az utóbbi kettőnek fa jvegyüléke is támadt a kert
ben ; 1. Diervilla (V. k.).
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Wein, 1. János, a főváros nyűg. vízvezetéki
igazgatója, született Német-Bogsánban (Krassó)
1829 jan. 10. A gimnáziumot Nagyváradon s Te
mesváron elvégezvén, a politechnikumra ment.
Tanulmányait az 1848-iki szabadságharc szakí
totta félbe. 1848 jun. Bécsből haza került és a
krassóvármegyei bányavárosok védelmében a
szerbek ós oláhok ellen harcolt mint nemzetőr;
okt. Selmecbányára ment a bányászati akadé
miára, majd Görgey átvonulása alkalmával 1849.
bonvédnek állott be és végig küzdötte a szabad
ságharcot. 1849 végén újból visszament a Selmec
bányái akadémiára. Tanulmányait elvégezvén,
előbb a kincstárnál Resicán, majd a Hofmann és
Maderspach bánya-társaságnál Ruszkabányán
szolgált mint bányász, később maga nyitott egv
kisebb vasbányát Hunyad vármegyében, azonfe
lül 1861-től 1866-ig e megye mérnöke is volt.
Ekkor a fővárosba költözvén, Khor és Wein cég
alatt nyomdát nyitott s 1873 febr. Pest város víz
vezetéki igazgatójává választották meg. Mint víz
vezetéki igazgató a napi 1500-3000 köbméter
vízszolgáltatásra berendezett pesti vízművet a
természetes szűrőrétegek felhasználásával anynyira fejlesztette, hogy idővel a pesti vizmű napi
30,000—60,000 köbméter vizet adott. Sikeresen
küzdött a mesterséges szűrők rendszere ellen.
Lefordította Piefke kísérleteit a mesterséges szü
lőkről és Hüppe tanulmányait a vízben élő bak
tériumok élettanáról. 1880. és 1881. építette a fő
város megbízásából a dunajobbparti vízmüveket
saját tervei szerint. A dunabalparti vizmű fej
lesztése érdekében a főváros környékén kutatá
sokat és talajfuratásokat végzett és ezek alapján
javasolta a káposztásmegyeri vízmüveknek a ter
mészetes szűrők alapján való létesítését, mire
részletes tervet is készített. 1883. a fővárosi víz
müveinek leírásával bízták meg. A káposztásmegyeri vizmű létrehozásában tevékeny részi
vett. 1897 febr. 1. nyugalomba vonult. \Y. neje
Maderspach Antónia, az 1849.hazafíságáórt sokat
szenvedett Maderspach Károly (XI. k.) leánya,
2. W. Manó, műtőorvos, az előbbinek'fia, szflL
Hacazsellén (Hunyad) 1860 márc. 9. Budapesten
szerezte orvosdoktori, majd 1884. Kovács tanár
alatt műtöorvosi oklevelét. Különösen a sebkezeíés tanulmányozásával foglalkozott. 1890. jelent
meg A mindennapi sebészet e. 2 kötetes kézi
könyve, amely eddig két kiadást ért. Az utóbbi
években élénk részt vett az orvosok társadalmi
mozgalmaiban, a szövetségi eszme megvalósítá
sához Írással és tettél hozzájárult. Legutóbb a
nedves vérrög alatti sebgyógyításra és az égési
sebek gyógyítására vonatkozó új eljárása keltett
szakkörökben feltűnést.
I-ÁKTÉXYI.
Weiss Miksa, sakkjátékos, szül. Vág-Szereden
1857 jul. 21. Hivatására nézve matematikus, már
az 1882-iki bécsi sakktornán feltűnt kiváló kombi
nációképessége, az 1887-iki frankfurti versenyen
második nyertes lett, inig az 1889-iki newyorki
versenyen Csigorinnal osztotta meg az első dijat.
W. játékát nagy óvatosság, megfontoltság és kor
rektség jellemzi.
Weissenfels, 1. (Bola Per vagy Fuzine), község
Radmannsdorf krajnai kerületi kapitányságban,
ISORB. Karintia határán, vasút mellett, 754 lak., lánc-
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készítéssel. Közelében van a két gyönyört! VV.-i tó,
a háttérben a Mangnrt (2678 in.) meredek szikla
falaival. — 2. W., porosz város, (is 5) 25,981 lak.
Weiss-Kunig, 1. Miksa (10. XII. k. 661. old.
2. hasáb).
Weisz Berthold, országgyűlési képviselő, szili.
Budapesten 1845. Miután elvégezte a gimnáziu
mot s a kereskedelmi akadémiát, 1871. a keres
kedelmi pályára lépett. 1880 óta pedig a nagy
ipar terén működik. A nyolcvanas évek- közepén
megalapította a magyar konzervgyárat, az ércáru- és tölténygyarat Budapesten és Berlinben, a
szövő- és kötögyárat Vácon, Selmecbányán és
Kőszegen s részt vett a fegyvergyár újjászerve
zésében, a Danubius-hajógyár s a rózsahegyi fonóés szövőgyár létesítésében. 0 kezdeményezte a
magántisztviselők országos nyugdíjintézetét is.
1896 óta szabadelvű párti képviselő. Úja 1)1) művei:
Az osztrák-magyar bank új alapszabályai (Vá
lasz Lucám Vilmosnak, Budapest 1898); Taka
rékpénztáraink reformja (u. o. 18!)!)).
Weitmar, í faluból álló község Árnsberg po
rosz kerületben, Bochum közelében, vasát mellett.
(1895) 10,281- lak., acélgyárral és szénbányával.
Weizsácker Károly Henrik, német protestá ns
teológus, megb. Tübingában 1899 aug. 13.
Víekerle László újabb müve: Tanügyünk kor
szerűsítése (nevelési vezérkönyv, bevezetéssel el
látta Wekerle Sándor dr., Budapest 18981.
Welf-rend((iuelf-rend). hannoverai, 1866. meg
szűnt érdemrend, melyet IV. György király meg
régens korában 1815 aug. 12. alapított. Jel
vénye: nyolcágú sarkain golyócskákkal ellátott
kereszt, melynek négy sarkában arccal a néző
felé fordult oroszlánok vannak, a kereszt fölött a
hannoverai korona. E jelvény az I -III. osztály
nál arany, a IV.-nél ezüst. Aranyszegélyű" vörös
kerek középpaizson zöld mezőben jobbra, szaladó
fehér ló, arany hátlapján a királyi monogramul
koronával és az évszám. A középpaizst kék gyűrtl
veszi körül, rajta aranyban a felirat: «Nec aspera
teiTent», zöld koszorúval körülvéve.
Ái.i>.
Wellsville, város Ohio amerikai államban, az
Ohio és vasút mellett, (i890) 521-7 lak., vas-ós
acélművekkel.
Welse, Schwedtalatt torkolló egyik ága az
Oderának Potsdam porosz kerületben; most a
Wolletz-tó lefolyása, amelyből a Randow és
ükerbe csatorna vezet.
Welser von W e l s e r s h e i m b , 1. Rudolf gróf,
osztrák-magyar diplomata, szül. 181-2 márc. 1.
A keleti akadémia végeztével a külügyminisz
tériumba került, ahol évek hosszú során át szol
gálva, az első osztályfőnökségig vitte föl. 1897.
megkapta az I. oszt. vaskorona-rendet, 1899 ápr.
19-ón pedig a császári és királyi ház és a kül
ügyek közös minisztériumánál a rendkívüli és
meghatalmazott nagyköveti címet és jelleget.
2. W. Zeno gróf (XVI. k.), osztrák államférfiú,
a sűrűn váltakozó osztrák minisztériumok alatt
mindig megtartotta a honvédelmi tárcát. Leg
újabban a Körber- kormány megalakulásakor
(1900 jan. 19.) újra kinevezték honvédelmi mi
niszternek. 189G. megkapta az aranygyapjas
rendet, 1898 nov. 30. pedig a katonai érdemke
resztet gyémántokkal.

Wertrser

Wclsli rabbit (ang. walesi- falat), sörben
meglágyított, pirítusra kent sajt. Ebédutáni cse
mege.
Welsungok, a germán hösmondában egy mi
tikus nemzetség neve. A néni. Welisung, angol
szász IValsing, óskand. Volsungr név a. m. Walis lia, utóda; a nemzetség őse Walis, Grimm Ja
kab szerint a. m. az igazi, a kiválasztott. Az
óskand. eddai hagyomány Sigmund atyját, Sigurrt
(a német Siegfried) nagyatyját Vólat ingnak
mondja ; helyesebbnek tarthatjuk az angolszász
Béouwlfc. epikus költemény előadását, mely sze
rint Sigmund atyja Walisvolt. A közópfelnémet
epikus irodalomban a Welsunc név mint kardaév
fordul elő. A W.-ról terjedelmesen szól az óskand.
Volsungasaga. IJ. Nibelungók (XIII. k.).

PKTX.

Welter-féle biztosító cső, 1. Manometer (XII.
köt.).
Welti Emil, svájci államférfi, megh. Bernben
1899 febr. 24
Welwitsch Frigyes, 1. Welw. (I. XV k).
Wenckheim7_>V/V báró volt miniszterelnöknek,
aki lótenyésztésünk föllendítésében kiváló szere
pet vitt, Kisbéren a kormány lovasszobrot állíttat.
Készíti Fadrusz. — li". Frigyes gróf 1897. meg
kapta a v. b. t. tanácsosi méltóságot. — Felesége.
IV. Krisztina grófnő, egyetlen gyermeke az 1852
dee. 28-án elhalt Wenckheim József Antal gróf
nak, szül. Kígyóson (Békés) 1849 ápr. 21.. atyjá
nak Sehertz Krisztinával kötött házasságából.
Anyját is 181-9. elveszítvén, mint árva neveltetett
fel, erényei ós jótettei által az első honleányok
egyike lett. Gyulán 100,000 frt költséggel árva
házat létesített; a közjótékonyságot állandóan
gyakorolja. 1872. ment férjhez W.-hez. Gyerme
kei közül Friderika (szül. 1873 máj. 22.) férjhez
ment 1896 felír. 17. unokatestvéréhez Wenckheim
Dénes grófhoz. Krisztina (szül. 187 í- okt. 21),
férjhez ment 1895 jan. 22. Széchenyi Antal gróf
hoz. József (szül. 1877 szept. 24.). László szül.
1880 okt. 25.1. Pál (szül. 1881 nov. 19.). Mária
(szül. 1883 máj. 8.). Ilona (szül. 1885 ápr. 4).
Wenckheim Béla gróf emlékverseny, 1. Emlékversenijek.
Werdenberg, járás St. Gallen svájci kanton
ban, 17,251- lak., Buchs székbelylyel.
Weríeni pala, az alpesi triász (I. Triász szü:•
téma, XVI. k.) alsó emeletéből való vörös, ritkáb
ban zöld v. szürke szinti palás homokkő Myophoria costata és Avicida Clarai kövületekkel.
Wermlandi herceg, ezt a címet viseli Gusztáv,
(1. o.) svéd és norvég trónörökös.
Werner Gyula újabb müvei: Kendi Imre há
zassága (regény, Budapest 1899); Olga (regény,
2 köt.', u. O. 1899):
Wertheimer Ede újabb müvei: Báró Hornpesch és 11. József (Budapesti Szemle 1896 jan.);
Adalékok a Magyar Kurir töri énei méhet (Szá
zadok 1897); A magyarországi cenzúra törté
nelméhez (u. o. 1898); Die Verbannten d. ersten
Kaiserreiehs (Lipcse 1898); Báró Ambrózy La
jos kiadatlan emlékiratai (Budapesti Szemle
1898); Az ISII l:'-iki magyar országgyűlés
(u. o. és Olcsó könyvtár. Budapest 1900).
Wertner Mór újabb dolgozatai: A Blagaycsalád történetéhez (Századok 1898. 936. old.)
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Árpádkori vármegyei képviselők (Tört. Tár és
külön lenyomatban 1897, illetőleg 1898); Az er
délyi vajdák az Árpádok korában (Archiv des
Vereins für siebenbttrg. Landeskunde 1898); Két
Árpádkori országnagy családja (Tört.Tár 1898);
Családtörténeti adalékok (Turul 1897); Smaragd
vajda és utódai (u. o. 1897); Az Arpádkori ná
dorok genealógiája (u. o. 1898); A Buzád-Hal\ói nemzetség (n. o, 1898); A Korzan nemzetséf;
(Századok 1899); A leleszi konvent néhány ok
levele (Erdélyi Múzeum 1899).
'Wesselényi-család (XVI. k.). W. Miklós báró
nak, gröí Széchenyi István kortársának, Zilahon
szobrot fognak emelni. A szobrot Padrusz János
mintázta. — Fia: W. Miklós báró, főrendiházi
tag. Szilágy vármegye főispánja, 1898 okt. 24.
megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. Az erdé
lyi múzeum-egyesület 1899 máj. 26 alelnökévé
választotta. — ír Polixéna, 1. Paget (XIII. k.).
West Thomaséa KarlAugust, álnév, l.ScAra/vogel (XIV. k).
Westbrook (ejtsd: wesatbrak), város Maine ame
rikai államban, (isao) 0632 lak., pamutfonal-, painutárukészitéssel és papírgyártással.
Westcoff Frigyes, 1. Westc. (XVI. k).
Westend, London egyik része, hol az előkelő
világ lakik.
Westerly (ejtsd: wesaterli), város líhode Islaiul
-amerikai államban, a Pawtucket-folyó és vasút
mellett, (i890) 6813 lak.. Hanoii- és pamntáru-szövéssel. gránitbányával.
Western Australia (Westralia), 1. NyugatAusztrália.
Westerstede, az ugyanily nevű járás székhe
lye Oldenburg hercegségben, vasát mellett, (i895)
1469 mint község, 6184 lak., marhatenyésztéssel.
Westgotlandi herceg, 1. Oszkár (2., XIII. k).
Westmanlandi herceg, ezt a cimet viseli
Gusztáv (1. o.) svéd és norvég trónörökös legif
jabb tia, Erik herceg, szül. Stockholmban 1889
ápr. 20.
Westminster (ejtsd: vesztmlnsztör) H/if/h Lupus
Grosvenor herceg, szül. Eaton Hallban 1825 okt.
18., megh. Londonban 1899dec. 22. Régi normann
család sarja, melynek ősét 1066 körül Gilbert le
Grosvenornak hivták. Utódai 1761. a peeri mél
tóságot kapták, 1831. pedig a marquis címet.
Vv. egy ideig a gárdalovasságnál szolgált, 1874
febr. 27. hercegi rangra emelték s 1880—85. a
királyin'' főudvarmestere volt. Nagy kiterjedésű
birtokait a hercegi címmel együtt legidősb uno
kája. W. Hugli Károly Grosvenor örökölte. <. j.
H oslmiiisU'r l í c v i e w (ejtsd: — rivji'i), Lon
donban 1824 óta megjelenő politikai, nemzetgaz
dasági, vallási és irodalmi havi folyóirat. Benthamj. alapította ós az elöbbiévekben Mill Stuart,
Bowring J. és más kiváló politikusok szerkesz
tették. Jelenleg leginkább az irodalmi müvekről
közlött bírálatai fiffvelemre méltók.
Wetherell Erzsébet, álnév, 1. Warner (XVI.k.).
W. ct Kit., 1. Waldst. et Kit. (XVI. k).
Wetzel Gyula, a m. kir. szabadalmi hivatal
el iiiike, szül. Isztiméren (Fejér) 1849 jan. 1. Közép
iskoláit Székes-Fejérváron a ciszterciták gimná
ziumában végezte. 1871. joggyakornok lett a
pesti váltótörvényszéknél. Ez időtájt Wekerle
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Sándorral és Scbmidt Józseffel, egykori tanuló
társaival, hosszabb tanulmányutat tett Lombar
diában, Svájcban és Bajorországban. 1874. meg
szerezte a doktori és ügyvédi oklevelet. 1877."a
budapesti I—III. ker. kir. járásbírósághoz albiróvá, 1887. a budapesti kir. kereskedelmi és
váltótörvényszékhez, 1894. pedig a budapesti kir.
ítélőtáblához bíróvá nevezték kis a kereskedelmi
szaktanácsnak volt tagja. Ugyanezen időtől tagja
a budapesti ügyvédvizsgáló bizottságnak. 1896.
az ugyanakkor felállított m. kir. szabadalmi hi
vatal alelnökévé neveztetvén ki, minthogy e hi
vatal elnöke, Scbmidt József, az ezredévi kiállí
tás igazgatói teendőivel volt megbízva, V,'. alel
nöki minőségben szervezte és vezette a hivatalt.
1896. tanulmányutat tett Németországban és
Hollandiában. 1897. megírta a szabadalmi tör
vényt magyarázó szakmüvét, 1898 végén pedig
a szabadalmi hivatal elnökévé nevezték ki.
v.
Wevelghem, falu Ny.-Flandria, belga tarto
mányban, a Lys és vasát mellett, (iso;,) 6556 lak.,
csipkekészítéssel és olajprésekkel.
Weyler Valérián (XVI. k.), spanyol tábornok.
Kubáról való visszatérése után sem szűnt meg a
kormányon levő minisztériumoknak megfonto
latlan nyilatkozataival alkalmatlanságot okozni.
Becsmérlő beszédet mondott Mac Kinley és az
Unió ellen, ugy hogy a Sagasta-kabinet kényte
len volt őt vád alá helyezni. Majd közmeglepe
tésre a köztársasági párthoz csatlakozott (1896
aug.), amiért büntetésül Barcelonába helyeztek át.
Whatcom, county Washington amerikai ál
lamban, 8288 km2 tor., 24,200 lak. \\\, székkelvlyel (4830 lak.).
Whéeler-Wilson-féle varrógép, 1. Varrógép
(XVI. k).
White (ejtsd : vájt) György Stetoart, angol tá
bornok, szül. 1835-ben. .1853. lepett a badseregbe
ós az indiai felkelés alkalmával kitüntette ma
gát; résztvett 1879—80-ig az afgán hadjáratban
és ekkor tanúsított személyes bátorságáért a Vik
tória-érdemkeresztet kapta. 1885. Egyiptomban
harcolt. 1885 87-ig pedig a Birma ellen indított
hadjáratban, amidőn mint altábornok vezényelte
az angol csapatokat. 1889. Indiában hadosztály
parancsnok volt és 1893. Roberts lord után az
indiai csapatok főparancsnokává neveztetett ki.
A Transzvál ellen indított háborúban Natalban
vezényelt és 1899 okt. 21. Blandslaagte mellett
kisebb diadalt nyert, de azután a megvert Yule
tábornok csapataival együtt, összesen 7-8000
emberrel Ladysmithbe szorult, ahol a hoerok ke
mény ostrom alá vették. Buller főparancsnok há
rom ízben próbálta meg a város felmentését, de
mindannyiszor kudarcot vallott.
Whitesides (ejtsd: vitszaidsz), county Illinois
amerikai államban, 1813 km'- ter., 30,855 lak..
Morrisson szókhelylyel.
W h i t e Star-Iine (ejtsd : vájt sztár lájni, angol
gőzhajózási társaság. Fő közlekedési vonala üiverpoöl-New-York, 1. Gőzhajózás (VIII. k.).
Whitiey, két county az amerikai EgyesültÁllamokban és pedig Indianában (855 km2 ter.,
17,770 lak., Columbia székh.) és Kentuckyben
(1450 km-, 17.590 lakossal. Williamsburg szék
helyivel).
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Whitney Josia Dwight, amerikai geológus,
megh.Néw-Londonmellett(New-Hampshire) 1896
ang. 19.
Wickede, község Arnsberg poros/, kerületben,
Dortmund közelében, vasút mellett, (í895) 6378
lak., kőszénbányával.
Wickede, 1. Gyula, német iró, megh. Schwerinben 1896 márc. 22.
2. IV. Vilmos, német altengernagy, megh.
Berlinben 1895 nov. 28.
Wickenburg-cWí/íí (XVI. k.J. W. Ede gróf
1S97—98. keleti Afrikában, Szomali-földön, a
(ínllák hazájában nagy utazást tett, onnan pedig
német-keleti Afrikába indult, majd visszafordul
ván, a vad Masai-törzs hazájában időzött. Élmé
nyeit mégis irta: Wanderungen in Ostafrika
(Bécs 1899).
M. i..
n i c K e l . I. ('ricket (IV. k.).
Wicomico, county Maryland amerikai állam
ban, 932km ! ter., 19,932 lak., Salisbury széklielylyel.
Widor Károly Mária (XVI. k.), magyar szár
mazású francia zeneszerzőt 1898. kinevezték a
párisi konzervatórium tanárává.
Wied, német uralkodó család (XVI. k.), Vilmos
herceg 1897 jan. óta a porosz urakháza elnöke.
Wiedemann Gusztáv Henrii;, német fizikus,
megh. Lipcsében 1899 márc. 21.
Wiehl, porosz falu a kölni kerület gummersbachi j.-ban, vasút mellett, (1895) 3380 lak. Vasművekkel és kőbányával. Közelében van Paffenberg
nevű cseppkőbarlang.
Wieliczka, galíciai kerületi kapitányság 1896
óta, csak Dobczyre és W. járásokból áll, 458 kmterülettel, dsao) 59,739 lak.
Wiemelhausen, falu Arnsberg porosz kerület
ben, Bochum közelében, vasút mellett, (1895) 8731
lak., vaskohóval, acélgyárra] és szénbányával.
Wiesbaden, hessen -nassaui kerület, (i895)
90ü,295 lak.
W i g w a m , az északamerikai indusok kuny
hója, tulajdonképen fakéregböl és összevarrt bivaly bőrből álló kúpalakú sátor. A tüzelőtér a sátor
közepén van s a sátor tetején nyilas van a füst
számára.
W i i c k i a Seop. ("ÖV., Malcolmia R. Br., málika
Gönezynél), keresztes virágú fű, 26 fajjal az óvilágban. Gyakran szép lila virága van,azért kertbe
ültetik. Hazánkban a W. Africana L., a hajdan
török lakta vidéken kóborol.
Wilcox, két county az amerikai Egyesült-Álla
mokban, és pedig Alabamában (2409 km'-, 30,815
lak., Camden szókh.) és Georgiában (1295 km2,
7980 lak., Abbeville székh.).
Wild Henrik, svájci meteorológus, megh. 1897.
Wildegg, svájci helység Aargau kanton lenzburgi j.-ban. vasút mellett, ismeretes jód- és bróm
forrásairól (11-2°). Közelében vau Schinznach
fürdő, a Habsburg-rom, W. és Bruneck kastélyok
és a Neuhof (Birr m.), melyben Pestalozzi 1778.
intézetét alapította.
Wildenbruch Ernő (XVI. k.), német iró, újabb
müvei: Meister Balzer (dráma, 1892); Das edle
Blut (elbeszélés, 1893); Franzeska von Rimini
(u. a., 1893); Eiferntle Liebe (regény, 1893);
Sehwester-Seele (u. a., 189!-. eddig 10 kiad.); Be-
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sinnt Buchl (1895); Claudias üarten (elbeszélés,
1896); Der Junge von Hennersdorf (1896); Heini'ich(lV. Henrik császár) und Heinrichs Geschlecbt
(dráma, 1896); Der Zauberer Cyprianus (elbeszé
lés, 1896); Tiofe Wasser (u. a., 1896 -97); Willehalm (dráma. 1897); Gewitternacht (költemény,
1899).
Wildenburg, hesseni család, I. Haszfeldt
(VIII. k.).
W i l d f a n g l a t u s , !../«* (IX. k. 1009. old.).
Wildkirchli, 1. Ebenalp.
Wilhelm mester. 1370—1390. német városi
okiratokban emlegetett kölni festő, kit a régibb
alsórajnai vagy kölni festőiskola fejének tekin
tenek, de akinek müveit nem lehet határozottan
kimutatni. Nevével jellemzik a XIV. sz. végén
festett oltárképek bizonyos faját, mely igaz. ájtatosságról és különösen a női alakok ábrázolásá
ban gyengéd bájról tanúskodik, de formailag az
akkortájt uralkodó gót stilre vall. Ilyfajta képek
vannak a többi közt Köln, München, Nürnberg
múzeumaiban és templomaiban.
Wilhelmsburg un iler Élbe, község Lüneburg
porosz kerületben, Hamburg és Harburg között,
az Eliie egy szigetén, (1895) 12,772 lak., kémiai
l'estékgyártással, vasöntéssel és gőzmalommal.
Wilhelmsdorf, német munkás-kolónia Minden
kerület Wiedenbrück j.-ban, Sende faluhoz tarto
zik, Bodelschwingh(l.o.)lelkész alapította. Lakói
többnyire l'öldiníveléssel foglalkoznak s számuk
1897-ben 8371-re rúgott. V. ö. Bodelschmngk^.,
Die Arbeiterkolonie W. (Bielefeld 1882); Síebold,
G cseh ichte und Beschreibung der Anstaíten Bet hel
stb. (2. kiad. u. 0. 1894).
Will, county Illinois amerikai államban, 2201
lons területtel, 62,010 lak., Joliét székhelylyel.
w i i i i l c u o v a (niiv.), 1. AdenophyUumQ.. k.):
Williams (ejtsd: vuijemsz),county, Oliio amerikai
államban, 1088 km- területtel. 2 í',900 lak., Bryan
székhelylyel.
Williams Monier, angol orientalista, megh.
Cannesban 1899 ápr. 11.
Willich, falu Düsseldorf porosz kerületben,
Krefeld közelél)en, vasút mellett, (1895) 5315 lak.,
selyemszövéssel, szesz- és sörgyártással.
Willk., latin növénynév után Willkomm
Móric (XVI. k.) nevének rövidítése.
Willy, álnév, 1. Gauthier-Willars.
Wilmersdorf, porosz falu, (1890) 14,351 lak.
Wilryck (ejtsd: vürájk), falu Anvers (ennek kii
zelében) belga tartományban, vasút mellett, (1895)
6002 lak.
Wimmer Gottliéb Ágost, a felsőlövői ev. tan
intézetek alapítója, szül. Bécsben 1791 aug. 20.,
megh. u. o. 1863 máj. 12. Tíz éves korában, tel
jesen magára hagyatva, Magyarországba jött.
Miután Selmecbányán, Osgyanban, Eperjesen,
Besztercebányán és Sopronban elvégezte közép
iskolai s teológiai tanulmányait, a gyönki ref.
algimnázium tanára és a Szontágh-családnál ne
velő lett. Miután beutazta Felső-Magyarországot,
Ausztriát és Németország nagy részét, 1818 okt.
18-án Felső-Lövőn ev. papnak választották. 1833.
ínódosi lelkész lett, de 1835. visszament Lövőre.
1840. a községet felszabadította a jobbágyi ter
hek alól. meghonosította a gyümölcstenyésztést,
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új énekes könyvet húzott be és tanítóképző inté
zetet alapított, melyet 1815 máj. 18. nyitott meg
szép magyar beszéddel. Minthogy lassanként
et>yre több középiskolai tanulót is hoztak Lövőre,
<t negyvenes évek folyamán gimnázium, reál
iskola és nevelő intézet is keletkezett. A szabad
ságharc kitörésekor W. a magyarság táborában
volt s ezért 1849 végén menekülnie kellett. Be
járta Salzburgot, Svájcot, Franciaországot, Ame
rikát és sok hányattatás után Brémában kapott
lelkészi állást. 1863. kegyelmet nyert és vissza
térhetett Bécsbe, hol egy félév múlva elhunyt.
Á felsőlövői tanintézetek 25 éves jubileuma al
kalmából W.-alapot gyűjtöttek, mely már 6000
forintnál nagyobb.
Wimpífen-csafói (XVI. k.). W. Ferenc báró,
CB. és kir. táborszernagy, szül. Grazban 1829
lebr. 3-án. 1843 szept. 15. hadapród lett a 22.
gyalogezredben. 1817 márc 1. cs. kir. hadap
róddá, szept. 27. hadnagygyá nevezték ki a 13.
gyalogezredben. 1848 aug. 20. magasabb illet
ményei hadnagygyá lépett elő. A szabadságharc
ban ellenünk harcolt. 1849 márc. 9. főhadnagygyá, 1852 jan. 25. II. oszt. századossá nevezték
ki. 1861 jun. 29. Lajos Viktor főherceg kamara
elöljárója lett. 1862 ápr. 20. pedig megkapta a
kamaráéi méltóságot. 1864 márc. 18. a 65. gya
logezred állományában őrnagy, 1869 ápr. 23. a
hadsereg-állományban alezredes lett. 1869 máj.15.
Lajos Viktor főherceg főudvarmesterévé, tiz
nappal később v. b. t. tanácsossá, 1876 máj. 1.
ezredes, 1881 máj. 1. vezérőrnagy, 1886 nov. 1.
altábornagy lett. Mint főudvarmester kitűnő szol
gálataiért az I. oszt. vaskorona-rendet, 1898. pe
dig a táborszernagyi címet kapta. 1899. fel
mentették a föudvarmesteri állástól, mely alka
lommal a Lipót-rend nagykeresztjével tüntet
ték ki. 1900 febr. nyugállományba helyezték, M. I.
Windermere (ejtsd: vindermir) vagy Winander
Mere, Anglia legnagyobb és egyik legszebb tava,
],ancaster és Westmoreland határán, 47 m.-nyire
it tenger szine fölött. Hossza 17"5, szélessége l - ö
km., legnagyobb mélysége 73 m. É-on vannak
szélein a legmagasabb hegyek. Lefolyása a Leven.
Partjain számos kastély épült. Ambleside, Bowness és Newby-Bridge között kis gőzösök közle
kednek. LM végében van W. község, 1504 lak.
Windham (ejtsd: vuuiiiem), két county az ame
rikai Egyesült-Államokban és pedig Connecticutben (1632 km2, 45,160 lak., Brooklyn szókh.) és
Vermontban (2072 km'2, 26,550 lak.. Newfane
éíékh.).
Windisch, svájci falu, Aargau kanton bruggi
jár.-ban, 2087 lak., kik többnyire evangélikusok.
Nevezetes Vindonissa romjairól, mely jelenté
keny római kolónia volt. W.-ben jelenleg nagy
pamutszövő- és cérnagyárak vannak. Közelében
van Königsfelden elmegyógyintézet.
Windisch-Grátz-cvrtW^ (XVI. k.). W. Ijcijos
herceg, lovassági tábornok, 1898 nov. 30. meg
kapta a katonai érdemkeresztet a gyémántokkal.
Windward Passage, csatorna Kuba és Haiti
között, összeköti az Atlanti-tengert a Karaibi
tengerrel.
Winkelblech Károly György, német közgazda,
esdi. Ensheimban (Majna mellett) 1810 ápr. 11.,

—
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megh. 1865 jan. 10. A giesseni egyetemen kémiát
tanult, majd Marburgban magántanárnak habili
táltatta magát ós 1839. a casseli felsőbb iparis
kola tanára lett. 1843 óta főleg közgazdaságtani
tanulmányokkal foglalkozott. Marlo Károly né
ven kiadott nagyobb müve : Untersuehungen über
die Organisation der Arbeit oder System d. Weltökonomie (Tubinga 1850, 2. kiad. 1884-86,4köt.).
Winkler Henrik, jeles nyelvész, magyaror
szági származású s a m. tud. akadémia külső
tagja (1896 óta). Munkássága az urál-altáji nyel
vek egyetemes összehasonlítására, kivált pedig
jellemző észjárati sajátságaik megállapítására
irányul. Hozzájuk számítja a japáni nyelvet is;
Japaner und Altaier (Berlin 1894). Egyéb mun
kái : UralaltaischeVölker u. Sprachen (u. o. 1884) j
Das Uralaltaische u. seine Gruppén (u. o. 1885) ]
Zur Sprachgeschichte (u. o.); Weiteres z. Sprachgeschichte (u. o. 1889); Germanische Casussyntax
(u. o. 1896); Deutsch u. magyarisch (Ungarischfl
Revue 1889).
sra.
Wisborg gróf, 1. Oszkár (2. XIII. k).
Wisconsin, É.-amerikai egyesült állam, lakói
nak számát (1890) 1.937.000-re becsülik.Az 1894-iki
termés volt 29 mill. bushel kukorica, 8'6 mill. hus
iiéi búza, 46 mill. bushel zab, 11 mill. bushel árpa,
12 millió bushel burgonya és 22 millió font do
hány. A bányászat termelt 347,000 tonna vörös
vaskövet és 166,000 dollár értékű gránitot.
Wisingsö, sziget Wettern-tóhan (XIV. k.).
Wislicenus Hermann, német festő, megh. Goslarban 1899 ápr. 25.
Wisnicz (ejtsd: visnics), község Bochnia galíciai
kerületi kapitányságban, (isao) 3791 lak., szalma
fonó-iparral; 5 tornyú régi kastélylyal, amely a
Lubomirski-család bölcsője.
Wissmann Hermann (XVI. k.), német-afrikai
utazó, 1896. egészségi okok miatt visszatért ha
zájába, hol ideiglenesen nyugdíjazták. 1897. a
berlini földrajzi társaság elnökévé választotta.
W i t l o o f (növ.), 1. Katángkóró (X. k.).
Wittek Henrik, lovag (XVI. k.), osztrák mi
niszter, az 1898 márc. megalakult Thun-kabinetben megtartotta (a már a Gautsoli-minisztériumban 1897 nov. 30. óta birt) vasútügyi tárcát, mely
ről azután a Thun-kabinet bukásakor (1899 okt. 2.)
meg kellett volna válnia; ámde az új miniszter
elnök, Clary herceg, meghagyta állásában. Clary
bukása után (1899 dec. 22.) újból kinevezték osz
trák vasútügyi miniszterié és ideiglenesen meg
bízták a minisztertanácsban való elnökléssel,
mely állásáról 1900 jan. 19. a Koerber-kabinet
megalakulásakor lemondott és újra vasútügyi
miniszter lett.
M. L.
Wittig Hermann, német szobrász, megh. Ber
linben 1899 febr. 14.
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi mi
niszter megalkotta a lelkészi jövedelem kiegészí
téséről szóló 1898. XIV. t.-c.-et (1. KongruaJ.Kö?,oktatásügyi munkásságának kiemelkedő újabb
mozzanatai: Az egyetemi szünidő szabályozása
(1. Tudomány-egyetem), a jogi kar tanulmányi ós
vizsgálati rendjének reformálása, melyről szóló
javaslatát a két egyetem jogi kara,valamint a jog
akadémiák f entartói már tárgyalták s vélemény öket a minisztériumba fölterjesztették; az orvosi
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kar szigorlatai reformjának előkészítése, a közép
iskolai tantervek revíziója (1. Középiskola), a ta
nárképzés (1. o.)reformja; a népoktatás terén: ezer
új állami népiskola felállítása (1899-töl 5 év alatt),
a létező állami elemi iskolák törvényszerű karba
hozatala, az állami tanítók anyagi helyzetének
javítása, a községi ós felekezeti tanítók ötödéves
korpótlékainak államsegélylyol való biztosítása,
gazdasági ismétlő iskolák szervezése, az osztott
népiskola tantervének elkészítése, a népiskolák
számára történeti képek készíttetése, a tanítók
házának felkarolása. Ezek mellett a közművelő
dés minden egyéb terén elevenitőleg hatott. A mű
vészeti érdekeknek ugy a középiskolában, mint
a társadalomban lelkes szószólója volt. A seges
vári Petöfl-ünnep ügyében (1899 jul. 30.) Jókai
Húrhoz intézett levelében fejezte ki a kormány
buzdító felfogását. A m. tud. akadémia 1898
máj. C. másodelnökévé választotta. A Bánffykonnány távozásakor ö is beadta lemondását,
azonban 1899 febr. 26. újólag kinevezték vallásBe közoktatásügyi miniszterré.
Wodan, 1. Védem (XVI. k.).
Wodianer, 1. Aliiért báró id., megh. Budapes
ten 1898 jun. 17. A m. tud. Akadémiánál, 1892.
Bee. 2. kelt végrendeletében, 25,000 frtra rugó ala
pítványt tett.
2. W. Albert báró ifj., 1898 dec. 25. a v. b. t.
tanácsosi méltóságot knpta.
3. W. Fülöp, valamint törvényes utódai 1898
kug. 31. megkapták a magyar nemességet Vásár
helyi előnévvel; megh. 1899 jan. 30.
Wohanka József, a prágai kereskedelmi ka
mara elnöke s ifju-cseh politikus, szül. Polehrádlian (Csehország), 1842. Tanulmányai befejeztéI el (186C) Pi ágában kereskedő lett. A kereske
delmi kamarát nemcsak a cseh tartománygyüli'sen, hanem (1891 óta 1895-ig) a birodalmi gyüE&sen is képviselte. 1899 szopt. az urak háza, tag
jává nevezték ki.
M. L.
Wohl Janka újabb müve: ^1 szépség miivétzete (idegen források után összegyűjtve, Buda
pest 1899).
Wolaíka ATrf/)c/o*'(XVl. k.)makáriai választott
püspök, kisprépost és harmadik mesterkanonok
nak a közép-szolnoki főesperességre való foko
zatos előléptetését a király 1899 okt. 9. júváhagyta.
Wolff Nátán, 1. Wallich (XVI. le).
Wolkenstein, szászországi város Zwiekau ke
rület marienbergi járásában, vasúttal. (ísus) 2U99
lak. Van szép sziklavára, gyapotszövószete, fa
anyag-, szinespapir-, paszomány-, czipőáruk.•- keményítőgyára s több ipartelepe. Nem messze
a Zschopau mellékvölgyében fekszik mára XIV.
sz. óta ismeretes W.-ftlrdő (30°).
Wolkenstein, német költő, 1. Oswald (XIII. 1;.).
Wollaston, sziget, 1. Tűzföld (XVI. k.).
Wollemborg Leone, olasz közgazda, Olaszor
szágba származott majna-frankfurti zsidó csa
lád sarja, szül. Padovában 1859. Tanulmányait
1878-ig szülővárosában végezte, azután pedig a
közgazdaságtan irodalmi és gyakorlati művelé
sére adta magát. Raiffeisen elvei alapján 1883.
megalapította az olasz kölesöntakarékpénztárakat (casse cooperative di prestiti), melyek rövid

Worsley

idő alatt egész Olaszországban gyökeret vertek.
A képviselőházban a baloldalhoz csatlakozott és
1898 jun. a Pelloux-kabinetbcn pénzügyi állam
titkár lett.
Wollstonecraft, 1. Godivin.
Wood (ejtsd: vúd) Henrik Evelyn, sir, angol tá
bornok, szül. Coessingben 1838., 1852. tengeré
szeti szolgálatba lépett és jelen volt Szebasztopol
ostrománál. 1855 jun. 18. súlyosan megsebesült,
azután mint tiszthelyettes a hadseregbe lépett s
az indiai felkelés alkalmával kitűnt, 1862. őrnagy
lett. 1873. alezredesi rangban Wolseley tábor
nokot elkísérte az asantik elleni háborúba. Azután
a jogi pályára lépett, 1871. ügyvéd lett London
ban, de a zuluk elleni háború kitörésével ismét a
hadseregbe lépett és 1879. Chelmsford parancs
noksága alatt egy dandárt vezényelt és márc. 29.
Kambula-Hall megerősített tábort elfoglalta. Mint
altábornok Délafrikában Róbert F. megérkeztéig
ő vezényelte az angol csapatot ós 1882. egy
egyiptomi dandárt a szerencsétlen szudáni had
járatban. 1889—93. Aldorshot katonai kerület
parancsnoka volt, mire a hadsereg főhadiszállás
mesterévé, 1897. föhadsegéddé nevezték ki. A
krimi hadjáratról közzétette Crimea in 1854
and 1894 (London 1895); másik könyve Cavalry
in the W'aterloo-Campaign (u. o. 1895). V. ö.
Williams E. Life of Sir H.' E. W. (u. o. 1892).
Wood-fémtapasz, 1. Kéneső ötvények (X. k.i.
Wood Green (ejtsd: radd grin), London külvá
rosa Middlesex grófságban, 8 km.-nyire King
Cross állomástól, (i89i) 25,831 lak.
Worms Henrik báró, Lord Pirbright angol
államférfiú, szül. 1840 okt. 20., egy majnai Frank
furtból származó zsidó család sarja; 1871. a csa
lád osztrák báróságot nyert. W. Greenwich kép
viseletében az alsóházba jutott, hol a konzervatív
párthoz csatlakozott. 1888 febr.-tól 1892-ig aug. a
gyarmatügyi hivatalban helyettes államtitkár
volt. Művei: The earth and its mochanism(1862);
England's policy in the East (1876); The AustroHungarian empire, political sketen since 1866
(2. kiad. 1876). Beust emlékiratait angol nyelvre
fordította le (1877).
o. j.
Worms és Balé-féle cserzés, 1. Gyorseserzés.
Worpswede, porosz falu Stade kerület osterholzi j.-ban, 700 lak., csatornáktól átszeldelt, fűborította rét közepette; egykoron mocsaras rétek
környezték, de a kormány újabban kiszárította a
lápokat és mai nap csak szomorúfűzfák és jege
nyék csoportjai emlékeztetnek még rájuk. E fa
lucskát szemelte ki néhány fiatal német tájkép
festő lakóhelyéül, akik azután a kis község és
környékének minden költői zugát képeiken meg
örökítették; irfáguk pedig mint a loorpsdorp,
müvész-telep tagjai tették nevüket ismeretesekké.
A művész-tele])'kiválóbbjai: Mackensen, Hans
vom Ende, Vinnea és Vogeler, Overbeck, Modersohn stb. V. ö. a lipcsei lllustrierte Zeitung 1899
febr. 23. számát.
u. L.
Worsley (ejtsd: vóraili), gyártelep Lancashireban
(Anglia), Manchestertől 10 km. ÉNy-i irányban.
0891) 26,290 lak. Kiterjedt kőszénbányái, nagy
pamutipara, vasgyárai és téglaégető] vannak. Kö
zeieben fekszik W. Hall, Bllesmere gróf Tudorstilban épült kastélya.
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Wörnle Vümos, Uómet rézmetsző, szül. Stutt
gartban 1849 jan. 23. Eleinte Froer rézmetsző és
Xeher festő tanítványa volt, majd hosszabb időre
Olaszországba ment. Hazatérése után Bécsbe köl
tözött, liol a rézmetszésre adta magát, melyben
nagy finomságra vitte. Erről tanúskodik fő müve
is: A szent Veronika kendője, Max Gábriel után.
A bécsi Gesellschaft ftlr vervielfáltigende Kunst
és a Zeitscbrift íür bildende Kunst számára szá
mos modern képet sokszorosított.
Wörth és Donaustauf hercege, 1. ThurnTaxis.
Wraclaw, Boroszló (III. k.) lengyel neve.
Wiede-család (XVI. k.) 1. W. Károly Frigyes
liereeg megh. Ellingenben 1897 dec. 22.
2. W. Miklós herceg, es. és kir. lovassági tá
bornok, szül. Szent-Pétervárott 1837 dec. 26.
1854 szept. 1. hadapród lett a 4. dragonyos ezred
ben. 1854 okt. 24. másod oszt., 1855 máj. 16. első
oszt. hadnagy. 1857 jun. 8. főhadnagygyá lépett
elő. A hadi iskola elvégzése után 1859 ápr. 24.
másod oszt. századossá nevezték ki a vezérkar
ban, jul. 10. első oszt. századossá lépett elő a II.
hadsereg állományában. 1862. mint vezérkari
tisztet a prágai főhadparancsnoksághoz osztották
be; 1866. részt vett az osztrák-porosz háborúban,
s érdemeiért legfelsőbb dicséretben részesült. A
háború után a terepfelvételnél volt alkalmazva.
1869 ápr. 23. őrnagy lett az 5. dsidás-ezredben.
1869 jul. 19. attachévá nevezték ki a szentpéter
vári nagykövetségnél. 1872 febr. 10. a III. oszt.
vaskorona-renddel tüntették ki. 1873 ápr. 23. al
ezredes lett, 1874 inárc. 5. a Lipót-rend lovag
keresztjét kapta,. 1876 nov. 1. a 6. huszár-ezred
állományában ezredessé és belgrádi diplomáciai
főkonzullá nevezték ki. 1880. követségi tanácsos
lett Rómában, 1881. rendkivüli követ és megha
talmazott miniszterré nevezték ki a görög udvar
hoz, 1880 dec. 31. kamarás, 1882 nov. 1. vezér
őrnagy lett. 1887. rendkívüli követté és megha
talmazott miniszterré nevezték ki Stuttgartban,
majd pedig hasonló minőségben Münchenben.
1887 nov. 1. altábornagygyá lépett elő, később
az I. oszt. vaskorona-renddel tüntették ki. 1896.
nyugalomba lépett és ez alkalommal a lovassági
tábornoki címet kapta. W. 1879 jun. 15. Bécsben
Herberstein Gabriella grófnőt (szül. 1851 dec. 3.)
vette nőül. E házasságból három leány született:
Gabriella (1880 máj. 5.), Mária (1881 okt. 29.) és
Terézia (1893 márc. 29.).
M. I.
Wroxeter (ejtsd: roxiter), angol falu Shropshire
grófságban a Severn folyó mellett, Shrewsbury
alatt a Wrekin (377 in.) lábánál, (i89i) 535 lak.,
Yiroconium (tévesen Uriconium) római város ki
terjedt romjaival.
W n l f c n i a Jacq. (n«v.), a tátogatok füve, 5 faja
Ivarintiában (1), Albániában (1), Ázsiai Ny-i ré
szén meg a Himaláján terem. A W. Carinthiaca
•racq. azért nevezetes, hogy idáig csak Karintia
egyetlen helyén (Gailthal, Kühweger Alpe) nő.
Ezért keresett turistavirág.
Wurzen, szászországi város, 0895) 16,674 lak.
Wülfrath, község Düsseldorf porosz kerület
ben. 9 km.-nyire Elberfeldtöl, vasát mellett, (1895)
7227 lak., acél-, lakat- ós cementgyárral, szesz
égetéssel, mészkő- és ólomércbányászattal.

Württemberg

Wümme, folyó Hannoverában; a lüneburgi
pusztán ered, fölveszi a Versét, Windaut és Worpét s miután a Hamuiéval egyesült, Lesum nevet
kap és Vegesack fölött a Weserbe ömlik. A W.
13, a Hamnie 30 km. hosszúságban hajózható.
Würselen, falu Aachen (ennek közelében) po
rosz kerületben, vasút mellett, (1895) 9185 lak.
Württemberg (XVI. k.). Az 1895-iki összeírás
szerint volt: foglalkozásra nézve önálló erdő- és
mezőgazda 437,254 (48'8°/o), bányász és iparos
325,454 (36'3%), kereskedelem és forgalom szol
gálatában álló 70,374 (7'9°/0), házi szolga és nap
számos 7731 (0-9°/0), katona 24,474 (2-7°/0), értel
miséghez tartozó 30,479 (3-4%), foglalkozás nél
küli 88,487. 1896. volt a születések száma 74,964
(2454 halva), a haláleseteké 46,443, a házasság
kötéseké 15,656 és a kivándorlottaké 2121.1896—
1897-ben a főbb növényi termékek voltak: búza
(32,892 ha.-011 átlag ha.-ónként 1-15 millió t.), rozs
(39,021 ha., 102 millió t.), árpa(103,937 ha., 114
milliót.), zab (143,287 ha., 1 -23 millió t.),burgonya
(92,707 ha„ 6-84 milliót.) és komló (5801 ha., 0-63
millió t.). A 17,002 ha.-on 427,300 hl. bort ter
mett. A bányászat szolgáltatott 223,5711. kősót,
41,772 t. főtt sót és 10,266 t. vasércet. A sörgyá
rak 1895—96-ban 3.885,481 hl. sört termeltek.
Az 1899-iki budget szerint az összes bevétel
74.690,265, az összes kiadás 73.876.381, az ál
lamadósság pedig 1897 április 1-én 473.878,700
márka.
Története. Midőn a római légiók e vidékeken
megjelentek, suev törzsekre bukkantak, akiket
Kr. u. 84. ós a következő években leigáztak. A
tartomány védelmére a rómaiak határsáncot
emeltek, katonai töltésutakat építettek és számos
gyarmatot alapítottak. A III. sz. közepén azonban
a barbár alemannok áttörtek ;i sáncon sa rómaiak
kiűzetése után az országot elfoglalták. 496. KlodfiV/frank király igázta le az aleinannokat, mire or
száguk a frank birodalomhoz került. 843.W. földje
a keleti frank, majd a német császársághoz került
és utóbb a sváb hercegségnek lett egyik része.
Mint grófság a XII. sz.-ban alakult meg. Az első
W.-i gróf nevét, Konrádot, 1092. említik az okle
velek. Utódai közül V. Eberhard (Eberhard hu
Bárt, uralkodott 1450—96.) a tttbingai egyetem
alapítója említendő, ki csakugyan rászolgált az
utókor és a népmonda (Uhland) magasztalására.
Érdemei fejében I. Miksa császár öt 1495-ben a
wormsi birodalmi gyűlésen herceggé tette. I. Na
póleon a pozsonyi békekötés értelmében (1.805
dec. 26.) királysággá tette. I. Frigyes (1797—
1806) 1806 jan. 1. vette fel a királyi címet. Fia
/. Vilmos követte a trónon (1816—6 í). Utóda
1. Károly (1864-1891.), kinek elhunyta után
utód hiányában a korona unokaöcscsére szállott,
ki azóta/. Vilmos néven uralkodik V. fölött.
1897. ós 98. tárgyalta a képviselőház az új
alkotmányi is törvényeket és ezekkel kapcso
latban az új választó-törvényt is, melyet azon
ban a centrum a döntő szavazáskor megbuktatott,
mert a kormány a kat. szerzetes rendek számára
követelt engedményeket és az elemi iskoláknak
felekezeti jelleggel való felruházását megtagadta.
Ily viszonvok között meddő eredménynyel oszlott
szét 1899" jan. 17. az 1895 febr. egybegyűlt
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várva várt reform-országgyűlés. Az 1899 jan. 28.
megnyílt új ülésszak napirendje kizárólag a költ
ségvetésre szoríttatott.Akiadásokat ésbevételeket
a Mittnacht-kormány (ill.Zeyer pénzügyminiszter)
az 1899-1901. évekre külön-külön"'80, ill. 81
millió márkában állapította meg.
Irodalom. Heyd, Bibliograpkie der württembergisehen
Geschichte, 2 köt., Stuttgart 1895—90; Württembergs ürkundenbuch, kiadja az állami levéltár igazgatósága, u. 0
1819—91, eddig 6 köt.; Seháfer Ditrich, Württembergische
Geschichtsquellen, 189-i s köv., mostanig 3 köt); Ptister,
Pragraatische Geschichte von Schwaben, Heilbronn 1803 s
köv., 5 köt.; Pfaff, Geschichte des Fürstenhauses und Landes W, 3 köt., Stuttgart 1835—39; StSlin, W. Geschichte
fez a legjobb (régibb) kézikönyv, 4 köt., 1841—73, de csak
1593-ig terjed; Stíilin P. F., Geschichte Württembergs,
Gotha, I. 1882—87 ; Illustrierte Geschichte von Württemberg, többek közreműködésével, Stuttgart 1886 ; Frlcker
és Gessler, Geschichte der Verfassnng von W., u. 0. 1869 ;
Schneider Jenő, Wiirttembergische Reformationsgeschichto
u. 0. 1888; Württemberg und sein König, Károly király
25 évi jubileuma alkalmával megjelent munka, 1889; Bossert-Hartmann, Wiirttembergische Kirchengeschichte, 1892;
Kaiser, Geschichte des Volksschulwesens in Württemberg,
2 köt., Stuttgart 1894—97; Ptister Albert, Aus dem Láger
des Rheinbundes 1812—13, u. 0.1897; Wintterlin Ágoston,
Wiirttembergische Künstler in Lebensbildern, u. 0. 1896:
Schneider Jenő, Wiirttembergische Geschichte, 1896; Al
berti 0., Württemb. Adels- u. Wappenbuch, Stuttgart, I.
1898 ; Günther, Das Münzwesen in der Grafschaft W., u. o.
1897; Hang F., Die römischen Inschriften und Bildwerke
Württembergs, u. 0. 1898; Schneider, Württembergische
Geschichte, 1896; Baumann Vr. Lajos, Forschungen zur
sehwiibischen Geschichte, Kempten 1898 ; Briefwechsel des
Herzogs Christof v. W. I. köt., 1550—52. Kiadja Brnst V.,
Stuttgart 1899; MSrkt A., Die W.-schen Waldenser-Gemeinden 1699—1899, Pinache 1899.

Württembergi katonai érdemrend, 1. Ér
demrendek.
Wüstenfeld Henrik Ferdinánd, német orien
talista, megh. Hannoverben 1899 febr. 8.
Wyck, porosz falu Schleswig kerület tonderni
jár., Föhr sziget főhelye, (1895) 1143 lak., gyer-

_

Xyridae

mekgyógyintézettel, vámhivatallal és látogatott
tengeri fürdővel.
Wyck v. Wijck (ejtsd: vájk) Tamás, hollandi
festő, szül. Beverwájckben (Haarlem mellett) 161(5
körül, megh. Haarlemben 1677 aug. 19., eleinte
Haarlemben tanult, azután Olaszországban járt
ós az olasz utcai életet ábrázoló képeiben P. vau
Laer nyomdokait követte, mig a házi életből vett
festményeiben a többi hollandi genrokóp festő
után indult. Különösen ismeretesek tudósokat,
alkimistákat ábrázoló festményei. A budapesti
orsz. képtárban kikötőt ábrázoló nagyon hatásos
képe (284. sz.) látható.
Wycombe (ejtsd.- rajkóm, Ghepping- W., azelőtt
Chipping-W. és High-W.), angol város Buckingham grófságban, (i89i) 13,435 lak. Itt van a gróf
ság legszebb temploma (XIII. sz., 1878. restaurál
ták). Tőle 3 km.-re É.-ra van Hughenden (IX. k.).
Wydenbruck Kristóf gróf, osztrák-magyar
diplomata, szül. Bécsben 1856 febr. 5. (W. Fer
dinánd gróf, osztrák követ, megh. Londonban
1854., légid. fia). A diplomátfiai pályára lépett és
az utóbbi évtizedben előbb a japáni, 1899 óta
pedig a dán udvarnál képviseli Ausztriát ós Ma
gyarországot, mint rendkivdli követ és megha
talmazott miniszter.
M. L.
Wynghene, falu Nyugat-Flandria belga tarto
mányban Thielt közelében, vasút mellett, (1895)
8031 lak., kémiai iparral.
Wyoming északamerikai egyesült állam lakói
nak számát (1896) 100,000-re becsülik. Az 1894-iki
termés 0\3 millió bushel burgonya és 0'4 millió
bushol zab. Az állatállomány (1894) 82,000 ló,
19,000 fejős tehén, 767,000 egyéb szarvasmarha,
1.222,000 juh,
16,000 sertés. A bányászat szol
gáltatott 2-4 millió t. szenet.

X.
Xalapa a. m. Jalapa (IX. k.).
Xamitum, 1. Hexamitum (IX. k.).
Vaui hopsis M'Coy. (áuat), az iveltrákok
(Cycloinetopidae) családjába tartozó kövesült, rövidfarku tengeri ráknem. Az irodalomban néha
más nevek alatt is előfordul, igy M'Coy-wéA
Zanthopsis, Milne-Edívards-néX pedig Gancer
és Gycloxanthus néven. Északi-Európa eoeenkoru
képződményeiben gyakori, Angliában ós Bajor
országban. Magyarország a legdélibb pont, ahon
nan már csak egy faja, a X Bittneri Lőrent. is
meretes a piszkei (Esztergom) felső-eoeenkoru
hryozoásmárgából.

LÖKENT.

X a n l u s i a Baird (állat), a hasadtnyelvü gyí
kok (Pissilingvia) alrendjének egyik neme, ame
lyet Xántus János hazánkfia nevéről neveztek
el. Fajai Amerikát lakják.
Xenogámia (gör.) a. m. vendógtermókenyítés,
1. Cseretermékenyítés (IV. k.).
Xenokratia (gör.), idegen uralom.
Xenon (gör.), a kripton (1. 0.) mellett a levegő
új eleme. Sűrűsége 32-5.
Xeroszi öböl, 1. Szaroszi öböl (XV. k.).
A Paílas nagy Le&ikona. XVIJf. köt.

Xilolit (xylolith), egy újabb, a kő ós fa elő
nyeit magában foglaló épületanyag, mely nagy
részt fürészporból ós magnezitből áll, melyeket
erős nyomással szorítanak szilárd tömeggé. A
lemezalakban elkészített anyagot, viz és sav nem
bántja, minélfogva igen alkalmas padozatbur
kolat.
X y r i d a e («öv.), egysziktfnövónycsalád az enantioblasták rendjéből. Többnyire fűnemü, törpeszáru mocsári növények, kard- vagy fonálforma
tölevolokkel. Az egyszerű virágszál tetején hártyás-hegyeslevelü gömbvirágzata van, s a rokon
családoktól nem zöld, hanem pelyvanemü külső
lepellevele különbözteti meg. Virága hármastagu, a belső sor leple sziromnemü, a külső sor
himje meddő (álhim). A belső termőből egy- v.
háromrekeszü és sokmagu tok lesz számos szeg
letes vagy kerekded maggal. 70 faja leginkább
Amerika melegebb vidékein terem. A legtöbbjót
a benszülöttek orvosságnak használják. V. ö.
Seubert, Xyridaceae, Martius Flóra Brasiliensis,
15. köt. A Xyris Indica L. K.-Indiában bőrki
ütés és í'tlh ellen használatos.
iiont
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Y.
Yale college, 1. Newhaven (XIII. k.).
Yare (ejtsd: jér), angol folyó Norfolk grófság
ban. Hossza 130km.,Yarmouth mellett az Északi
tengerbe szakad. Yarmouthon felül kiszélesedik
és Breydon- Water-iiek nevezik. Norwichig (40
km.-nyire) hajózható. Legnevezetesebb mellék
folyója a Waveney.
Yates (ejtsd: jetsz), county New-York amerikai
államban 829 km'-' területtel, 21,000 lak., Pennyan
székhelylyel.
Yates Edmund Hogdson, angol iró, meghalt
Londonban 1894 máj. 20.
Yeadon (ejtsd: jida), város York angol grófság
ban Westridingban 5 km.-nyire Otleytől, (i89i)
7396 lak. pamutiparral.
Yelin, Tabero Lajos (XVI. k.) történetíró ere
deti neve.
Yellow p o p l a r (növ.), 1. Tulipánfa (XVI. k.).
Yildiz-kioszk, 1. Jüdiz-kioszk (IX. k.).
Yilgarn, bányakerUlet Ny.-Ausztráliában, 320
km.-nyire Perthtől. 1887. találtak először benne
aranyat; 1896. pedig körülbelül 1 millió sterling
font értékben bányásztak. Főhelye Southern
Cross, egvéb helységek Crolden, Vallev és Parkers
Find.
Yloilo, város a Filippi-szigetekhez tartozó Panay-szigeten. 0887) 11,884 lak. Kikötője, melyhez
nagy hajók hozzá nem férhetnek, 1885. nyilt
meg az idegenforgalom számára. Főleg dohányt
és cukrot visznek ki.
Ymesfjeld (Goldhöpiggen v. Goldhötind) Nor
végia legmagasabb (2560 m.) hegycsúcsa a Jötunfjeldene csoportban Kristiansamtban, nagy
szerű kilátással. Anvord felől szoktak rá föl
mászni.
Ynglingek (Inglingok), Svédország legrégibb
uralkodó családja, mely Upsalában székelt és
uralmát a többi törzsfő fölé is kiterjesztette. Az
Y. 1061. Bdmund királylyal kihaltak.
Yonezava, üzen japáni tartomány fővárosa
Nippon szigetének északi részében, a Juawashirotótól északra, rizst ós dohányt termő síkságon,
0887) 28,695 lak., régi kastólylyal.
Yorki herceg, 1. György (7. XVII. k.).
Young Eduárd (XVI. k.), brit afrikai utazó,
megh. Hastingsban 1896 nov. 4.
Younghousband (ejtsd.- jönghözi>en) Frank E.,
angol kapitány ós utazó, az ifjabb merész angol
utazók egyik legkiválóbbja, szül. 1863. Elő-Indiában szolgált mint huszártiszt, olykor pedig mint

diplomáciai ügynök működött. Hirét KözépÁzsiának legnehezebben megközelíthető orszá
gaiban tett utazásaival alapítá meg, melyeket
rendszeresen egymagában, lóháton végzett. A
(Jobi-pusztában, a Pamir-fensíkon, Mandsuriában
és Csitralban tett utazásait megírta azután a
The beart of a Continent című fontos és érdekes
műben (London 1896—97), melyből később Among
the Celestials cím alatt kivonatot szerkesztett
(u. o. 1894—95). Csitralban ólt mint az angol
kormány ügynöke, inig testvére, Y. György Low
tábornok hadseregében szolgált ós igy mindket
tőnek alkalma nyilt a Csitral-expedicióról hite
les tapasztalatokat szerezni, melyekről azután a
fontos The Relief of Chitral (London 1895) címtt
munkában beszámoltak. Azóta Y. déli Afrikában
is megfordult; ez útjáról szól South Afriea c.
műve (London 1898), melyben az angol imperalizmus előharcosaként a boerokkal szemben rószrehajlóan nyilatkozik. Legújabb utazásáról irt mun
kája : The Philippines (London 1899).
M. I..
Yttriumpát (&sv.i, 1. Xenotim (XVI. k.).
Yuma, county Colorado amerikai államban,
2595 lak. Y. székhelylyel (240 lak.).
Yuiigas, délamerikai nedves meleg, sürü er
dővel borított mély síkok, különösen Bolíviában
a Kordillerák lábánál La Paz és Cochabambától
északkeletről fekvő erdőrószlet, melyben sok kopált és khinahójat találnak, lakói a Juracaro in
dus törzshöz tartoznak.
Yves, szent, 1. Ivo.
Yvon (ejtsd: Hon) Adolf, francia festő, szül.
Eschweilerben (Lotaringia) 1817., megh. Paris
ban 1893 szept. 11. Parisban Delaroehe tanítvá
nya volt, 1843. pedig Oroszországba ment és
nagy buzgalommal tanulmányozta az ottani nép
es katonaéletet, utóbb a krimiai háború esemé
nyeit örökítette meg rajzaiban. Legismertebb
művei nagy csataképei, mint I. Napóleon átke
lése az Alpokon ; Ney marsall védi a francia had
seregvisszavonulását Oroszországból, főleg azon
ban a versaillesi múzeumban levő 3 képe: Malakov bevétele; A solferinói csata ós A magentai
csata; továbbá A nehéz lovasság támadásaWörthnól stb., melyekben nagy szabatossággal, habár
csekély festői erővel ábrázolta a hadi eseménye
ket. Egyéb tárgyú képei: Júdás bűnbánata; A hót
halálos bűn, Dante nyomán; Az amerikai egye
sűit államok allegóriája; A cézár stb.
Yvon, álnév, 1. Greizinger.

z.
Zabanius (Zabány v. Gzabány) Izsák, evange- kült, hol eleinte mint tanár, majd mint pap mülikus tanár és lelkész, a híres Vitnyódinek(XVI. k.) ködött Szebenben. Nagyon munkás ember volt,
pártfogoltja, szül. 1638 körül, megh. 1707 márc. aki közel félszáz, nagyrészben nyomtatott s
18-án, ki a külföldi egyetemekről hazajővén, előbb j néhány kézirati, leginkább vallásos s filozófiai
Pozsonyban nyert alkalmazást, majd Eperjesen I tartalmú munkát hagyott hátra. Műveinek jelonjanárkodott s az üldözések idején Erdélybe mene-; tókeny részét teszi ki az a polémia, melyet Ladi-
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vérrel az atomokról tartott s ezt oly szenvedélyes- hagyományosak, csak a Mátyás név nem for
seggel folytatta, hogy az 1677-iki medgyesi zsinat dul elő.
Zákány (XVI. k.) forgalmi jelentősége alá
kénytelen volt vitájokat megszüntetni. — Pia
szállt, amennyiben a m. kir. államvasút Gyéké
János, 1. Harteneck (VIII. k).
Irodalom. Szabó Károly, Régi magyar könyvt., 2. köt., nyesre helyezte át a déli vasúttal való kereszte
Budapest 1885; Klein J. S., Nachrichten stb., Lipcse és ződóst Horvátország felé.
Buda 1789, 1. köt.; Bod Péter, Magyar Athénás 17C6;
Zákányos viz, könnyen felszálló üledékes s
A nagyszebeni evangélikus gimnázium értesítője az 1895—
1896-iki iskolai évről; és főleg Hörk József, Az eperjesi ezáltal könnyen zavarodó viz.
evangélikus ker. kollégium története, Kassa 189G.
Zala (XVI. k.) vármegye területe a legújabb
adatok szerint 5122 km2, lakóinak számát 1898.
Zabergán, 1. Uturgur (XVI. k.).
Zabi v. zabgyerek, a házasságon kívül szüle 441,500 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 2 rend. tanácsú
tett gyermek népies neve.
Zábit, a mai oszmánli nyelvhen tisztet, katona város, 16 nagy- és 550 kisközség. A szolgabírói
tisztet jelent. Eredeti jelentése ez arab eredetű járások száma 12, a körjegyzőségeké 106. Puszta,
szónak: fogva tartó, aki fogva tart. A mai nyelv telep és major van 676. A vármegye területén
van 8 kórház 164 ágygyal; egész területén mű
ben azonban tisztán katonatiszti jelentése van.
ZabJotow, község Sniatyn galíciai kerületi ka ködik 75 orvos, 74 oki. bába és 28 gyógyszerész.
pitányságban, a Prutli bal partján, vasút mellett, Van 267'9 km. állami ós 1189'6 km. törvényha
tósági út, utóbbiak közül azonban 95'5 km. kiO890) 4054 lak., kincstári dohánygyárral.
Záborszky Alajos, politikai iró, ügyvéd, tábla ópíttetlen. A vasúti vonalok hossza 355'0 km., a
bíró. 1848. országgyűlési képviselő, majd minisz vasúti állomások száma 49. Van 128 posta- és
teri tanácsos ós kormánybiztos; 1849. halálra 57 táviróhivatal, továbbá 74 távbeszélő hivatal,
Ítéltetett, de menekült, megh. Kaposváron 1862 ill. állomás. A vármegye területén fennáll 3 bank,
ápr. 5. Nevezetesebb müvei: Lengyelország ha 21 takarékpénztár ós 25 szövetkezet, összesen
nyatlása (1836); Az úrbéri váltság (1843); Poli 4.967,800 forint tőkével. Az összes tanintéze
tikai Daguerrotyp (1847); Az osztrák politika tek száma 512, köztük 3 gimnázium, 1 reál
iskola, 16 különféle szakiskola, 1 tanltóképzőármányai (1861).
Zabrze (Alt-Z.), porosz város, (1895) 10,012 lak. intézet, 428 népiskola, 61 kisdedóvó, 1 ember
baráti jellegű intézet és 1 börtöniskola. Mindezen
Zabüszög, 1. Gabonaüszög (VII. k.).
TH—v.
Zachlumi nagyvajda, ezt a címet viseli Nikita intézeteket 70,677 tanuló látogatta.
montenegrói fejedelem legifjabb fia, Péter her
Gyárai és iparvállalatai: malátagyár, sör
ceg, szül. Cetinjében 1889 okt. 10. (szept. 28.).
főzde, gazdasági gépgyár, gép- és kazángyár,
Zágráb (XVI. k.) vármegye
területe a legújabb építőanyag- és cementáru-gyárak, eognac-, szesz-,
2
adatok szerint 7211 km , lakóinak számát (1898) élesztő-, téglagyár, dongatermelés és fürész
521,100 lélekre becsülik. A legújabb közigazga gyár. Nagy jelentőséggel bir kulturális téren a
tási beosztás szerint van benne 1 szab. kir. város, zalavármegyei Nemesi magánalapítvány. Az
3 rendezett tanácsú város, 8 nagy- ós 1595 kis 1809. évi győri csatában résztvett zalavárniegyei
község. A szolgabírói járások száma 15, a kör felkelő nemesek seregének szerelvényei eladat
jegyzőségeké 82. Puszta, telep és major van 285. ván, a begyült és egyéb alapítványokkal is sza
A vármegye (ós a területén fekvő szab. kir. város) porodott összeg, mint nemesi magánalapítvány
területén van 8 kórház 2016 ágygyal; egész terü kezeltetik. 1843-ig a vármegye kezelte, azontúl
letén működik 102 orvos, 118 okleveles bába ós egy elnökből és harminc tagból álló választmány,
34 gyógyszerész. Van 206 km. állami ós 900 km. mely mindig a vármegye előkelő nemesi család
tartományi út. A vasúti vonalak hossza 279 km., jaiból egészíti ki magát. A nemesi alap tőkéjé
miből 178'8 km. állami vasút; a vasúti állomások hez később más alapítványok is járulván, ma
száma 30. Van 57 posta- és 40 táviróhivatal, to már a választmány tizenhárom alapítványt ke
vábbi, 353 távbeszélő-hivatal, illetőleg állomás. zel. Célja kölcsönök nyújtása, érdemes ifjaknak
A vármegye területén fennáll 7 bank, 10 takarék nevelési ösztöndijakkal gyámolítása, kulturális
pénztár ós 12 szövetkezet, összesen 10.780,300 és közcélok támogatása, szegények segélyezése.
forint tőkével. Az összes tanintézetek száma 290, A nemesi alapítvány 1864 óta százharmincezer
köztük 1 egyetem és 2 gimnázium, 4 reáliskola, forintot megközelítő összeget fordított ezen célra.
32 különféle szakiskola, 3 tanítóképző intézet, 231 V. ö. Halis István és Hoffmann Mór, Zalavár
népiskola, 7 kisdedóvó, 9 emberbaráti jellegű in megyei évkönyv a millenniumra (140 képpel, Rá
tézet és 1 börtöniskola. Mindezen intézeteket ösz- kosi Jenő előljáró beszédjével, Nagy-Kanizsa
szesen 42,475 tanuló látogatta.
TH—V. 1896).
Zagyvafő vár (Nógrád). A tatárjárás után a
Zal&r József (családi nevén Hizli) újabb műve:
Rátót nemzetség építtette, de azután pusztulásra A honvéd-világból (Budapest 1898).
hagyta. 1441. a csehek megszállották s felépí
Zalatnai vérfürdő, 1. Zalatva (XVI. k.).
tették, 1460. I. Mátyás kikergette őket belőle.
Zalenze, falu Oppeln porosz kerületben, KattoErre ismét romlásnak indult. V. ö. Csánki, Magy. witz közéleten a Zalenzer Wasser mellett, 0895)
tört. földr. (I. 22.).
KAR. 7144 lak. Kőszénbányával.
Zajkány, kisközség Hunyad vármegye hát
Zaluski-as-atóZ (XVI. k), Z. Károly gróf 1899
szegi járásában, (i89i) 536 oláh lak. A faluban aug. 15. nyugalomba lépett, mely alkalomból
Hunyadi nemzetség (gür. kat.) ól s magát Hu megkapta a v. b. t. tanácsosi móltóságot.
nyadi János utódainak vallja. A családban, mely
Zamojski-csatóá (XVI. k.). Z. István gróf,
«sak töri a magyar szót, a János és László nevek megh. wysocki birtokán 1899 jan. 22.
52*
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Zanardelli József (XVI. k.), olasz politikus.
Mintán 1898 jun. az egy évvel előbb (1897 dec.
1 ión) a Rudini-kabinetben elvállalt igazságügyi
tárcától megvált, a képviselőház újra megvá
lasztotta elnökévé; mihelyt azonban neszét vette,
hogy Pelloux miniszterelnök rendkívüli eszközök
kel és rendeletekkel késztil kormányozni, mint a
kamara elnöke (1899 máj. 2-i.) beadta lemondását.
A szélső balpárt s a szocialisták által folytatott
obstrukeióban ugyan nem vett részt, de a királyi
rendeletet, mely a sajtó- és egyesületi szabadsá
got korlátozta, határozottan elitélte és jogtalan
nak nyilvánította.
M. I..
/ a n i hopsis. 1. Xanthopsis.
Zanzibár (XVI. k.). 1897 elején Z.-ban meg
szüntették a rabszolgaságot, minek következtében
Z. és Pemba-szigeteken 140,000 rabszolga meg
nyerte szabadságát. Magában véve azonban a rab
szolgaság még fönnállhat, mert csak az a raliszolga kapja meg szabadságát, aki megkívánja.
Különben is a Z.-i szultán már három izben (1873,
1889, 1890) megtiltotta a rabszolgák behozatalát
és minden rabszolga, aki Z. és Pemba-szigetek
területére lépett, szabaddá vált, sőt a rabszolgák
gyermekeinek is biztosították a szabadsággal járó
jogokat. V. ö. Baumann Oszkár, Der ZanzibarArchipel (Wissensehaftliche Veröffentliehung des
Vereins für Erdkuude in Leipzig, 3. kii)., 1897,
2. füz.).
Zarate, járási székhely Buenos-Aires argen
tínai tartományban a Parana és vasút mellett,
(1890) 3638 lak., gőzhajóállomással, papir-, dina
mitgyártással, húskonzerv-készítéssel.
Zártfeltörő fű (TVÖV.), 1. VérékulU (XVI. k.).
Zárt mezőny, akkor jön létre, mikor vala
mely versenyben résztvevő lovak mindegyike
közvetlenül egymás oldala mellett fut, ugy hogy
egy csoportot, egy tömeget alkotnak, vagyis
amikor az első és utolsó ló között egy hossznyi
Távolság nincs.
Zártörés vétségét a magyar büntetőtörvénykönyv (1878. V. t.-c.) 360. §-a szerint az követi el,
aki a zár eszközlésénél, a bíróság v. más hatóság
közege által alkalmazott pecsétet illetéktelenül
eltávolítja, feltöri vagy megsérti, vagy pedig a
lezárolt dolgok megőrzésére szolgáló helyiséget
vagy tartályt felnyitja (1. Bírói zártörés, III. k.).
Különbözik ettől az a hivatalos zárjegy, amelyet
p. szeszfőzőkben az edényekre és múeszközökre
alkalmaz a pénzügyi hatóság, és amelynek meg
sértése nem az 1878. V. t.-c. 360. S, hanem a
szeszadótörvóny (188a XXIV. t.-c. 89., 99. §§)
értelmében büntettetik.
HÍBKUS.
Zaruma, délamerikai város Ecuador állam
Laja tartományában, a Tumbez-folyó mellett,
1 í-00 m. a tenger szine fölött. 1549. alapították.
Aranybányái vannak.
Zárva termők (i>i>v.), 1. Zárva magzók (XVI. k.).
Zasty apátság-, 1. Százdi apátságZasztava, 1. Müetics (XII. k.).
Zay Miklós gróf, országgyűlési képviselő, szül.
Zay-Ugrócon 1864 jan. 14. A gimnáziumot Po
zsonyban, Selmecbányán és Budapesten végezte,
a kereskedelmi tárgyakat Genfben, a jogot Paris
ban és Budapesten tanulmányozta. 1888. mint
horvátországi nagybirtokos a főrendiház tagja

'

Zeising-

lett. 1890 óta az orosházai evang. egyház világi
felügyelője. Az 1892. képviselőválasztások alkal
mával az orosházai és zsámbokréti kerületek ben
kormánypárti programmal fellépett, de még a
választás előtt mindkét helyen visszalépett. Az
egyházpolitikai viták idejében a főrendiházban
az ellenzékkel szavazott. 1896 óta az orosházai,
kerület szabadelvű párti képviselője. A napilapok
ban és folyóiratokban számos elbeszélést, úti raj
zot, politikai, történelmi és természetrajzi cikket
tett közzé.
Zboró (XVI. k.). Az Brdődy-család a hires Rá
kóczi-uradalmat 1897 dec. egy német részvény
társaságnak adta el.
Zborow, község Ziocovgalíciai kerületi kapi
tányságban a Strypa és vasát mellett, (i89o)410<»
lak., sörgyárral. 1642. itt a lengyelek diadalt
vívtak ki a kozákok és tatárok egyesült hadain.
X. !>., a városlődi gyár jegye Zichy Dezs("»
neve után, 1. Magyar agyagipar (XII. k. 5.).
Zdar, 1. Saar (2., XIV. k.).
X.O.C (cseh a. m. jelen). 1898. a zavart politi
kai viszonyok hatása alatt az ifju-cseh párthoz,
szító katonai tartalékosok (köztük néhány képvi
selő) az ellenőrzési szemléken a német «Hier» he
lyett a cseh zde-vel feleltek. Ezt Krieghammer
hadügyminiszter 1899 ápr. kelt rendeletében el
tiltotta és fogsággal büntette azokat, kik ez ellen,
vétettek. A nyelvrendeletek visszavonása azon
ban annyira elkeserítette a cseheket ós amorvacseh tartalékosokat, hogy 1899okt.-nov. tömege
sen jelentkeztek cseh nyelven, ami azután több
helyt oly utcai tüntetésekre vezetett, melyeket
csak fegyveres erővel lehetett leverni. A hadügy
miniszter ezzel szemben megmaradt álláspontján,
s a rendbontókat sorra elzáratta. 1900 jan. a de
legációk illései alkalmával egy udvari ebéd végén
a császár is szóba hozta a dolgot és Stransky
Adolf (1. o.) delegátushoz intézett beszédében nyíl
tan kifejezte a zde-kérdósben rosszalását.
Zebegény (XVI. k.). A XIII—XVI. sz. elejéig
volt itt bencés apátság, mely azonban még a.
mohácsi vész előtt megszűnt. Címe most is ado
mányoztatik.
Zebrafa (ntiv., Connarus L., OmphalobimuGaertn.),aConnaraceák(zergefafélók)fája, 58 faja*
mind a két földségnek forró vidékein terem. A
C. Guianensis Lamb. (0. Lambertii DC.) hazája
Guiana, fáját az asztalos nagyra becsüli (bois de
zébre, zebra vood), 1. Pálmafa (XIII. k.).
Zebravirág a. m. Alstroemeria (I. k.).
Zedlitz und Trützschler Bóbert (XVI. k.) gróf
német politikust 1898 dec. Hessen-Nassau tarto
mány főelnökévé nevezték ki.
Zehlendorf, Berlin külvárosa és falu Potsdam
porosz kerület toltowi j.-ban, (1895) 6031 lak.,
vasúttal, magánelmegyógyító intézettel, erkölcsi
leg elhanyagolt gyermekek nevelő-intézetével.
Zeising Adolf, német esztétikus, szül. Ballon
stedtben 1810., megh. Münchenben 1876 ápr. 27.
Eleinte gimnáziumi tanár Bernburgban, 1853 óta
magántanár Münchenben. Hírnevét az általa fel'
fedezett esztétikai törvény alapította meg. (Lásd
Arány, II. k. 25—26.) Egyéb műveket is irt, a
többi közt néhány feledésbe merült regényt és
drámát.
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Zeissberg Henrii,', lovag, osztrák történetíró,
inegh. Bécsben 1899 máj. 27. Utolsó műve: Condó
und Pichegru, megj. a bécsi akadémia Archivjában s külön lenyomatban (1898).
Zelenka Pál ág. ev. püspök 1898 okt. elkí
sérte a német császári párt jeruzsálemi útjára.
L. Jeruzsálem.
Zelerisky, 1. Zselehski.
Zeller Károlt/, osztrák zeneszerző, megli. Badenben (Bécs mellett) 1898 aug. 17.
Zellerfeld, az ugyanily nevii járás székhelye
Hildeslieim porosz kerületben, a Zellbaoh és vasút
mellett, (1895) Í35Í2 lak., kötött árukészitéssel,
sör- és szivargyártással, fafaragással. Klimatikus
fürdőhely.
Zemlinszky Sándor, osztrák zeneszerző, egy
Becsbe költözött magyar család sarja, szül. Béesben 1872 okt. 1 i. Door, Fuchs Róbert és Puehs
János alatt szó]) sikerrel folytatta, tanulmányait.
1896. a Hellmesbergor-quartett első vonós-négye
set adta elő, mely még Brahmsnak is megtetszett.
Követte ezt egy klarinctt-trió és egy szinfónia,
mind a kettő pályanyertes mű. Utóbbit a bécsi
zenészek egyesülete 1899 inárc. 5. adta elő. 1897.
Sarema c. szintén pályanyertes dalműve a mün
cheni operaházban került színre, második" operá
ját pedig, az Es war einmal c. mese-operát, a bécsi
operában adták először (1900 jan, 22.).
M-IZemlya (Novaja-Z., XVI. k.) felfedezésének
történetét megírta Teleki Pál gróf a Földrajzi
Közlemények 1899. VI—VIII. füzetében.
Zemp József, svájci szövetségi tanácsos, szül.
Entelbuchban (Luzern kanton) 1834szept. 2.1850
óta Münchenben és Heidelbergában jogot hallga
tott és doktori oklevelet nyert, zürichi rövid idejű
tartózkodása után Entelbuchban ügyvédi irodát
nyitott, 1875 óta Luzernben él. 18(58. tagja lett
a luzerni nagytanácsnak, 1871 óta a svájci rendi
Tanácsnak ós 1873. a nemzeti tanácsnak. 1881.
vezére volt a konzervatív ultramontán pártnak.
1891. Velti visszalépése után a szövetségtanácsba
választották. Minta posta-és vasútosztály főnöke
a vasúti államosítás híve. 1891. az alelnöki mél
tóságot viselte, 1895. a szövetség elnöke volt.
Zemplén (XVI. k.) vármegye területe a leg
újabb adatok szerint 0302 km-, lakóinak számát
<i8íi8) 340,100 lélekre becsülik. A legújabb köz
igazgatási beosztás szerint van benne 1 rendezett
tanácsú város, 22 nagy- és 128 kisközség. A szol
gabírói járások száma 10, a körjegyzőségeké 62.
Puszta-, telep ós major van 371. A vármegye te
rületén van 7 kórház 199 ágygyal; egész terüle
tén működik 67 orvos, 181 oki. bába és- 33 gyógy
szerész. Vau 178T) km. állami és 7í-3 5 km. tör
vényhatósági út, utóbbia k közül azonban 662 km.
kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 27í'5 km.,
miből 2739 km. állami vasút; a vasúti állomá
sok száma 87. Van 96 posta- és 52 táviróbivatal.
A vármegye területén fennáll 5 bank, 10 takarék
pénztár és 7 szövetkezet, összesen 1.710,900 fö
lint tökével. Az összes tanintézetek száma 176,
köztük 1 jogakadémia, 1 hittani intézet, 2 gimná
zium, 12 különféle szakiskola, 1 tanítóképző in
tézet, 130 népiskola, 27 kisdedóvó, 1 emberbaráti
jellegű intézet és 1 börtöniskola. Mindez intézete
bet összesen 45,562 tanuló látogatta. V. ö. Ailda
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Kálmán, Zemplénvármegye északi részének föld
tani és petróleum-előfordulási viszonyai (a rnagy.
kir. földtani intézet évkönyve, 3. füzet, Budapest
1898).
TH-V.
Története. Z. vármegye nevére nézve szláv ere
detű. Zeni a, m. föld, pln (a zem-mel egyeztetve
pelna) a. m. telt, kövér, Z. tehát kövér földet
jelent. Elnevezését a vármegye Zemplén földvárá
tól vette, mely a honfoglalást megelőzött szláv v.
bolgár birtoklás idejében már megvolt. Z. vár
megye Pesti/ Frigyes szerint a honfoglalás kora
beli első 15 vármegye sorában alakult és azok kö
zött is az (dsők egyike, sőt talán maga az ősvármegye, mely körül a többiek képződtek s elrendez
kedtek. Anonymus szerint a honfoglalásnak alap
vető hadműveletei Z. vármegye területén mentek
végbe. Zalán bolgár fejedelem követsége, midőn
Árpádnak ungvárvidéki fő hadi szállására igye
keztek, hogy a herceget «a magok urok szavával
köszöntsék és annak parancsolatait Árpád her
ceggel megbeszéljék» (V. XIV.), Z. vára mellett
keltekát a Bodrog révén, a Róbert Károly király
idejében még híres «Bástyás (Bazta) nevű kereske
delmi kikötő helyén. Viszont Árpádnak Zalánboz
indított hármas követsége (Tareal, Rétel és Ond
vezérek, kiknek nevei földrajzi nevezeteinkben
ma is élnek) Z. mellett úsztatott át a Bodrogon;
de meg a honfoglalásnak egyik országútja is (Ungvártól Szerencsig) Z. vármegye földjén vezette
végcélja felé Árpád fejedelmet és az ő hadrontó
seregeit. A Bodrog folyó, Z. vármegyében ma is
élő szájhagyomány szerint, valami Buga neve
zetű szláv vezértől, akit vad futásában a bátor
Bud (Buld, Bold, Bod, Hunfalvy Pál szerint Bá
tor személynév) nyila ért volna utói, nyerte el
nevezését, épp ugy, mint a Bodrog ikerfolyó ja a
Laborc az Ungvárról Z. vára felé elmenekült,
azonban utóiéit és a víz partján hurokra került
Laboré szláv vezértől.
Míg Zemplén vára Árpád fejedelem táborba
szállásának, addig Szerencs nemzeti «magiiuin
áldomás»-nak a színtere. Hogy a Bodrogon való át
kelés meg a Szerencsen «nem kevés napokig» tar
tott pihenés között merre vitt a hadak útja: arról
élő tanúság Szomotor. A né]> ccszonioru tor»-ról
regél. Ugy látszik, ott tették semmivé Béliud
szláv vezér seregét Árpád hadai, legalább Szo
motor mellett a hegyek lábainál fel-feltáruló em
beri csontvázaknak mészporszerü maradványai
arra engednek következtetni, hogy abban az idő
ben errefelé öldöklő harc lehetett. Anonymus
szerint a «Tisza és Bodrog között fekvő földet
előre elfoglalták és látván a halaknak és minden
más vadaknak bőségét, kimondhatatlanul meg
szerették)). Szerencsen Árpád fejedelem «az ő
kúriájában;) (a mai Árpád-hegyen) pihentette ha
dait. Fsamig itt időzött, az Erdőkallya (Sátorhalma körül), a Bojta hegy (Tállya mellett), a
Tareal hegy (Tokaj mellett), Himesudvar (vagyis
Tokaj vára), a Bodrog- és a, Takta-köz stb. egyegy nemzeti gazdag ajándékként szállott Árpád
kezéből a vezérekre (Rétel, Vojta, Turzol, Ed és
Edömérre), amiért a Z. vármegye földjében meg
gyökerezni indult bolgár kenézségoket (Boly köz
ség talán Béliud kenéztől vette nevét) a föld szí
néről elsöpörték. Midőn pedig a Nyírség elfogla-
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lása után Árpád az ő honfoglaló népét Szerencs
ről a Tiszán- és Sajón-túlra tovább vezette, Z.
vármegyének őrizetét a kabarok törzsére (a ma
gyarokkal szövetkezett kunokra) bizta, a mai
Tokaj-Hegyalja környékére telepítvén le őket.
Ennek a kabarok törzsének emléke ma is él Sá
rospatak környékén a Kaliz-ér patakocska, úgy
szintén a Bojta-hegy nevezeteiben. így lett vége
a múló IX. sz.-dal annak a Bolgárországnak, mely
nek legészakibb tartománya a Duna-Tisza közén
fölnyult a «Havas hegyekig» (Kárpátok) a mai Z.
vármegye széltében-hosszában.
Vessünk csak futó tekintetet Z. térképére. Kezd
jük alul és ugy menjünk feljebb északnak a lelő
helyek megjelölésében. Cölöpépitmények nyomai
vannak a Bodrog bal partján,Sárospatak és BodrogVécs határában. Kőkorszaki leletek helyei: Tokaj,
Olasz-Liszka, E.-Horváti, Tolcsva, Pogánykút
(Trauconfalva mellett), Sátoralja-Újhely, Mikóháza, Bodrog-Szerdahely, a Zompod homokdomb
láncolat (igen gazdag telepe kő- és bronzkori lele
teknek vegyesen), Nagy-Kövesd, Agárd, BennárHomoka (E rzsébet-tanya Karád mellett), Sz.-Mária,
Bodrog-Vécs (a csiszolt kőbalták és őrlőkövek
gyártóhelyének tekinthetjük), Nagy-Erdő puszta
(a Bodrog és Laborc köze), Körtvélyes, Hegyi (ér
dekes tűzpadka), Málca (őskori halászati eszkö
zök), Köves, Azar, ahol a legdurvábban idomított
kőbunkók, parittyakövek, hálónehezékek, csiszolt
kőbalták s a finoman pattogtatott szilex- és obszídián-nyílhegyek közt majd mindenütt ős konyhahulladékokká] s edényekkel is találkozunk. Bronz
kori lelőhelyek: Dobsza, Tokaj, Tolcsva, BodrogKeresztur (öntőműhely), Komlóska, Mihályi, Zom
pod (szironyos bronzékitmények), Karád, Cselej
(vésők és balták), Rákóc, Nézpest. Pogánysírok:
Megyasszó, Dobsza, Golop, Mád, Páter-Homok
(régi nevén Abaj-Homok, Patak határában), Ladmac, Szomotor, B.-Véos, Leszna stb. környékén,
fel a Krajnya kapujáig, Őrmezőig. A Krajnyán,
tudtommal, az egy ulicsi aranyleletet leszámítva,
sem a paleolit-, sem a neolit-, sem a bronzkor
nem hagyott maga után jeleket az ott lakott
ősembertől.
Az Árpáüház-kori kútfőkből keveset merít
hetünk. Z. helység várkörnyéke, a mega, mind
inkább kitágul s körötte, mint katonai, honvé
delmi középpont körül, a XIII. sz. elején nagyjá
ból a mai egész vármegye földrajzi egységgé
alakul. A comitatusok (a mai járások, akkor hon
védelmi szervek) száma három : Z., Patak, Sze
rencs, negyedikfii jelentkezik Tállya, ötödikül
Keresztúr; a XIV. sz. elején pedig Gyepuelw
(provincia gépel ultra indagines — Gyepély), Őr
mezőn felül, a mai Krajnya, melynek idővel kö
zéppontja lesz Homonna (szlávul Humena, főhely)
a «kulcsos városa. Különben pedig Sárospatak
I. Endre királynak és a rutén születésű királyné
nak kedves mulatóhelye volt; Salamon király és
a hercegek Tokaj irányában mérték össze párt
jaik és fegyvereik erejét; II. Endre király Sáros
patakon pihente ki az uralkodás fáradalmait;
leánya, magyarországi szt. Erzsébet világrajöve
telét is a sárospataki vár egyik terméhez (ma
kápolna) köti a szájhagyomány; Gertrúd királyin'1
n kövesdi várban múlt volna ki tragikus halállal
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(Bánk bán), szive is a leleszi templomban porlik.
Á Vatha-féle lázadás leveretése óta Z.-ben is
«pásztorok őrzik a nyájat». A vérkeresztségen
túlesett Z.-vármegyei egyházak első gyökérhaj
tása a Szent Keresztről nevezett leleszi premon
trei prépostság és konvent III. Béla király idejé
ben, amikor Z. vára alól Lelesz puszta kivétetik.
A kereszténység megerősödésére mutat a müremekszámba menő s még a XI. sz.-ból fenmaradt román stílű, ma ev. ref. templom Karcsim.
A XIV. sz.-ban pedig már két, a zempléni és
zombori főesperességgel, a darnói prépostsággal
(Darnó hegyen Trauconfalva mellett) s több ko
lostorral, klastrommnl (prédikáló testvérekkel),
«egyházas» községgel (Bénye) és a pálosokkal (Toronyán, Újhelyen, Terebesen, Varaimon, Homonnán) találkozunk. A fejlődésnek, virágzásnak in
dult, mondjuk vármegyei életet azonban sírba dön
tötte a tatárjárás. Maga a fő csapat, ha nem is
Z. vármegyén át vonult, de az egyik tatár alve
zér, Csáb erre felé vehette útját. Rogerius irja, a
nép regéli a Bodrogköz feldúlatását (K-Géres ha
tárában egy halom neve : Tatártemés), a ladmaci
hegyek közé vonult lakosságnak lemészároltatását (Kasvár). Eöl van jegyezve, hogy egy tatáicsapattal mint viaskodott Tállya váránál György
mester, a Soós-család őse; Sátorelőt (Sátoralját)
is a tatárok dúlták föl. De meg magát a gyászos
emlékű Muhi pusztát, Z. vármegyének délről tőszomszédját, Girincstől, Körömtől, Hídvégtől csak
a Sajó választja el. Virágzó községek helyén Z.
vármegyében is temetők, puszták támadtak, így
Harangod, Abony, Bazsi (templomának alapma
radványait még föl-föl tárja az ekevas), Várhömok, Szadavár és a bekecs—körömi út vonalán
vagy húsz halom, alattuk elporladt csontmarad
ványokkal, mindmegannyi a tatárjárásra emlé
keztető. IV. Béla király, aki Z. vármegyét is sír
jából keltette életre, az elpusztult «eastrum de
Satur-eleu» helyébe alapította Sátoralja-Újhelyt
(Nova villa), ő hozta be a királyi vincelléreket
Olaszországból s telepitette le Olasz-Liszka és
Bodrog-Olaszi környékein, kik azután «délszaki
hazájuk legízletesebb venyigéivel)) ültették be a
Tokaj-Hegyalját, s lettek szerzői a tokaji bor
világhírének.
Lépjünk át az Anjou-korba. Az alatt a 100 esz
tendő alatt, mely a Muhi puszta gyászos évétől Ró
bert Károly uralkodásának végéig terjed, Z. vár
megye romjaiból újjá épült. IV. Béla az «ország
atyja»,Róbert Károly a «városok pártfogója» volt.
Midőn fia Nagy Lajos uralkodik, Z. vármegyében a
községek száma 400 körül já r (ina i 51 s mikor leg
több volt: a Hunyadiak korában 500 s egynéhány).
Egyes Z.-vármegyei családok: Rátold, Lóránd,
Omode, Igener, Ade, Prűd, Pagven comesek és ma
giszterek stl). helyhez, időhöz, történethez fűződő
jelentőségre emelkednek, a Trencséni-Omode-féle
kiskirályság szótrobbantása után pedig a Róbert
hez ragaszkodó családok: a Dancsok, Szécsek, Soósok, Bocskayak, Sztárayak, Pethők, Monakyak,
Perényiek, Homonnay-Drugethek stb. a Z.-vár
megyei főnemességnek törzsökös, századokon át
virágzó alakjaivá növik ki magukat, sőt a nem
zeti közvélemény egyiküket - másikukat az or
szág zászlóvivő szerepeire szemeli ki (Drugetlick,
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Bocskayak, Perényiek). De hogy visszamenjünk
Róbert Károlyhoz, a Bodrog folyó mellett fekvő
Z.-vármegyei községek közül Tokaj, Bodrog-Keresztur, Sárospatak s mint kereskedelmi kikötő
hely és a tranzité-kereskedelem fő piaca Z. nem
csak hogy városi rangra emelkednek, de mint a
Bodrog folyón s messze idegen földről hozzájuk
ellátogatott német és olasz kereskedők vendég
fogadói és pártfogói a király jóságából egyre gya
rapodó hatalomra, helyhatósági szabadalomra,
önállóságra tesznek szert. Sárospatak p. már
1355. királyi városi rangra emelkedik és a ((pa
taki gróf» (comes) ngy tűnik föl előttünk, mint a
Z.-vármegyei hauzavárosok királyi helytartója.
Z. város pedig, mely a múlt században (1299) még
csak a «pörosztó nemes-birói székek»-nek volt,
Róbert Károly alatt a kongregációknak, a vár
megyei gyülekezéseknek lesz és a közszabadság
nak marad «Bástyá»-ja (v. ö. a Donoh-fóle 1321.
kelt adománylevéllcl, Adalékok, II. kötet, 87.
old.). Róbert Károly személyesen is ellátogatott a
trón és haza körül magát 1310. kiválóan érdeme
sített Patakra, melynek falai alatt gyülekezett
össze a királyhoz hű hadi nép, hogy a TreneséniOmode-féle forradalmi sereget a vármegyéből ki
verje, libben a hadjáratban és a rozgonyi döntő
csatában tüntette ki magát Fülöp, a majd 400
évig nőtt Drugeth-dinasztia fájának törzsöke. Ró
bert Károly királyival másodszor is (1321) talál
kozunk Patakon a «püspökök és bárók tanácsá»ban, midőn a Z. és Ung vármegyékre kiterjedt
rutén néplázadásnak fő intézőjét Petenes (Pethő)
főispánt méltóságából kitette és helyébe Micet
(.Mihályt) nevezte ki a király Z. vármegye fő
ispánjává. Ez a Mic a róla fenmaradt Mcbánmonda hőse, később királyi helytartó Illiriában
és a királyi hadak fővezére lett (megh. 1341.).
Talán a nagy jószágadományozások alkalmával a
hála érzete érlelte meg Róbert Károly szivében az
elhatározást, amit később meg is cselekedett, hogy
az ő kedves Sárospatakját jegyajándékul leendő
menyének, Lajos királynénak, adományozza,. Ez a
tény magyarázza azt a benső viszonyt, mely Sá
rospatak révén még Nagy Lajos, de sőt Zsigmond
király idejében is a királyi család és Z. vármegye
főúri családjai között oly bizalmassá fejlődött,
hogy a királyi udvar belső hű emberei között min
dig volt egy-két Z.-vármegyei. A visegrádi me
rénylet alkalmával is (1330) Záh Felicián ellen
a királyné és a királyi gyermekek életét két Z.vármegyei úr, János és Miklós oltalmazták meg a
felkoncoltatástól. Ezért Miklós (Drugeth) királyi
udvarbíró, majd Z.-vármegyei főispán lett.
.Nagy Lajos király uralkodása alatt történik,
hogy Novgorod hercege és Podolia fejedelme
Koriáthovics Teodor, aki nagybátyjával Olgerd
litván nagyfejedelemmel meghasonlott, 1352. a
magyar-lengyel királyival szerződést kötött. E
szerződés erejénél fogva Lajos Podoliáért Z. vár
megyei és Munkács-vidéki nagy kiterjedésű jó
szágokkal kárpótolta és hercegi oiinmel ajándé
kozta meg Teodort, mire aztán Koriáthovics
nagy számú orosz csapatokkal beköltözvén, a
magával hozott ruténség nagyobb részét Homonna
körül a Krajnyán és Sátoraljaújhelyen skörnyé
kén telepitette le. A herceg maga is lakhatott
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itten, amit bizonyít, hogy az Újhely fölött levő
Várhegyen erősséget emeltetett, s pedig a IV. Béla
idejében elpusztult Sátor-hegyi vár omladékaiból. Koriáthovics herceg 1400 körül halt meg.
Emlékét kegyelettel őrzi nemcsak a rutén, de a
magyar is, mely Zemplén vármegye földjón pél
dás egyetértésben él együtt. A ruténség, melynek
egy része a vármegyének kétségtelenül őslakója
(Laborcz ungvári herceg kormányzata alatt ál
lott) és a mai lakosság számának majd egyhar
madát teszi, a vármegye alsó részén teljesen
magyar, a közép- és felső részeken pedig, kiválóan
hazafias papságának jó példáját követve, szépen
magyarosodik. Koriáthovics elhunyta után a
Drugethek hatalma alá került az akkor még
ó-hitü Z.-i oroszság is és abban, hogy a vallási
unió létre jött (16Í9 ápr. 24.), a Drugethek haza
fias ós kitartó politikájának, abban pedig, hogy1
a/, orosz népnek szilaj, mondhatni vad erkölcs*
(krasznibrodi leányvásárok) megszelídült, a Dru
gethek humánus bánásmódjának érdemes része
van.
Zsigmond uralkodása alatt (1411 körül) a Debrew-Zudar-féle zendülést, mely mint politikai
forgószél Erdélyben támadt és végig söpört a vár
megye déli részén, még mielőtt viharrá fajulha
tott volna, Perényi Péter fojtotta el a Tállya mel
lett vívott csatában. A szemtanú király mondja
adománylevelében (Sztropkó várát és tartozékait
adja), hogy Debrő Istvánban Tállya mellett a ki
rályi felség legnagyobb ellenségét győzték le.
Ugyanez a Perényi, korának babérkos/.orus had
vezére — a XVI. sz.-ban vezérszerepet vitt Pe
rényi Péternek a nagyatyja — kitüntette magát
nem egyszer az itt garázdálkodott lengyelek megfenyítésében is, akik Zsigmond uralkodásának
már a mézes heteit megkeserítették és csak a
tokaji királytalálkozás után (1412), midőn Zsig
mond és Ulászló lengyel királyi herceg összebé
kültek, hagytak nyugtot a vármegyének. A köz
nyugalom azonban, amit a királytalálkozás biz
tosított, beleértve az I. Ulászló trónfoglalása
alkalmával támadt fegyveres villongásokat is
főispán (Perényi János) és megyés püspök (Roz
gonyi Simon) között, rövid életű volt. Nemsokára
(1439) követte a közbátor lét megrendülése, a cseh
rablók betörése, kiknek rabigája alatt a vármegye
hatósága — fájdalom - majd 25 évig nyögött.
Azok a cseli rablók (zsebrákok) összeszövetkezve
a vármegyei parasztsággal, bár olyan hadvezé
rek, mint Homonnay István ós Bertalan, sőt egy
Hunyadi László szállottak síkra ellenük, a rablóvezérek: a két Giskra, Axamith, Walgatha, Talafuz, Pozovay, Komoróvszky stb. alatt, rövid
tiz év lefolyásán elárasztják az egész vármegyét
s Komlóstól Sztropköig az összes várakat hatal
mukba kerítik. Hunyadi Mátyás mindjárt ural
kodása kezdetén (11-58) méri fejükre az első sú
lyos csapást. A Sárospatak ós V.-Ardó között, a
Botkő mezőségen szept. 1. vívott igen véres csa
tában Magyar Balázs, Rozgonyi Sebestyén és Si
mon vagy 2000 főnyi csehet vágtak le, maga
Axamith is elesett, Walgatha pedig fogságba ke
rült. Midőn már Patak, Ujhely, Kövesd, Gálszécs
(Rozgonyi Simonnak az élete árán) és Homonna
váraiból is kiszoríttattak, a Z.-sárosi határhegy-
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sóg erdőségeiben kerestek maguknak búvóhelye
ket (Vehéc mellett a Lisza Kamenán) s mint hegyi
rablók garázdálkodtak egész 1462. történt meghódolásukig, midőn Mátyás király Giskrát az or
szág rendjei közé iktatta, a cseheket pedig zsoldos
katonákul fölfogadta a törökök ellen. Ugyan
ekkor hü szolgálataikért udvari főméltóságokat
kaptak Pálóczy László, a Rozgonyi ésHomonnay
testvérek, Perényi István és Szokoly Péter. A
cseh-huszita vallás, a kehely tovább hódit. Em
lékét máig is mutatja az eredetileg huszita temlomnak épült, ma ev. ref. templom Kis-Azarban
s u. o. a huszita harangláb; Újhelyen pedig a
zsólyomkai pincesoron egy borház, mely a ha
gyomány szerint huszita imaház volt, amit épitésmódja még ma is bizonyít.
Rövid tiz éve múlt a cseh rabló-világ elcsendesedésének, midőn 1471 okt. kitört a Perényi-féle
lázadás. Ez a lázadás, melynek értelmi szerzősége
az akkori főispán Perényi István nevéhez fűző
dik, nem célzott kisebb dolgot, mint azt, hogy
Mátyást a királyi trónról Kázmér lengyel her
ceggel és a magyar elégedetlenek segítségével
leszorítsa. A trónkövetelő Kázmér 12,000 főnyi
haddal tört a vármegyébe és Sztropkó megvívása
után a Bodva völgyében ereszkedett alá s már a
Hegyaljáig hatolt; hanem Szapolyai Imre nádor
hadainak jövetelét hirtil véve, a korona helyett
megelégedett azzal a pár ezer hordó borral, me
lyet a szüretről rabolt s vitt haza magával. Két
év múlva és a, Perényi unszolásaira hallgatva,
Kázmér herceg megint beütött Z. területére, sőt
Sztropkót, Homonnát, Xagy-Mihályt elfoglalva
és Terebest megszállva, erős hadállást foglalt.
Mátyás király előre küldvén Csupor Miklós er
délyi vajdát és Lábatlan András vezéreit, maga
személyesen is, most másodszor jött Z. várme
gyébe. Az 1473—74-iki telet seregével Homonnán töltötte. Amint kitavaszodott, Mátyás hadai
a lengyel sereg egy részét megsemmisítették,
más részét kiutasították. Lábatlan Andrást Z.
vármegye főispánjává és Sztropkó kapitányává
tette a király s ugy látszik, hogy akkoriban
Sztropkó kapitánya nemcsak Z., de Felső-Magyar
ország védelmi ügyének intézésével is foglalko
zott s ugy látszik, hogy tipor Mihálynak két vára
(Abara és Céke) mint «latrok barlangja» is az
1471. t.-c. 29. §-ának erejével ez időtájban rom
boltatott le. Lábatlannak főispán utódja Pálóczy
Imre, őse Antal főispánnak, akivel Mohács me
zején még találkozunk. Mátyás király elhunytá
val, midőn ismét királyt kellett választani PestBudán : a Z.-iek három pártra szakadtak. Albert
lengyel herceg mellett, aki Szerencsre már ki
rályválasztó országgyűlést is hirdetett, a Rozgonyiak kardoskodtak; Korvin János hívei Rás
kay Balázs köré gyülekeztek; az Ulászló-pártiak
vezére pedig, ugy látszik, Pálóczy Mihály volt,
akivel a Perényiek is szövetkeztek. Albert, mi
dőn Sztropkót a Perényiektől hősi ellentállás
után elfoglalta, seregével Szerencs felé tartott,
hanem a Szapolyai István nádor-ispán vezérlete
alatt egyesült királyi hadaktól és a Z.-iek bandé
riumaitól kemény vereséget szenvedett. Ebben
az időtájban (1500), mint a királyválasztáson
győztes II. Ulászló királynak hű embere, tűnik
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föl a Z.-i nagybirtokos családok sorában a hős
nemzetségből való Szapolyai János, Regéc,
Tállya és Tokaj ura, Z. vármegye főispánja, ké
sőbb erdélyi vajda, végre választott nemzeti
király. A Rákos mezején tartott (1505) «lármás
diétá»-ból országos alaptörvény jelentőségére
emelkedett ama nevezetes végzésnek is, hogy ha
Ulászló király flörökös nélkül halna meg, a
nemzet idegent királylyá nem választ: ő volt az
értelmi szerzője, a Z.-i követek (Rákóczi András.
Pány Kristóf, Chapy György) pedig és a Z.-i urak
(Homonnay János, Pálóczy Mihály és Antal, Rás
kay Balázs) szószólói, egyszersmind az országos
végzés aláírói.
Mellőzve a török ellen folytatott harcokat, me
lyeknek szintére akkor még Z.t-ől igen távol(Moldvában) feküdt és a törökkel folytatott küzdelem
csak annyiban érinti Z.vármegye történetét, hogy
a közjót érdeklő tárgyak folytatására egybegyűlt
rendek a török fogságba esett Z.-i főurak kivál
tásával is foglalkoznak, és mellőzve az 1514-iki
parasztlázadást, amely kivált Sárospatak s Tokaj
környékével éreztette garázdaságát, de egyszer
smind fegyverbarátságba hozta össze Pálóczy
Antal főispánt több Z.-i úrral, és összehozta anynyival is inkább, mert a Szapolyai-párt már ak
kor kezdette árucikként keresni a hazafiságot,
amit magas áron vásárolt: nézzük inkább, hogy
a körülhordozott véres kard látására milyen
ímmel-ámmal szedelőzködött föl az egyházi és a
világi főnemesség, meg a köznemesség 1526-ban
Sárospatak mezején, hogy onnan reménység és
kétség között az országnagy zászlaja alá, melyet
felesége (Urugeth Katalin) révén Z. vármegyé
hez számító főúr (Drágffy János) tartott, Mohács
irányába tovább induljon. Gáspár diák reánk ma
radt föl jegyzéséből tudjuk, hogy amidőn aposto
lok oszlásának a napján a pataki mezőségen had
rendbe sorakozott lovasságot és gyalogságot Pá
lóczy A. főispán és a hőn szeretett alispán Ráskay
György számba vették, a Z.-i sereg mindössze
sem volt több, mint 358 főnyi. Csapatvezetők
voltak : Allaghy János, Bocskay Ferenc, Chapy
Ferenc, Deregnyey Mihály, Drugeth Ferenc, Morvay György, Nagymihályi István, Nagytárkányi
Albert, Nátafalussy Vince, Perényi Péter (a bt'
nem vonult erdélyi vajda Szapolyai János helyett
a csata napján, aug. 29., a lovasság bal szárnyának
vezére), Perényi Gábor, Rákóczi György és Rás
kay Gáspár (lovas csapata Mohácsnál a király
személyes testőrségéül kirendelve). Hősi halált
haltak s ott porlanak a nemzeti nagy lét teme
tőjében Mohács alatt: Pálóczy főispán, Ráskay
alispán, akit az egész vármegye meggyászolt;
Drugeth Ferenc, Perényi Ferenc váradi püspök
és Gábor meg a többi névtelen hős. Hírük, dicső
ségük élni fog, míg él a nemzeti kegyelet.
A gyászos emlékű mohácsi csata után Szapo
lyai János Szeged tájékáról Tokaj felé húzódott
és az 1505-iki országos végzésben gyökerező jog
alapon ő és a mellette eszével s ékesenszólásával
serényen munkálkodott Verbőczy István, később
nádor és kancellár, Tokajba 1526 okt. 16. pártgyülésre (conventus Zapolyanae factionis)hivták
össze a honfiakat. Ott voltak : Balassa Menyhért
a jeles hadvezér, Bocskay Lukács, Bodó Ferenc
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a holtig liű hadvezér, Czjbaklmre váradi püspök,
később erdélyi vajda, Dóczy János és Gergely,
Drngeth István, később Z.-vármegyei főispán,
Frangepán Ferenc az ékes szavú egri püspök,
Gerendy János, Homonnay Ferenc, Horváth Fe
renc regééi kapitány, Perényi l'éter koronaőrző
(ugy látszik maga is áhitozott a korona után),
Petrovies Péter a kurucverő generális és még
sokan mások, a kalandos társulat tagjai közül is
többen, akik Imre herceg napjára (nov. 5.) Székes
fejérvarra innen tűzték ki a királyválasztó és
koronázó országgyűlést. Szapolyai elérte vágyai
nak netovábbját: király lett. De mint ő maga:
boldogtalan az ország is. Az ország széjjeldara
bolódott, mint valami dús közös préda. Hárman
osztoztak meg rajta, Z.-en is: a nemzeti, a nemet
és a török párt. Ami erre következett, majd 200
éven át viaskodás az enyém, tied, övé kérdései fö
lött Z.-ben: mindaz Tokaj vára körül forog. Tokaj
ez időponttól Felső-Magyarország sorompója, in
nen vezet a Tiszántúlra, Erdélybe meg viszont
a hadak útja. És kivált a nemzeti mog a né
met párt hadi erejének összemórkőző helye. To
kaj története úgyszólván a vármegye története
(1. Tokaj, XVI. k.). A főnemesi és vagyonos közne
mesi családok eszélyességi politikából hol jobbra,
hol balra pártolnak át; sőt nem egy eset van arra
is, hogy a családi birtok fenmaradásáért az egyik
német párti, a másik nemzeti párti, a harmadik
török párti lesz egy-egy családból, hogy bekövet
kezendő bukás esetére a családi szerzeményből
jusson is, maradjon is. Tisztelet a kivételeknek
{Pethő Gábor, Homonnay Bálint, Sennyey Pong
rác stb.), kiket magasabb elv vezérelt mind ha
lálig : szabad hazában boldoggá tenni a magyart!
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tét, mely a nemzetet mái' 1606. a bécsi egyezség
gel, 1608. pedig a lelkiismereti szabadságnak és a
protestáns hitéletnek törvénybe iktatott első biz
tositékával ajándékozta mog. Homonnay-ürugeth
Bá lint gróf a bodrogkeresztúri mezőkön az ország
nagy aranyos zászlaja alá nem hiába gyűjtötte
1605. a Bocskay «eő felséges szegény hajdúit,
meg a török és a tatár seregeket. A szerencsi
gyűlés 1605 ápr. 20. Bocskayt Magyarország fe
jedelmévé választotta. U. o. mondották ki a pro
testáns felekezetek egyenjogúságát. Bocskay,
akit Szinán egri basa 1605 jul. 11. kélt levelében
«Erdély és Magiar ország- kirallia»-nak nevez,
Szerencset királyi várossá tette. Bocskay 1606
dec. 17. kelt végrendeletében Homonnay-Drugeth
Bálintot ajánlotta fejedelmül a nemes országnak
és Erdélynek, azonban a fejedelem mégis Rákóczi
Zsigmond lett. Vele kezdi pályafutását a Rákóczi
dinasztia, a két Györgygyei és a két Ferenccel,
kiknek uralkodása alatt Z. dicsősége és a nemzet
tisztelete bensőén egyesülnek. A vezérvármegye
dicsőségét II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem
fönséges alakja sugározza legkiválóbban a szülővármegyére. Recrudescunt kezdetű hires hadi
kiáltványa is itt (Sárospatakon) szólalt meg és
innen szólott a nemzethez, hogy hét sebből vérzik.
De átugrottak az idők folyását. Szólanunkkel
lett volna még a nemzeti fejedelmekről: Báthory
Gáborról, Bethlen Gáborról, Apafi Mihályról, kik
nek uralkodása, alatt Z. mint a tiszai hét várme
gyének egyike a Partiam adnexarum területén
Erdélyhez tartozott és azok, valamint a ThökölyIV'le fölkelés idejében, mely a Tokay-lázadással
kezdődött, nevezetes, az egész országot érdekelt
eseményeknek volt történeti szintere. Azt a száz
esztendőt, mely Bocskaytól II. Rákóczi Ferencig
terjed és a nemzeti fejedelmek korszaka, Z. vár
megye, vagyis inkább a magva rországi tartomány
(Partium) életében joggal nevezhetjük a politikai
és vallási szabadságért kiszenvedett vérkeresztség érájának. A nemzeti hősök és a hitfelekezeti
mártírok kiontott vérétől termékenyült meg a
föld. És a közszahadság fája, az a magyar szent banána, melynek árnyékában most mindannyian,
kiket felvilágosodott és szabadelvű gondolkozás
tart össze, édes testvérekként pihenünk, abból a
honfivér áztatta földből nőtt terebélyes fává. Ha,
még fölemlítem e század két providenöiális fiát:
Kossuth Lajost (X. k.) és Andrássy Gyula grófot
(I. k.), kik közül amazt szülte, emezt serdülő ifjú
ságában nevelte, mindkettőt pedig vezérül adta Z.
vármegye a hazának: évszázadokat átérő léptekkel
végig haladtunk Z. vármegye ezeréves történetén.
Azepizód-képek(p.aMartinovics-féleö8szeesküyők
gyülekezései Pazdicson, v. az 1809-iki nemesi föl
kelés, melynek hősi emlékét Újhely főterén mo
numentális oszlop, ebben a nemben az első mű
emlék hazánk földjén, őrzi, vagy az 1831-iki
parasztlázadás vérfagyasztó jelenetei Meinyiken, vagy az 18i8—í9-iki szabadságharc dics,,
fegyvertényei Tokaj, Tarcal, Bodrog-Keresztúr
közt stb.) megtalálhatók a lexikon előző köte
teiben.
_
DONGÓ cvÁui'Ás G.

A lelkiismereti szabadság kivivására irányult
nemzeti mozgalom is innen kapta az első lökést.
Sátoralja-Újhely a magyar Vittenberga hazánk
földjén, az új hit magvának első melegágya,
ahol már 1522 táján gyors fejlődésnek indultak
a/, evangeliumilag reformált hitcikkelyek plántál.
Egyes községeknek, minők voltak p. abban az
időben Újhely, Sárospatak, Terebes, Homonna,
Gálszécs, Gigáiul, Tarcal stb., egész lakossága
papostul, templomostul áttért a/, új, u. n. magvai'
hitre és nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy a
XVI. sz. közepe táján Z. vármegye lakosságának
több mint fele reformált és pedig a Luther és
Melanchton tanait követő protestáns irányhoz
csatlakozott. Az első prédikátorok : Siklósy Mi
hály, Sztáray Mihály, Kopácsy István kivetkőzött
papok. Gálszécsy István, Cziráky Márton Wittenbergában magától Luther Mártontól tanulták az
igehirdetést.
A XVI. sz. végén és a XVII. sz. elején Z. köz
nemesi családai közül kettő emelkedik történelmi
jelentőség, sőt fejedelmi fenség magaslatára: a
Bocskay- ós Rákóczi-család. Amannak bocskói és
kismarjai Bocskay István, emennek felsővadászi
Rákóczi Zsigmond a felemelője. Amaz korá
nak első diplomatája, emez első vitéz embere,
mindketten pedig századokra politikai irányt mu
tatott zászlóvivői a vezérvármegyének s vele
és általa munkálva a nemzetnek. Az u. n. Bocs
Zempléni Árpád újabb müve: Kis emberek
kay-támadás Gálszécsen 1608. az ott tartott rész (elbeszélések, Budapest 1899).
leges (partikuláris) országgyűléssel vette kezde
Zemun, Zimony (XVI. k.) szerb neve.
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Zenit-prizma, 1. Reflexiós prizma (XIV. k.).
Zenker Ernő Viktor, bécsi hirlapiró, sztil.
Postelbergben (Csehország) 1865 mára 10. Tanul
mányai befejezésével liirlapiró lett és jelenleg
Bécsten él. Két rendbeli történeti műve: Gesehichte der Wiener Journalistik és Die Wiener
Revolution von 1848 (2 köt., Bécs 1892-97) ha
zai történetünket is érdekli. Újabb müvei: Mysticismus, Pietismus u. Antisemitismus (1894); Der
Anarchismus (18H5); Die Wiener Revolution des
Jahres 1848 (1897).
Zenta (XVI. k.) közművelődési intézményei
közül említendők még: községi polgári leányisko
lája, községi iparostanonciskolája és községi
elemi népiskolái, melyekben 35 rendes tanító mű
ködik (a tankötelesek száma 8400). Van még
3 kisdedóvó intézete, szerb és izr. népiskolája.
Pénzintézete van 4. Hírlapjai közül említendők
meg a Zentai Hiradó, Bácskai Tanügy. Ipara és
kereskedelme élénk; van (i898) 123 kereskedője
és 382 iparosa. 1899. városi telefonhálózat lé
tesült,
Története- Z. már az Árpád-házi királyok korá
ban fennállott, nevezetesen 1216. említik Zyntharew (Szinta-róv) néven először okmányaink.amely
időtájt Z. a Csanád-nemzetség birtoka volt. Az
utolsó Árpád uralkodása után már a budai káp
talan birtoka gyanánt szerepel. 1506. szintén a
budai káptalan birtoka, mely évben, a nevezett
káptalan kérelmére, II. Ulászló király által sza
bad királyi városi rangra emeltetett és pecsétet
is nyervén, annak körirata, a pozsonyi társas
káptalan levéltárában levő eredeti privilegiális
okmány szerint «Sigillum Civitatis Zyntha» volt.
Z. királyi várossága a mohácsi katasztrófáig, te
hát csupán 20 évig tartott, mely időben Z. a
Buda felöl leözönlö török hadak által teljesen
rommá tétetvén, lakossága leöletett és szétzüllött.
A mohácsi vész után csekély számú szerb és tö
rök lakosság települvén, e város az 1697. zentai
csatáig a szegedi pasa alá tartozó török jobbágyfalu volt. Az 1697 szept. 11. Bugen savojai her
ceg által vívott győzedelmes csata Z. nevét meg
örökítette. E napon az oszmánok másfélszázados
uralma megdöntetvén, Z. az 1750 évig szerb ka
tonasággal ellátott határőrvidéki sánc volt. 1751.
a volt katonai határőrvidék némely községéből
kamarai kerület alakíttatván, Z. is ebbe kebelez
tetett be és polgáriasíttatott. Ez időtájra esik a
magyar lakosság első települése is; ez időtől
fogva a magyar lakosság annyira elözönlötte,
hogy részükre 1754. kisebbszerü templom, 1755.
önálló parókia, 1770. pedig kamarai költségen

—
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szolgálta, 1576. nyugalomba lépett. Latin nyel
ven irt Emlékiratokat (Kortörténet) hagyott reánk
(Commentarii rerum gestarum), mely munkában
1526-tól kezdve 1540 jul. 21-ig öleli fel az esemé
nyeket. Hibája a hamis kronológia és Szapolyai
János iránt való részrehajlósága ; feltűnő még,
hogy a kat. papsággal szemben nagyon szigorú
álláspontra helyezkedik, amiből némelyek azt kö
vetkeztették, hogy Z. lutheránus volt. Eleven köz
vetlenséggel ir és művelődéstörténeti adatokra
is fektet súlyt. Vájjon ki irta Z.-nek 1662. Am
sterdamban megjelent életrajzát ? az nyílt kérdés.
(Lehet,hogy Istvánffy.) Z.müvét kiadta Schwandtner (Scriptores II. köt.). V. ö. Molnár D. Szulpic,
Z. J. és Emlékirata, Történeti forrástanulmány
(Kőszeg 1896) és Századok (1896. évf. 741. o.). M. i..
Zéró (franc), így nevezik a roulettejátékban
azt a mezőnyt, melyen a bankár nyer. — Z. mint
számjegy, 1. Zérus (XVI. k.).
Zeunerit, 1. Uráncsillám (XVI. k.).
Zevenaar gróf, 1. Verhuel (XVI. k.).
Zibct, 1. Cibet (IV. k.).
Ziehy-család (XVI. k.). 1. Z. Aladár gróf, Z.
Nándor másodszülött fia, szül. Nagy-Lángon (Fe
jér) 1864 szept. 4. Középiskoláit Budapesten, a
jogot Strassburgban, Innsbruckban és Budapes
ten, a gazdasági tanfolyamot a hallei akadémián
hallgatta. Tartalékos huszárhadnagy, 1893 óta
cs. és kir. kamarás. Ugyanazon évben nőül vette
Hunyady Henriette grófnét, ki 1897 óta birja a
csillagkereszt-rendet. 1896. Z-t néppárti program
má 1 képviselőnek választották.
2. Z. Antal gróf, Z. Pál Ferenc (1. o.) fia,
szül. 1859 ápr. 15. Tanulmányait Budapesten és
Bécsben végezte. A főrendiház tagja.
3. Z. Antal író és főrendiházi tag, megh. Buda
pesten 1898 máj. 19. Vagyona egy részét ember
baráti és tudományos célokra hagyta,
"4. Z. Ferencgróf tárnokmesterről (szül. 1811
jan. 24.) téves az a XVI. k.-beli adat, hogy 1897.
meghalt.
5. Z. Gábor gróf, Z. Miklós gróf fia, szül. Daru
váron 1827 szept. 13., megh. Várpalotán 1899 aug.
29-én. Tizenhét éves korában a hannoverai ki
rály nevét viselő huszárezredbe lépett s együtt
szolgált Mészáros Lázárral, Nagy-Sándor József
fel, Kiss Ernővel és Vendrey-Asehermannal. A
szabadságharcban a nemzeti ügyet szolgálta, kez
detben mint Kiss Ernő parancsőrtisztje, később
mint századparancsnok és több ütközetben részt
vett. A debreceni függetlenségi nyilatkozat után
elbocsáttatását kérte a honvédseregből, amiért
Damjanich agyon akarta lövetni; de aztán mégis
díszes templom állíttatott föl.
DUDÁS ANDOR.elbocsátotta. A szabadságharc leveretése után
megint katonai szolgálatba lépett, de néhány év
Zerbst Teréz, 1. Halir.
múlva őrnagyi ranggal végleg elhagyta a kato
Zerda (áiiao, 1. Fennek (VII. k.).
Zergefü (nsv.), Diószegi szerint a Doronicuin nai pályát. 1893. a várpalotai uradalom örökébe
lépett s azóta állandóan Várpalotán lakott. Az
Pardalianclies neve, 1. Zergevirág (XVI. k.).
Zermegh (Sermegi) János, történetíró, szül. alkotmányos élet kezdetén a Deák-párthoz, a
néhány évvel 1500 után, megh. 1584. Erdődi Si fúzió után a mérsékelt ellenzékhez, később a nem
mon horvát bán, Simon zágrábi, majd Szaniszló zeti párthoz tartozott. Az egyházpolitikai refor
fejérvári prépost szolgálatában állott: azután mokat ellenezte s a főrendiházban ellenük sza
Szapolyai János ellenkirályt szolgálta,aki nagyon vazott.
megkedvelte és diplomáciai küldetésekre is alkal
6. Z. Géza gróf Alár c. operája 1898 máj. 3.
mazta. Később a magyar kamarai hivatalban ka szinre került a berlini udvari operában. Apozsonyi
pott állást es I. Ferdinándot meg Miksa királyt városi színházban 1898 márc. 11., a budai aréna-
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ban pedig jun. 1. adták elő Tízparancsolat clmü
vjgjátékát. Roland mester operáját 1899 jan. 10.
adták először a budapesti operában.
7. Z. Jenő gróf 1898 márc. 10. a képviselőház
tól engedélyt kért újabb ázsiai utazásra. A kép
viselőház az engedélyt egyhangúlag megadta s a
magyar íajeredetét és vándorlásait tanulmányozó
útjára kifejezte szerencsekivánatait. Márc. 12.
indult útjára. Titliszben találkozott az expedíció
többi tagjával. Ezek voltak Posta Béla archeoló
gus, Jankó János, Pápai/ József és ('siki Ernő
múzeumi zoológus, kikkel ápr. 11. indult el Ti
tuszból vasúton Bakuba. Innen a Kaspi-tengeren
Derbentig gőzhajóval, Derbenttől a Terek, majd
a Kuma folyó torkolatáig és azután a part men
tén Asztrakánig vitorlás hajón utazott. Május
9. és 10. Szaratovban töltötte. Kirándult TamIwvba ós azután folytatta útját Kazánon, Per
men, Tyumenen, Tobolszkon, Ufán, Omszkon,
Krasznojarszkon keresztül Minuszinszkbe. Toholszkban Jankótól, Minuszinszkben pedig Postá
tól vált meg. Útja ezután Irkutszkon át Kiachtába, onnan a mongol-sivatagon keresztül Urgán
át Pekingbe vezetett. Amidőn a gróf Pekingbe
érkezett, ott éppen a palotaforradalom dühön
gött. Ennek dacára a gróf a eungli-jamenuel
azonnal tanácskozásba bocsátkozott és a cungli
jamen megígérte, hogy az ottani levéltárakat,
mihelyt erre alkalmas egyént kap, át fogja kutattatni, vájjon nem találhatók-e ott oly okiratok,
amelyeket Batu khán vitt el hazánkból. Ez alku
dozások a grófot hosszabb ideig tartották Peking
ben és azért csak 1898 dec. 18. érkezett vissza
Budapestre, hol nagy ovációval fogadták. Útjáról
az első nagyobb előadást a nemzeti múzeumban
és azután a Földrajzi társaság körében, a katoli
kus körben tartotta. Oroszországi és keletázsiai
expedíciójáról szóló jelentése megjelent a Buda
pesti Szemlében (1899). Az Erdészeti Lapokban
(1899) Bedő Alberthez irt levélében ad számot szi
bériai útjáról. A ni. tud. akadémia 1899 máj. 5.
tiszteleti tagjává választotta, a kereskedelem
ügyi miniszter pedig az 1900. párisi kiállítás
magyar történelmi kiállításúnak rendezésére szer
vezett történelmi bizottság egyik elnökévé ne
vezte ki. Z. Budapesten a VI. ker. Rózsa-utcában
muzeumot épít külön művészeti, régészeti, nép
rajzi és iparművészeti osztálylyal és könyvtár
ral. A muzeumot a nagy közönségnek is meg
nyitja.
8. Z. Károly gróf, az 189G. elhunyt Z. László
gróf fia, szül. 1864 jan. 4., cs. és kir. kamarás,
bonvéd huszárszázados, nőül vette 1893 okt. 12.
Karátsonyi Ilona grófnőt, Karátsonvi Guido gróf
legifjabb leányát (szül. 1871 aug. 13.). 1899szept.
28. óta a főrendiház örökös jogú tagja.
9. Z. Károly gróf, az 1880. elhunyt Z. Ottó gróf
fia, szül. 1857 jul. 11., cs. és kir. kamarás, szádos a 10. honvéd gyalogezredben.
10. Z. Nándor gróf a főrendiházban, a kat. au
tonómiai kongresszuson s az Alkotmány c. nép
párti politikai napilapban fejtett ki újabban na
gyobb tevékenységet. A budapesti tud. egyetem
bölcsészeti kara díszdoktori oklevelet adott neki.
— Felesége Zichy Lívia grófnő 1898. megkapta
az I. oszt. Erzsébet-rendet.
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11. Z. Nep. János gróf. id.,a főrendiház tagja.
Z. Károly gróf. Vasvármegye egykori adminisz
trátorának fia, szül. Cifferen (Pozsony) 1820 szept.
23-án. Mint Somogyvármegye virilistája élénk
részt vett a vármegye közügyeiben. 1865 óta cs..
és kir. kamarás.
12. Z. Nep. János gróf, ifj., a főrendiház tagja,
Z. Kázmér gróf fia, szül. 1834 jul. 15. A katonai
pályára lépett és részt vett az 1859. olasz had
járatban. Miután kapitányi ranggal kilépett a
hadseregből, átvette fehérvármegyei birtokainak
vezetését.. 1865 óta cs. és kir. kamarás.
13. Z. Ödön gróf, a főrendiház tagja, szül. 1834
márc. 12. Mint somogyvármegyei nagybirtokos
vészt vett a vármegye politikai életében s 1865/66.
kormánypárti képviselő is volt. 1866 óta cs. és
kii1, kamarás.
14. Z. Pál Ferenc gróf, a főrendiház tagja, szül.
1822 okt. 27., öcsese id. Z. Nep. János grófnak..
Az 1861. országgyűlésen a konzervatív irányt
képviselte, újabban pedig a főrendiházban a pol
gári házasság és a főrendiház reformja ellen
foglalt állást. A magyar földhitelintézet egyik
alapítója. Felesége Komis Anna grófnő, nagy
szerepet visz a budapesti arisztokrata körök jóté
konysági mozgalmaiban.
15. Z. Tivadar gróf, a főrendiház tagja, Z. Fe
renc gróf másodszülött fia, szül. 1847 jun. 15.
Tanulmányainak befejezése után a diplomáciai
pályára lépett s több évig Parisban követségi ta
nácsos volt. A württembergi, badeni és hessent
udvaroknál, 1896 óta a bajor udvarnál osztrákmagyar rendkívüli követ és teljhatalmú minisz
ter. 1898 nov. 30. megkapta a v. b. t. tanácsosi
méltóságot.
Zierotin Károly "Janó gróf, osztrák politikus,
szül. 1850 aug. 16. Jogot végzett ós azután a
nagybirtokosok kúriája által a morva tartománygyüíésbe, majd a birodalmi gyűlésbe választatta
magát, hol a centrum-pártnak volt a liive. 1900
febr. Morvaország bolytartójává nevezték ki.
Uradalmai az olmlitzi és meseritsebi kerületben
fekszenek.
M. L.
Ziet., természetrajzi nevek mellett Zieten C. H.
német paleontológus nevének rövidítése.
Zigány Zoltán Baross Károlylyal újabban irta :
. I pinceszövetkezetekről (Budapest 1899. Pályadíj
nyertes mű).
Zilah (XVI. k.) állami tanítóképző intézete
1893. megszűnt, van polgári leányiskolája és gőz
téglagyára.
Zilahy (Kiss) Ágnes, irónő, Z. Imre és Z. Ká
roly (XVI. k.) testvérhúga, szül. Zilahon 1848 jan.
12.' Küzdelmes élete vitte az irodalomra, melyen
elismerésben is volt része, különösen szakácsköny
vével. Fia Becsky László hírlapíró (inegh. 1898.)
volt segélyére müveinek elhelyezósóben.Tárcákat
és háztartási cikkeket irt a fővárosi napilapokba.
Önállóan megjelentek : Valódi magyar szakács
könyv (4. böv. kiadás 1899); Tört remények (el
beszélések és tárcák, 1893); Álmoskönyv (mely
ben a köznép hiszékenysége ellen küzd); A befőt
tekről. Gyümölcs, főzelék és saláta épen való el
tartása (Budapest 1899). Szerkeszti a Gazdasszo
nyok naptárát.
' Zimáz (zymaz), I. Erjedés.
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Zimmermann Róbert, német filozófiai iró,
iiiegh. Prágában 1898 szept. 1. Bécsben temet
ték el.
Zionisták, 1. Sionisták.
Zipoli Perioné, iÁmdLorenzo (XI. k.) nevének
anagrammja, mely alatt II Manmantile racquisiato c. komikus eposza megjelent.
Zirci apátság, 1. Zirc (XVI. k.).
Zirndorf, község a bajorországi közép-frank
kerületben, a Biliért közelében, vasát mellett.
(1895) 3779 lak., játékszer- és fémtükörkészítés
sel, cikória- és sörgyártással. 1632 szept. 1. Gusz
táv Adolf sikertelenül támadta meg Wallenstein
Táborát.
Zirona (Z. Grandé, Drvenik), a dalmát szige
tek egyike a kontinens ós Solta sziget közt,
12 kin2 területtel, Tran községhez tartozó, a szi
get É-i partján fekvő. Z. nevű (177.-! lak.) faluval.
Zitta György, 1. Budai Zitta.
Zittel Károly Alfréd német geológust 1899.
ii müncheni tudományos akadémia elnökévé vá
lasztották.
Xivcna (ejtsd: zsivenaj, tót nők közművelődési
és jótékonysági egyesülete Turóc-Szent-Márton
székhelylyel. Az egyesület 1884 alakult. Célja a
tót leányokat női hivatásukra és nemzeti érzü
letre nevelni s szegény leányokat anyagilag és
•erkölcsileg támogatni. Az egyesület évenként
«gyszer közgyűlést tart, melyet rendszerint a ro
kon szláv törzsek (csehek, oroszok) is látogatni
szoktak. 1887. a tót nép varrottasaiból s női kézi
munkájából kiállítást is rendezett Turóc-SzentMártonban. s eddig bárom kötet irodalmi termé
ket is adott ki, két Almanachot ós egy Letopist
(Évkönyvet). Közgyűlései alkalmával műkedvelői
szini előadásokat is szokott tartani.
s—A.
Zivuska Jenő iró, szül. 1876. Gimnáziumi
tanulmányait Besztercebányán s Debrecenben vé
gezte, azután a Selmecbányái erdészeti akadé
miába ment s magát erdészszé képezte. Majd
Ungváron lelt alkalmazást mint erdőgyakornok.
Szülőit tanulókorában elveszítvén, önképzésre
volt utalva, irodalommal korán foglalkozott. Mint
költő 1898. Debrecenben tűnt fel, ahol ítélet drá
máját adták elő, melyet átdolgozva a magy. tud.
akadémiának is benyújtott Becsületbirő címmel
s vele 1899. elnyerte a száz aranyos Teleki-díjat.
A földmivelésügyi miniszter beliivta a minisz
tériumba.
F. 1.
Zizka, 1. Ziska (XVI. k.).
Zlarin, a dalmát szigetek egyike a Sobenieói
öböl bejáratánál, 9 km- területtel, (isim) 1819 lak.,
•olaj-, szőllőtermeléssel és halászattal.
Znaim, morva kerületi kapitányság, 1896 óta
•csak Frain, Joslowitz és Z. járásokból áll. 1029
km2 területtel, (i89o) 71,830 lak.
Zobeir, 1. Basszora (II. k.l.
Zobeltitz, 1. Hans, német iró, szili. Spigelbergbeh (Brandenburg) 1853 szept. í). A gimná
ziumot Berlinben végezte, résztvett az 1870/71-iki
francia hadjáratban, 1872. hadnagy, később a
putsdemi hadiiskolánál a tereptan tanára lett,
1^90. kapitányi ranggal kilépett a liadsereg kö
telékéből, hogy kizárólag az irói pályának éljen.
Belépett a Daheim szerkesztőségbe, melynek,
valamint a Velhagen és Klasings Monatsheften
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társkiadója. Regényei: Die cwige Braut (Jena
1892); Die Kronprinzenpassage (u. o. 1891, 2 köt.);
Senior und Junior (u. o. 1896); Die Generalsgöhre
(u. o. 1897); Antje Bergholm (Drezda 1897)'; Der
Riesenwicht (Stuttgart 1898). Talmi (1898); Die
St&rkere (2. köt. 1899). Több müve Spielberg
Hans néven jelent meg. Ifjúsági iratai közfi'1
nevezetesebbek: Kristian von Sachow; Unter
dem eisernen Kreuze stb.
2. Z. Fedor, német iró, az előbbinek öcscse,
szül. Spielbergben 1857 okt. 5. Hadapródiskolában
nevelkedett, 1871. a hadseregbe lépett, több évi
szolgálat után kilépett és szerkesztette a Xeue
militárische Blátter lapot. Rendkívüli irodalmi
tevékenységet fejtett ki. Regényei: Das Xessusgewand (Stuttgart 1882, 2 köt.)'; Der Telamone
(Berlin 1893); Die Johaniiiter (Jena 1894); Das
zweite Gesehlecht (Berlin 1895, 3 köt.); Ein
Sclüagwort der Zeit (u. o. 1896, 2 köt.); HeilendesGift (Jena 1897, 2 köt.); Die Pflicht gegen
sicb selbst(Berlin 189í, 2 köt.); Der kleine Pastor
u. andere Novellen (Drezda 1895); Der gemordete
Wald (Stuttgart 1898); Knospenzauber (1897)-;
Die Armutsprobe (1898). Drámái: Ohne Geláut
(Drezda 1895); Das eigene Blut (Berlin 1896);
Die Tyrannend. Glttcks (vígjáték, 1898). Jelenleg
spiegelbergi birtokán el és 1897 óta kiadja a Zeitschrift füi- BUcherfreunde folyóiratot.
Zohariták, 1. Frank (5., VII. k.j.
Zoiatrika (gör.), a. m. állatorvostan.
Zola Emil, francia regényíró (XVI. k.), sokáig
óvatosan kerülte a politikát; a Dreyfus-pör azonban őt is belesodorta ;i Franciaország idegeit anynyira igénybe vevő párt-küzdelmekbe, ami azután
sok bajt és nagyfokú gyűlöletet hozott fejére. Alig
hogy a hadi törvényszék Walsin-Bsterbázyt (L o.)
1898 jan. első ízben felmentette, Z. mint Dreyfus
lelkes védője (jan. 13.) az Ámoréban nyiltlevelet
intézett Faure köztársasági elnökhöz (l'aceuse !),
melyben Mercier és Billot hadügyminisztert,
Boisdefli'e és Gonse tábornokot, a hadi törvény
szék tagjait és az irás megítélésével megbízott
szakférfiakat igazságtalansággal és részrehajló
sággal vádolta. E miatt a hadi törvényszék kí
vánságára az esküdtek elé állították, akik febr.
23-án 1 évi fogságra és 3000 frank birságra ítél
ték, Clémenceaut, az Aurore kiadóját pedig négy
havi fogságra és szintén 3000 frankra. Márc. 31.
a semmítöszék ezt az ítéletet alaki okból télol
dotta, mert a hadügyminiszternek (s nem a hadi
törvényszéknek) kellett volnaa vádkeresetet meg
indítania. Alig hogy (jul.) a szakférfiak rágalma
zás:! címen Z.-t több havi fogságra ítélték (mi ellen
Z. felebbezett), máris áj levelet tett közzé, mely
ben Franciaországot rothadásnak indult ország
hoz hasonlította, melyen a «débaele» (fölbomlás)
szimptomái immár észrevehetők. E levél miatt új
vádkeresetet indítottak ellene, de időközben (jul.
18-án) az első pörben tartották meg a végtárgya
lást, a versaillesi esküdtszék előtt. Midőn az elnök
a gyűlést zárt ülésnek jelentette ki: Z. és ügyvéde,
Labori, tiltakozva elhagyták a termet, mire az es
küdtek Z.-t és Clémenceaut vétkesnek találták.
E verdikt alapján a bírák mind a kettőt 1 évi
fogságra ós 3000 frankra ítélték. Z. most már a
börtön elöl Itáliába s később Londonba távozott,
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hol új regényébe z anyagot gyűjtött. Midőn a rennesi hadi törvényszék (18í)í) aug.) Dreyfust íijra
vétkesnek mondotta, Z. az Aurore hasábjain ezt
az ítéletet is gyalázatosnak bélyegezte. A Dreyfusnak adott kegyelem s a közbocsánat kihirde
tése után azonban hazatért és erről a törvényszé
ket értesítette, mely Waldeck-Rousseau-kabinet
által kihirdetett közbocsánat alapján a Z. ellen
indított Vádkéresetet egyelőre elnapolta. A sze
nátus és a kamara azonban a dolgot még nem
hagyták jóvá, pőrét 1900 márc. 8. fogják újra
tárgyalni.
Száműzetésében irta Z. új, a franciákat intő
regényótmelynek címe: Féeondité (magyarra for
dítva : Termékenység,Budapest 1899).Ez a munka
első része a 4 kötetre tervezett: Les quatres
Évangélistes olmti regény-sorozatnak, melynek
további kötetei az Igazság, a Munka s a Részrehajlaflanság címet fogják viselni. Magyarul újab
ban megjelent tőle: Három elbeszélés (fordította
Tóth Béla, Budapest 1897); Paris (regény, 2 köt.,
fordította Geröné-Cserhalmi Irén, u. o. 1898).
V. ö. Diederich, Zola (Lipcse 1898). L. még Fran
cia irodalom.
u. L.
Zolnai Gyula 1899 jan. 2. tartotta székfoglaló
ját az akadémiában. Értekezése: Az új Nagy
Szótár feladatáról (kivonata : Akadémiai Érte
sítő 110. füzetében).
Zoltvány (Lajos) Irén, Szt.-Benedek-rendi fő
iskolai tanár és nyelvtud. író, szül. 1859 ápr. 24.
Érsekújváron. Középiskolai tanulmányainak be
fejeztével 1875 alig. 29. a pannonhalmi Szt.-Bonedek-rendbe lépett, ahol 1880 jul. 18. tinnepies fo
gadalmat tett. A teológiát elvégezve, 1881. Buda
pestre küldték a in. kir. tudományegyetemre, hol
1882. letette a középiskolai tanári vizsgálatot.
Pappá szentelték 1882 jul. 11. és a pannonhalmi
tanárképző intézetbe a magyar nyelv és irodalom
tanárává nevezték ki s mint ilyen a mai napig
működik. 1884. bölcseleti doktor. Irodalmi mun
kásságának elismeréséül 1890. a Szt.-István-tár
sulat írod. és tudom, osztályának tagjává válasz
totta, 1896. az orsz. közoktatási tanács tagja. Iro
dalmi működése : A Magyar Nyelvőr, Tájékozó,
Philol. Közlöny, Kath. Szemle, Bölcseleti Folyó
irat és egyéb lapok s folyóiratokban közölt cik
kein, költeményein, bírálatain stb. kivül önálló
művei: A Nádor-coclex nyelve (Budapest 1883);
Guzmics Izidor élet rajza (u. o. 1884); Katona Jó
zsef Bánk bánja, vonatkozással a tragikum elmé
letére (u. o. 1889); Tapasztalati lélektan (jutalma
zott pályamű, u. o. 1894); Zola natiiralisnmsa és
Lourdes c. regénye (u. o. 1895); Gzuczor Gergely
összes költői müvei (3 k. u. o. 1899. kis 8-adr. és
egy nagyobli díszkiadásban) stb.
z—B.
Zólyom (XVI. k.) vármegye területe a, legújabb
adatok szerint 2730 km2, lakóinak számát (jsos)
123,600 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 3 rendezett tanácsú
város, 13 nagy- és 114 kisközség. A szolgabírói
járások száma 4, a körjegyzőségeké 29. Puszta,
telep és major van 191. A vármegye területén
van 5 kórház 29 ágygyal; egész területén műkö
dik 29 orvos, 47 okleveles bába és 13 gyógysze
rész. Van 6P6 km. állami és 192'7 lem. törvény
hatósági út, utóbbiak közül azonban i0'8 km. ki
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építetlen. A vasúti vonalak hossza 133*9 km..
miből 1024 km. állami vasút, a vasúti állomások
száma 28. Van 40 posta- és 21 táviróhivatal. A
vármegye területén fennáll 2 bank, 3 takarék
pénztár és 3 szövetkezet, összesen 1.190,400 frt
tőkével. Az összes tanintézetek száma 197, köz
tük 1 hittani intézet, 2 gimnázium, é különféle
szakiskola, 171 népiskola, 16 kisdedóvó és 3 ember
baráti jellegű intézet. Mindezen intézeteket össze
sen 19,916 tanuló látogatta.
TH—V.
Zólyom (XVI. k.) város pénzügyigazgatósága,
államépítészeti hivatala megszűnt. Vau dohányraktára. A bécsi Union nevű társulat lemezgyá
ra ban 1000 munkás dolgozik. Van állami felsőbb
elemi és polgári iskolája. Itt jelenik meg a Zólyom
és V i déke (2. évf •). Környékén több ásvány vizf orrá s
található. Hozzátartozik Borovabora (ZólyomFüred) városi fürdő is.
Zománcíestés, a festészet korlátozottabb tech
nikáinak egyike. Tágabb értelemben véve ide
tartozik minden technika, amelynél fémoxidok
kal színezett üveg szerepel festőanyag gyanánt,
E festőanyag alkotó részei természetéhez képest
vagy teljesen megolvad és akkor átlátszó, vagy
csak részben olvad meg és ekkor átlátszatlan szomáucnak nevezik. Minden fehér festőanyaggal,
(cinoxid stb.) vagy ennek hozzáadásával előállí
tott zománc átlátszatlan, így a türkizkék, húsvörös, világos zöld stb. A Z. festőanyagát porrá
törik, vízzel péppé keverik s ecset vagy lapátka
segélyével vonják be vele a fémet, amelylyel tűz
ben való olvasztás s lassú lehűtés után erősen
összeforrad.
A tágabb értelomben vett Z. az ötvösség egyik
technikája, amelyben a különböző színű festő
anyagokat vagy közvetlenül alkalmazzák egymásmellett, vagy fémből való kerettel választják el
egymástól. Áz előbbi esetben a különböző színű
zománc szélein egymásba olvad; így az u. ti.
rajnai vagy kölni Z. emlékein s az ázsiai Z.-ben.
Az utóbbi esetben a Z. jobban közelíti meg a.
mozaik hatását s e fémkeretbe foglalt színeivel
mozaikszerű Z. az általánosabb. A Z. legrégibb
emlékei a kelta sírokban talált beágyazott zománcmunkák (II. k.). A bizánci ötvösök a rekeszes
zománc technikájával (email cloisonnó) éltek,
amely ázsiai eredetű s Kliina ós Japánban is
használatos s amelynél a díszítendő felületreélükkel oda forrasztott szalagszert! vékony és
keskeny fémlemezek közeit töltötték ki zománc
cal. Bizáncban a Z. e technikája a VI. sz.-ban
terjedt el s csaknem a törökök által való elfogla
lásáig alkalmazták. Java emlékei túlnyomó rész
ben elpusztultak, a megmaradtak közül a legne
vezetesebbek : a vaskorona zománclapjai Monzá
ban, a limburgi diadalkereszt, a milanói St. Ambrogio-templom oltárának zománcfestményei, a
velencei S. Marcóban a pala d'oro, több evangéliumkötós ugyanitt. Magyarországon a szent
korona s a Nyitra-Ivánban talált korona a bizánci
Z. világhírű emlékei. Teophilus Presbyter. aki
1100 körül ólt, a kora különféle technikáiról szóló
művében a rekeszes Z. technikáját is ösmerteti,
mindazonáltal Nyugat-Európában csaknem kizá
rólag a beágyazott zománc (II. k.) maradt hasz
nálatos.
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Olaszországban a XIII. sz.-ban a Z.-nek egé
szen új technikája támadt. Az ötvösök itt az ékít
mény rajzát a fémbe vésték s az alakok testré
szeit fehér vagy halvány ibolya szintire festvén,
az egészet átlátszó zománcfestékekkel vonták
be. Olaszul: Opera di basso relievo ; franciául:
email de basse taille e technika neve, amelynek
M. Finiguerra, Ben Cellini, Ambogio Poppá stb.
•voltak legkiválóbb mesterei. Ritka a Cellini mű
vében szintén ismertetett émaüájour,amely nem
£gyéb, mint átlátszó rekeszzománc,amely azonban
fémalap nélkül szűkölködik: hogy ennél rá nem
tapadó felületen végezték-e a Z.-t, vagy az excipiens fómalapot salak segélyével utólag távolí
tották el, az eddigelé még kiderítve nincs. Épp
ngy ismeretlen az email en risaille sur vérre
technikája, amelylyel üveg- vagy kristálytárgyakat díszítettek berakott zománcos arany lemez
kékkel.
Magyarországon a XV. sz.-ban a Z.-nek egéiszen sajátos technikája keletkezett s vált általá
nossá, amely a XVI. sz. közepéig virágzott. A
sodronyos zománc ez, amely a beágyazott zo
mánctól és a rekeszestől egyaránt különbözik. A
zománc befogadására, az ékítmény körvonalai
nak a kiemelésére s szinei egymástól való elrekesztésóre ennél csavart művű vékony ezüstsod
rony szolgált. Mig a bizánci Z.-ben, mely a magyar
7i. keletkezésekor már csaknem egészen kihalt,
a, zománcékítmény apró elemekből áll s arány
lag alárendelt szerepet játszik az ötvösműveken,
nálunk nagyobb felületeket borit el s szinhatás
tekintetében uralkodó eleme e korbeli ötvösmun
káinknak. B technika ornamentikájának a virág
os levél-motivumai tekintetében is sok rokon
vonást föltüntető jelentősebb emlékeiből Magyar
ország különböző vidékein eddigelé közel félszáz,
a hazánkkal szomszédos országokban 15 ismere
tes. Magyar Z.-sel díszített mű a Rong-féle ke
hely a nemzeti múzeumban, szt. László hermája
Győrött stb.
A Z. egyik nemének tartható még a zománc
cal való bevonás, amelynek az ötvösmunkák
plasztikus díszét különösen a XV. sz.-ban vetet
ték alá s amelynél az ércből durván kimunkált
alakot zománccal való bevonása közbon mintáz
ták meg finomabbá. Ilyen zománcozott szobrocs
kák díszítik Mátyás király hires kálváriáját Esz
tergomban. A szűkebb értelemben vett Z.-ről 1.
Limogesi zománc (XI. k.).
Irod'ifom. Bacher, Gescliichte der tecbnischen Künste;
Hampol József értekezései az Archeológiai Értesítő és a
Művészi Ipar 1887. évfolyamaiban; u. a., Das mittelalterÜche Drabtemail, Budapest, Kilián 1888. DIVALDKOKSKL.

Zombor (XVI. k.) pénzügyigazgatósága meg
szűnt, valamint az itt megjelent Zombori Hírlap is.
Zombori Gedö, szépirodalmi és egyházi iró,
szül. Maros-Vásárhelyen 1837. Tanult szülőföld
jén, majd Székely-Udvarhelyen és Kolozsváron.
1858. és 1859. a marburgi, baseli és genfi egye
temeken képezte magát. 1861-től 1867-ig Szatjnáron mint tanár és lapszerkesztő munkálkodott.
1867-től megyaszói pap, a tiszáninneni ref. egy
házkerület tanácsbirája. Irt történeti beszé'yeket: Fény és árny (2 köt.); regényeket: Az úttörők
(2köt.); Á Szerencse fia (1 köt.); Az utolsó harambasa Magyarországon (1 köt.); továbbá lapokban

-

Zöld ló

szétszórva regéket, élettörténeteket, életrajzokat.
Egyházi beszéde (4 köt.) Korszerii.egyházi beszé
dek címen.
Zongorabőr, e célra a szarvasbőr (mosóbőr,
irhás vagy ványolt bőr) szolgál.
Z o n o p l a c e n t a l i a (gör.-lat.), övméhlepényesek mindazok az emlősök, amelyeknek méhlepé
nye az embrió körül valóságos övet alkot. Ilye
nek legföképen a ragadozók (p. kutya stb.).
Zoodoiiiatium (növ.), 1. Domatium (V. k.).
Zoolítok (gör.), az elmúlt geológiai korszakok
állatmaradványai, 1. Kövületek (X. k.).
Zóon (gör.), élő lény, állat; Z. politikon, szer
ves lény; Aristoteles nevezi igy Politikájában
(1, 2 ós 3, 6) az embert.
Zór, önálló szandsák az ázsiai Törökországban,
ed Deir nevű főhelylyel és 100,000 lak. Magába
foglalja az Eufrát folyam mindkét partján levő
pusztaságot, mely DNy-on Palmiráig, ÉK-en pe
dig majdnem Nisibisig terjed.
Zorn Fülöp, német jogtudós, szül. Baireuthban 1850 jan. 13. Tanulmányait Münchenben és
Lipcsében végezte. A müncheni egyetemen ma
gántanárrá habilitáltatta magát. 1875—77. berni
egyetemi tanár volt, azután a königsbergi, 1898
óta göttingai egyetemen működik. A nemzetközi
jog terén elsőrangú szakértő. Az 1899. hágai
békeértekezleten Németország egyik delegátusa
volt. Művei: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches (1880 -83,2. kiad. 1895-97); Die staatsrechtliche Stellung des preussischen Gesammtministeriums (1893); Staat u. Kirche in Norwegen (1875); Staat u. Kirche in der Schweiz (1877):
Die Konsulargesetzgebung des deutschen Reiches
(188-4); Reich- und Reiehs-Verfassung(18H5); Die
Hohenzollern u. die Religionsfreiheit (1896).
Zoster, 1. Övsömör (XIII. k.).
Zoványi Jenő, Révész Kálmán, Payr Sándor,
Pöldváry László közreműködésével irta: Magyar
protestáns egyháztörténeti monográfiák (I. köt.
Budapest 189Í>)Ződi vára, Arad vármegyében a Csicsér és
Szépfalu közt eső szigeten állott. A szeri Pósa
család építette. Később a nádasdi üngur és gersei
Pethő családé lett. A törökök 1552. elfoglalták.
V. ö. Márki, Arad m. tört.
KAII.
Zöld bőr, 1. Marhabőr. (XII. k.).
Zöldi Márton, hírlapíró (írói álneve Lucián),
szül. Békés-Csabán 1854 dec. 23. Középiskoláit
Szarvason végezte. Egy évig a technikát hall
gatta, azután a szini pályára lépett. Néhány esz
tendeig altitkára volt a Nemzeti Színháznak,
Szépirodalmi működését nagyon korán kezdte.
Novelláinak ós tárcáinak nagy részét a szinószéletből merítette. Ilyen irányú hírlapi cikkeiből
több kötet jelent meg Thália pongyolában cím
mel. Legutóbbi kötete 1899. jelent meg a Magyar
Könyvtár c. vállalatban Szinészhistóriák cím
mel. Z. az utóbbi esztendőben a Dalos Színház
igazgatója volt. E színházban ő honosította meg
az Offenbach-operetteket. Mint croquis-iró egyike
a legtermékenyebbeknek. Apró humoros cikke
ket csaknem mindennap közöl tollából a Magyar
ország.
Zöld ló, neve annak a versenylónak, mely még
nyilvános versenypályákon nem futott.

ZÚGÓ-KÉSZÜLÉKEK.

4. ábra (hosszmetszet), a) Vízszintes tengelyű
csapókapu vasból, b) a csapókapu nyitására
szolgáló o tengely körül forgó emeltyű, c) a
gát koronájáig érő lánc, d) a csapókapu bezá
rására szolgáló lánc.

i. ábra. a) A zúgónyilást elzáró csapókapu, &) záróoszlop,
c) záróemeltyű, d) ütörúd, e) lépcső a csapókapuhoz.

5. ábra. Létrás szerkezetű tiltókószülék, a)
vízfal, b) tiltóvezeték.

G. ábra. Csavaros szerkezetű tiltókószülék.
b) tiltóvezeték, e) csavar.

2—3. ábra (alaprajz).
a) Csapókapu,
b) záróoszlop, c) záróemeltyű, e) lépcső,
f
) zúgónyilás, g) a zúgónyilást elzáró tiltó.

a) A csapókapu nyitva, f) zúgónyilás.

Zrínyi
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Zrínyi Miklós (XVI. k.) szobrát (a király költ
ségén készülő tiz szobor egyikét), amelyet Buda
pesten, az Andrássy-úti körtér egyik kertecskójóben fognak fölállítani, Róna József készíti.
Zuber József, megli. Budapesten 1898 szept. 4.
Zuffenhausen, falu a württombergi Neckarkertlletben a Feuerbaeh völgyében, vasút mellett,
(1895) 5700 lak., aszfaltgyárral, agyagiparral, vas
öntéssel ós gépgyártással.
Zúgó, vizkapu (1. a mellékelt képet), a vizgytljtö
gátján keresztül vezető, fedett, vizátbatlan csa
torna, mely a meggyújtott viz kibocsátására szol
gál. Zúgó a vízgyűjtőn egy, kettő, sőt három is
lehet; célszerűbb több kisebb, mint egy nagy zúgót
alkalmazni,minthogy ezáltal az elzáró készülékek
is kisebbek és könnyebben kezelhetők. Több zúgó
alkalmazása esetén azok a gát különböző magassá
gában vannak elhelyezve. A viz könnyebb kibocsá
tása céljából mindig a magasabban lévőt nyitjuk,
mivel az erre nehezedő víznyomás a legkisebb s
így nyitása kevesebb erővel történhetik. Iígy
zúgónak mindig a vizudvar-fenók szintjében kell
feküdni, melyet fenékzúgónak nevezünk. En
nek különleges rendeltetése a viz kibocsátásán
kívül még az, hogy a vízgyűjtő udvarából az
ott idővel meggyűlő iszapot azon keresztül könynyen elvezetni lehessen. A zúgónak nagysága
főleg attól a körülménytől függ, vájjon a zúgó
csak a viz kieresztésére, vagy pedig egyúttal
tűzifa, sőt tutajok átbocsátására is fog-e szolgálni;
függ továbbá a vízmedence nagyságától és
a meder táplálására
szükséges vízmennyiségtől.
Eendesen 1-25—2-50 m. szóles és 2'00—2'50 m.
magas. A zúgok szabály szerint olyan szerkezet
tel bírnak és hasonló anyagból készülnek, mint
a vízgyűjtő gátak, melyeken keresztül vezetnek ;
különösen fenekük készítendő pontosan és vizáthatlanul. Hogy a zúgón át nagy erővel kiömlő
viz a gátat aláné mossa, szükséges azt, mint
nyílt csatornát a vízgyűjtő testén kívül többókcvésbbó messzire a természetes mederbe kive
zetni. A zúgok elzárására v. csapókapukat vagy
tütókat v. mindkettőt együttesen is használják.
A csapókapu lehet vagy függélyes, vagy vízszin
tes tengely körül forgó. Az t, 2. és 3. ábra egy
függélyes tengelyű, gerendákból ós padlódeszkák• ból szilárdan alkotott, vaspántokkal megvasalt,
a 4. ábra pedig egy vízszintes tengelyű vasból
készült csapókaput tüntet fel. A csapókapuk elő
nyei a tiltókkal szemben, hogy a zúgót tökélete
sen elzárják és hogy megtelt vízgyűjtőnél is, a
nagy víznyomás dacára könnyen kinyithatók.
Oly vízgyűjtőknél azonban, melyek csupán csak
csapókupakkal vannak ellátva az a hátrány, hogy
a viz a kapu megnyitásakor a magas vízoszlop
folytán az egész nyíláson keresztül rendkívül
nagy erővel és sebességgel foly ki, később pedig
a vízoszlop apadásával a inásodpercenkint kifolyó
vízmennyiség is folyton kevesbedik. B hátrányok
a tiltok alkalmazásánál teljesen elenyésznek,
mivel tiltok segélyével a kifolyást tetszés szerint
szabályozhatjuk és egyenlő fokon tarthatjuk oly
módon, hogy a vízoszlop apadásához mérten a
tiltok fokozatos emelése által a nyilast megna
gyobbítjuk. A tiltok azonban ismét ama hátra ny
íl yal birnak, hogy csapókapu nélkül alkalmaz
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tatván, a zúgót vizáthatlanul nem zárják el és
hogy telt vizudvarnál a nagy víznyomás miatt
nehezen emelhetők fel. Mindkettőnek előnyeit
tehát oly módon szokták egyesíteni, hogy a zúgónyilás elején, vagyis a vizfal síkjában egy vagy
két tiltót, a zúgó belsejében pedig csapókaput
alkalmaznak. A nyitásnál először a tiltót kellő
magasságra emeljük, ez állásában megerősítjük,
azután pedig a csapókaput kinyitjuk. A tiltok
felhúzására lehetőleg egyszerű emelőkésziilékeket
célszerű használni, hogy így a kezelésükkel meg
bízott személyek azokat megrongálásuk esetén
könnyen és gyorsan megigazíthassák. Legálta
lánosabban erre a célra az u. n. létrás szerke
zet alkalmaztatik, mely az 5. ábrából könnyen
megérthető. Gyakori ezenkivül még a 6. ábrában
feltüntetett csavaros szerkezetű tiltó is. Ritkáb
ban a zúgó elzárására csonka gúla vagy csonka
kúp alakú csapok is alkalmaztatnak. Ezen csapok
benyúlnak a vízmedence fenekébe beeresztett zárt
facsatornába, mely a gáton keresztül ór s azután
zúgóban végződik. A csapok csavarkészUlékkel
felemelhetők és leereszthetek s igy a viz kifo
lyása is szabályozható. Ilyen csap vízszintesen
oly módon is elhelyezhető, hogy kívülről közvet
lenül az egyszerű gerendafalban kivágott nyilasba
nyúlik be, melyet tehát ugy zár el, mint a hordó
szádlyukát a dugó.
csv.
Zulejka, persa eredetű, különösen keleten
gyakran használt női név, Goethe is Westöstlicher Diwan-jában barátnőjét Marianne Willemert
e néven dicsőíti.
Zulu-föld (XVI. k.), 1897 dec. 1. kelt angol ki
rályi kabinetrendelettel bekebelezték a natáli
gyarmatba, miután kevéssel előbb (nov. 30.) a
Tonga-földet egyesítették Z.-del. Ez az intézke
dés lehetővé tette a volt zulu-főnöknek, Dinizulu
nak, aki addig Szt.-Hona szigetén volt internálva,
hogy hazatérjen. Az angol kormány már 1895.
elhatározta, hogy Dinizulunak megengedi a ha
zájába való visszatérést, de Xatál előbb Z. beke
belezését kívánta. Miután a bekebelezés fültételei
dolgában létrejött a megállapodás, 1898 jan. 5.
Dinizulu visszatért. Legfelsőbb törzsfőnöki rang
ját nem nyerte vissza, hanem a kormány, Esho wet
állapítva meg lakóhelyéül, 500 sterling font évi
fizetéssel kinevezte a benszülöttek ügyeinek szak
értőjévé és az uzutu-tartalók főnökévé. A megtör
tént bekebelezés következtében Natálnak, mely
most a Fokgyarmat határától Portugál-Kelet
afrika (Lourenco Marquez) határáig terjed, 70,890
kin-'-nvi területe ós (1897) 797,200 lakosa van, köz
tük 45,000 fehér.
Zupás őrmester, 1. Aktiv (I. k.).
Zuppinger-kerék, 1. Vizi kerék (XVI. k. 913.).
Zurlinden (ejtsd: ziirie&daS) Emil Ágost, francia
tábornok ós hadügyminiszter, szül. Colmarban
1837 jun. 3. A katonai pályára lépett ós 1858 óta
a francia hadseregben szolgált. Részt vett az
1870—71-iki háborúban; Metz kapitulációja alkal
mával a németek fogságába esett, akik Spandauba internálták. Innen azonban megszökött ós
visszatért Franciaországba, ahol Gambetta tárt
karokkal fogadta és parancsnoknak kinevezte.
1880. ezredes, majd a IV. hadtest vezére lett. 1895
jan. kinevezték hadügyminiszterré, mely állásról
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1896. lemondott. Ekkor a Marseille és környéken
állomásozó XV. hadtest parancsnoka lett. 1898
jan. kinevezték Sanssier utódának, Paris katonai
főparancsnokává. 1898 szept. G. hadügyminisz
ter lett a Brisson-kabinetben, mely helyről a
Dreyfus-ügy miatt lemondott. Három hétig ta
nulmányozta ugyanis a Dreyfus-Ügy aktáit s
azután mégis hirtelen beadta lemondását szept.
17.. mire újra Paris katonai kormányzója lett.
Előbb azonban Picquart ellen hivatalból új vád
keresetet indított, melyet a semmítöszék nem
sokára elnapolt. A Deyi'us-pör reviziója alkalmá
val ínint tanú Dreyfust újra vétkesnek mondotta.
1899 jul. 7. katonai kormányzói állásától felmen
tették, de a legfőbb hadi tanácsban meghagyták.
Zurstrassen Menyhért, szobrász, szül. Münsterben 1832 dec. 28., m'egli. Lipcsében 1896 febr. 27.
Imhof ósEauch alatt képezte ki magát művészszó.
1862. végleg Berlinben telepedett le. 1870—75. a
ii (irnbergi művészeti i skolán működött mint tanár,
1875-tőlkezdvehaláláig pedig a lipcsei akadémián
tanároskodott és annak igazgatója is lett. Munkái:

—

Zsasskovszky

Frigyes Vilmos, a nagy választófejedelem szobra
(Berlin); Római pásztor (1857); Emlókszobor az
18GG-iki háborúban elesettekért (Berlin); Caritas
(a lipcsei főposta homlokzatán). Számos szobor a
lipcsei múzeum és az ríj épületben és egy 110 ni.
hosszú fríz és 10 szobor a linzi múzeum szá
mára.
,r |
Zuyder-tó, 1. Zuider-tő (XVI. k.).
Züllchow, porosz falu Stettin kerület RandoAv
j.-ban, az Odera mellett, (1895) 7018 lak., új evang.
templommal, menedékházzal, nevelőképzővel, ce
mentgyárral, gőz- és hengermalommal, mész
égetővel.
Zwettl (XVI. k.) alsó-ausztriai városban 189S.
I. Ferenc Józsefnek emléket állítottak.
Zydaczów (ejtsd: stidacsóv), város Galieiában, a
Stryj folyó mellett, (1890) 2647 lengyel ós rutén
lak., kerületi főnökségi székhely, járásbíróság
gal, vászon- ós kenderszövéssel, régi várral.
Zygophylluin (íiüv.), 1. Fabago.
Zymologia (gör.-lat.), az erjedésről szóló tan.
Zytomierz, 1. Zsitomir (XVI. k.).

Zs.
Zsadány (Sudán, Sadán) nemzetségét az okle
velek 1232. említik először, midőn egyik tagja,
Ábrahám fia,Ivánka,Baranya vármegyében ötven
márkáért két falut vásárolt, Ivánka fia, Benedek
comes, 1275—1296. mint vagyonszerző tűnt ki.
Zs. Katalin 1429-ben Eadivaj boszniai herceghez
(megh. 1463.) ment férjhez. 1429-ig a nemzetség
nek Pozsega, Baranya, Somogy, Veszprém ós
Nógrád vármegyékben 13 faluja ismeretes. Zs.nak hangozhatott eredetileg az avar sodan (1. Tuihm, XVI. k.) méltóság neve is ; ahol Zs. nevű
helységeink vannak p. (Temesben, Biharban, He
vesben, Szatmárban, Abaujban, Zemplénben), ott
avar földvárak közellótére következtethetünk.
Nem lehetetlen, hogy a Zs.-nemzetség, melynek
történetében a Turul és Aba ősi nevek szerepel
nek, valóban egy behódolt avar «sodán» nemzet
ségének folytatása.
M.
Zsakgereb, a felfogó gerebnek az az alakja,
melynél a gereb két végét nem egy, de több kü
lönféle irányú gerebvonal köti össze, melyeknek
összes hosszasági kiterjedése ilyenkor jelentékeny
szokott lenni.
csr.
Zsámboki, 1. János (Sambucus), történetíró,
szül. Nagyszombatban 1531 jul. 1., megh. Bécsben
1584 jun. 13. Olasz, francia és német egyetemeken
járt és sok nyelvet értett, 22 évig utazgatott, sok
oldalú műveltséggel dicsekedett és 44 munkát irt
(69 kiadásban). 26 éves korában már egyet, tanár
volt Bolognában. Olaszországot ott hagyván,
Bécsbe ment, hol tudományával megnyerte I. Fer
dinánd kegyét. Zs. számos kisebb monográfiát irt,
így Zágráb, Temesvár, Szigetvár és Gyula ostro
máról az 1552. és 1566. években. Neki köszönjük
Bonftmus kiadását ós (rövid) folytatását, továbbá
Kanzanus és Brodarics kiadását is. Utazásairól a
Bonflni-kiadás előszavában számol be. Néhány

elogiumot ós epitaflumot is hagyott reánk. Müvei
és különösen felfogása ellen Brutus János Mihály
(III. k.) irt. Zs. adta ki a Corpus Juris hungarici
első kiadását (1581), melynek fejében a királytól
egy 6200 rhénes forintról szóló utalványt kapott,
melyet azonban csak fele részben tudott értékesí
teni. V. ö. lllésy János, Sámboky J. történetíró
ról (Századok 1899. 524. old.).
u. L.
2. Zs. Smaragdus, a Zsámbokiak, Atyaiak, Kükeiek és Vérek törzsatyja, IT. Endre főembere, egy
állítólag a Champagneból hazánkba költözködött
nemes család sarja. 1205—06. országbíró lett.
1206. erdélyi vajda, 1208. bihari, 1212—22. po
zsonyi ós 1222. bácsi főispán. Azontúl nem talál
juk tiszti állásban. V. ö. Wertner Mór cikkét n.
Turulban (XV. köt.).
«. i..
Zsasskovszky Ferenc ós Endre, testvérpár,
zeneirók. Mindkettő Alsó-Kubinban (Árva) szüle
tett. Ferenc 1819., Endre pedig 1824. EndreaSO-as
évek elején, Ferenc pedig ugyanannak a végén
halt meg Egerben. Egerben voltak székesegyházi
karnagyok s zenetanárok. Egész kis könyvtárt
tesz ki a magyar egyházi zene, az orgonairoda
lom, a férfi- ós vegyeskar, valamint a zene- és
énekpedagógia terén irt művök, melyeket túlnyomólag együttes név alatt adtak ki. Endre so
kat utazott s ugy a hazai, mint a külföldi zenei
körökkel érintkezett. Egyik legmaradandóbb
becsű műve terjedelmes Orgonaiskolája, számos
eredeti ós átvett tanulmány, előjáték, fuga és
példákkal, mely azonban egyedül álló s hézag
pótló munka marad irodalmunkban. Az ő művök
Szent koszorú (imák és énekek a ker. kath. ifjú
ság használatára, 7. bőv. kiad. Budapest 1899).
— Zs. József, apátkanonok, egyházi író, az
előbbiek öcscse, szül. Alsó-Kubinban (Árva) 1830okt. 13. Középiskoláit Magyar-Óvárott ós Eger-
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ben, a teológiát Egerben végezte. Pappá szentel
ték 1853 aug. 14. Káplán volt Pétervásárán, Har
sányban és 1855-től Egerben; 1858. gimnáziumi
exhortátor és a bölcseleti propedeutika tanára
Egerben; 1862. u. o. papnevelői lelki igazgató.
1873. apátfalvi plébános és később ker. esperes;
1882. ismét lelki igazgató. 1892. egri főszékes
egyházi kanonok, majd papnevelői igazgató. 1898
felír. 13. soóvári címzetes apát. Irodalmi műkö
dése : ő irta a testvérei által kiadott imaköny
veknek szép imáit; az Orgonaiskola és Ének
káté szövegezése az ő műve. 1862. a pécsi nép
nevelők Kalauza által megajánlott öt darab ara
nyat nyerte az énekre és orgonára vonatkozó
kérdések megfejtéseért. Ezenkívül számos zenei
és más cikket irt a Religióban, Tanodái Lapok
ban, Egri Egyházmegyei Közlönyben. Ez utóbbi
ban 1889-től számos éven át szakadatlanul irta
a Rituálé átdolgozására vonatkozó javaslatait.
V. ö. Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az
irodalmi téren.
Á. K. és z—u.
Zsebrákok («iat), LBövidfarhu rákok (XlV.k.).
Zsebre, 1. Szájbetegségek (XV. k.).
Zsegra, kisközség Szepes vármegye szepesVáraljai járásában, (i89i) 375 lak. Templomában
XIV. sz.-beli falkép van.
Zselehski (Zelonski), 1. László gróf, cs. kir. ka
marás, szül. 1811 jul. 29., megh. 1863 jul. 14.
Részt vett az 1830. lengyel szabadságharcban,
mely alatt veszélyesen megsebesült. 1846. elvette
ötvenesi Lovász Amáliát. Miután az 1848-iki ese
mények beálltával hazafias szellemben nyilatko
zott és cselekedett, ráfogták, hogy Galíciát akarja
fellázítani és ezen ürügy alatt az aradi várba zár
ták, hol fogva maradt 1854-ig, mikor a nedves és
sötét börtöntől egyik szemére megvakulván,
Grazba vitték át, hol 1857-ig internálva maradt.
Fölszabadulásától haláláig birtokainak kezelésé
vel és közgazdasági ügyekkel foglalkozott. Ö ala
pította az aradi gazdasági egyesületet, melynek
első elnöke volt.
2. Zs. Róbert gróf, előbbinek fla, cs. és kir. ka
marás, a főrendiház örökös tagja, szül. 1850 jul.
29. Tanuló éveit Olasz-, Francia-, Németország
ban és Budapesten töltötte, 23 éves korában át
vette birtokainak ós az azokkal összekötött ipar
telepeknek kezelését, ezóta azok kezelésével és
közgazdasági ügyekkel foglalkozik. Képviselte
1881-től 1887-ig a lippai, azután a szent-annai
kerületet, 1892-től 1897-ig az új-aradi kerületet
nemzeti párti programmal. Felszólalt vasúti és
közgazdasági kérdésekben. Tevékeny részt vett
az első és legolcsóbb helyi érdekli, arad-kőrös
völgyi vasút építésében, továbbá az aradi vaggonés lokomotiv-gyár felállításában. 1874 óta elnöke
az aradi gazdasági egyesületnek. Továbbá elnöke
a gazdák biztosító szövetkezetének, alelnöke az
orsz. magyar gazdasági egyesületnek és a szesztermelők orsz. egyesületének. Tevékeny tagja a
magyar gazdaszövetségnek, melynek gyűlésein és
orgánumaiban erős küzdelmet folytat a tőzsdei
visszaélések ellen; idevágólag több tanulmányt
irt, melyek a Magyar Gazdák Szemléjében jelen
tek meg. 1885. Károlyi Klára grófnőt vette nőül.
Zséna, kisközség Krassó-Szörény vármegye
^emesi járásában, (189D 587 lak. A Lúgos ós KaA
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ránsebes közé eső község mellett, az orsovai vasút
építésekor római fogadalmi kezet találtak a mun
kások, mely előbb Szende Béla akkori honvéd,
miniszterhez a közel Govasdiára, utóbb az ő aján
dékából a nemzeti múzeumba került. Muzeumunk
ban ez a második fogadalmi kéz s egy harmadik
Rátb György, kir. táblai tanácselnök magángyűj
teményében van. V. ö. Hampel József, Archeoló
giai Közi. (XIII. 2. füzet 72. 5. old.).
T. C.
Zsengeri Samu, pedagógus, szül. Pápán 1840
okt. 18. Iskoláit szülővárosában, Győrött és
Pesten végezte. 1857. tanítóvá lett s mint ilyen
részt vett a tanügy terén felmerült minden neve
zetesebb mozgalomban. 1870. mint a szegzárdi
tanítóegyesület alelnöke képviselte ezt az egyesü
letet az első országos tanítógyülósen s ott mondott
beszéde folytán nyert alkalmaztatást Budapes
ten. Itt több napilapnak majd külső, majd belső
munkatársa lett s mint ilyen számos nevelési és
társadalmi cikket irt. Mint rendes tagja a Népne
velő- ós Országos izr. tanítóegyletnek, tevékeny
részt vett ezeknek fejlesztésén, mert mindkettő
nél tisztséget is viselt. A Paedagógiai társaság
alapításánál szintén közreműködött s ennek most
is rendes tagja. 1878. érettségi vizsgát tett s ren
des hallgatókópen beiratkozván a budapesti tudo
mányegyetemen, mint elemi tanító filozofdoktori
oklevelet nyert, melynek alapján a polgári isko
lához jutott. Irt több tankönyvet, melyek közül
némelyik 10—12 kiadást is ért. Szerkesztése alatt
jelentek meg: Ung.-jüd. Schulzeitung ós Szom
bati Újság. Vezette a Magyar Újság tanügyi ro
vatát s négy óv óta szerkeszti a magyar, német
s francia nyelven megjelenő illusztrált Látogatók
Lapja cimü folyóiratot, melynek Romániát tárgyazó füzetéért I. Károly román király a román
koronarend lovagjává nevezte ki. Főmunkája
Pestalozzi fordítása (7 köt.).
Zsidó, kisközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár
megye váci felső j.-ban, (i89i) 713 lak. A zsidai
prépostságot szent Balázs tiszteletére a gr. Csákycsalád elei alapították. Premontrei szerzetesek
laktak benne. 1284—1446 években virágzott. V. ö.
Csánki, Magy. tört. földr. (I. 37. old.).
KAK.
Zsidó irás a váltón. Míg kereskedelmi törvé
nyünk (1875. XXXVII. t.-c.) a kereskedelmi köny
vekre nézve élő nyelv használatát irja elő (25. §),
aminek folytán az immár holt nyelvnek tekin
tendő zsidó nyelv betűivel nálunk könyveket ve
zetni nem szabad: addig váltótörvényünk (1876.
XXVII. t.-c.) semmiféle korlátozást nem szab a
váltónyilatkozatok nyelve tekintetében. A zsidó
betűkkel irt vagy aláirt váltót tehát nálunk érvé
nyes váltónak kell tekinteni. Az 1876. XXVII.
t.-c. hatályba lépte előtt azonban ellenkező volt
hazai jogunk álláspontja ebben a kérdésben. Az
1840. XV. t.-c.-be iktatott váltótörvény módosí
tásáról szóló 1844. VI. t.-c. 2. §-a ugyanis azzal
egészítette ki az 1840. XV. t.-c. I. r. 14. §-át,
hogy a váltókra zsidó betűkkel tett bármely Írá
sok érvénytelenek. Ausztriában különben a mai
napig is ezen az állásponton van a birói gya
korlat.
MÁRKUS.
Zsigárdy Gyula, országgyűlési képviselő, szül.
Pozsonyban 1850 szept. 29. Miután a pozsonyi
jogakadémián s a budapesti egyetemen befejezte
53
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jogi tanulmányait, ügyvédi oklevelet szerzett és
Galántlián ügyvédi irodát nyitott. Mint Pozsony
vármegye törvényhatósági és közigazgatási bi
zottságának tagja, továbbá mint a pozsonyi köz
művelődési egyesület galánthai fiókjának és a
galánthai iskolaszéknek elnöke tevékeny részt
vett a vármegye politikai, társadalmi és közmű
velődési mozgalmaiban. A Yezuvról geológiai ta
nulmányt, Kis világolt, nagy világok címmel pe
dig csillagászati munkát irt. 1896 óta a galánthai
kerület szabadelvű párti képviselője.
Zsigerek helyzetváltozásai. Minden jól fejlett
egészséges egyénnél a zsigerek nagysága, mére
tei, helyzete, az individuális ingadozások határán
kivül, pontos és megszabott anatómiai típusok
nak hódol. Embrio-fejlödési zavaroknál azonban
megeshetik, hogy egyes szervek, a környezet
fejlődési hiányai miatt rendellenes helyzetbe ke
rülnek. P. a csontos koponya-tok hiányos záró
dása esetén az agy a támadt nyilasokon kicsüng
het sth. De ezen veleszületett helyzetváltozásai
a szerveknek nem annyira ide, mint inkább a
torzképződósekhez tartoznak. Sokkal fontosabbak ezeknél a szervek u. n. szerzett helyzetvál
tozásai, mint amelyek a szerveknek maguknak
vagy a szomszédságban lefolyó vagy lefolyt be
teges folyamatoknak eredményei, s mint ilyenek
a betegségek felismerésében nagy fontosságnak.
A mellürben felhalmozódó ömlenyek p. a tüdő
ket félre, föl és hátra, a rekeszt le, á mediasticalis lemezeket a szivvel együtt az ellenoldal
felé tolják. Hasürbeli daganatok, ömlenyek vagy
gázoktól igen puffasztott belek a rekeszt a tüdőalappal együtt fölfelé tolják. Erős fűzés által beés lefelé tolt bordák elől a máj lefelé tér ki, ugyan
ezen irányban nyomja a jobb vesét és vándorvese
keletkezéséhez vezethet. De nemcsak ily durva
mekanikai viszonyok azok, melyekre a helyzet
változás mindig visszaviendő; néha kifejlődik az
minden látszólagos ok nélkül, mint p. a vándor
vese vagy méh-előesések jó része, ahol a szerve
ket helyükhöz tartó kötő- ós zsírszövetnek beállott
lazasága látszik ok gyanánt szerepelni. Érdekes
a zsigerekuek ama ritkán észlelhető helyzetvál
tozása, midőn a páratlan, nem szimmetriásan
elhelyezett szervek valamennyié az ellenkező
oldalra van áthelyezve. Ez a situs inversus viscerum, melynél a szívcsúcs jobbfelé néz, a máj bal-,
a lép jobboldalt van. Tünetekkel egyáltalán nem
jár, az egyén egészséges; az állapotot csak a hall
gatódzás- és perknsszióban járatos orvos szokta
felismerni.
Zsigerelés, 1. Kizsigerelés (X. k.).
Zsilinszky Mihályt a bányai ág. ev. egyház
kerület 1898. világi felügyelővé, a m. tud. akadé
mia pedig 1899 máj. 5. rendes tagjává választotta.
Csongrád vármegye története c. nagy müvének
II. (befejező) kötete megjelent 1899. Emlékbeszédet
tartott Szathmáry György akad. tag fölött (1899).
Megjelent tőle Kermann Dániel evangélikus püs
pök élete és miivei 1663—1740. (Budapest 1899.)
Zsily-Vajdej-Vulkán, kisközség Hunyad vár
megye petrozsónyi járásában, (i89i) 726 lak. Van
vasútja, posta- és táviróhivatala, postatakarék
pénztára, csendőrsége; pénzügyőri, körjegyzői
székhely a Román-Zsily keskeny völgyében.
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Zsinatok. A magyarországi protestánsok ne
vezetesebb zsinatai az erdődieken, debrecenin
(V. k.), csengerin (IV. k.), budain (III. k.) és buda
pestieken (III. k.) kivül a következők voltak. A
medgyesi (1545 máj. 17.) vette be Haner szerint
hivatalosan az ágostai hitvallást, de eredeti ada
tok a zsinatnak csak ama végzéséről maradtak,
melylyel egyfelől a milkói, másfelöl a gyulafehér
vári dioecesisbez tartozó lelkészek közti controversiát egyenlítette ki. A kolozsvári (1557 jun.
13.) eredetileg abból a célból ült össze, hogy a
sacramentariusokkal hitvitát tartson, mivel azon
ban Kálmáncsehi (X. k.) betegsége miatt nem
elegyedett vitába, Szegedi Lajos pedig egymaga
nem akart belefogni, a zsinat vita nélkül mondta
ki kárhoztatását Kálvin tanaira. Egyúttal saját
hitelveiket is formulázták a jelenlevő lutheránus
lelkészek, akiknek, köztük három püspöknek (Ká
rolyi Boldi Sebestyén, Hebler Mátyás és Dávid
Ferenc) az aláírásával Consensus doctrinae de
sacramentalis elmen még ez évben meg is jer
lent a Dávid irta hitvallás, melyet Tentsch Gy.
D. a Synodalverhandlungen közt adott ki újra.
A nagyenyedinek (1564 ápr. 9.) Blandrata elnök
lete alatt a lutheránusok és reformátusok kiegyeztetése lett volna a célja. Ezt azonban négy
napi tárgyalás után sem sikerült elérni, sőt ellen
kezőleg ez a zsinat tette véglegessé a két felekezetbelieknek külön egyházakra való szakadá
sát, melyet aztán a jun. 4 — 11. tartott tordai or
szággyűlés a református vallásnak a törvényesen
bevett vallások közé sorozásával pecsételt meg.
Ez a zsinat választotta meg a fejedelem által
hivatalából letett Alesius helyére a magyarok
püspökévé Dávid Ferencet, a református irány
vezérét. A zsinat ügyiratait újabban Teutsch
(Synodalverhandlungen 78—101. old.), latinból
magyarra fordítva pedig Kiss Áron (Magyar ref.
Zs. végzései 412—437. old.) közölte. A hercegszőlösit (157(> aug. 16 -17.) a baranyai ref. superintendentia negyven lelkésze tartotta, kikazegyideig két kerületből ez évben alakítottak Veres
márti Illés igazgatása alatt újra egyet. Itt írták
alá a Canones majores nyomán készült 47. cik
ket, melyeket a zsinat intézkedésére Siklósi Mik
lós a 32. cikk kihagyásával akkor mindjárt ma
gyarra fordított s Huszár Dávid Az alsó és felső
Baranyában való eklézsiáknak artikulusi c. alatt
a következő évben közre is bocsátott. Ezek ké
pezték forrását a sopronmegyei lutheránus ká
nonoknak. A zsolnait (1610. márc. 28—30.) a
vallásszabadságot biztosító bécsi béke alapján az
evangélikus egyház önálló szervezésére Thurzó
György, az 1609. választott nádor hivta össze,
akinek elnöklete alatt a duuáninneni tiz megyé
ből megjelent világi és egyházi tagok saját terü
letükön három egyházkerületet szerveztek, ezek
nek élére superintendenseket választották s álta
lában a szükség követelte intézkedéseket minden
irányban megtették. A zsinat végzései, melyek
a katolikusok részéről heves támadásokat vontak
magukra, még ugyanazon évben s azóta többször
is megjelentek; legújabban Szeberényi János
(Corpus synodorum evangelicarum 1—22. old.)
1848. adta ki. A komjátit (1623 szept. 13.) a felső,
dunamelléki ref. egyházkerület Samarjai M. Já_
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nos püspök elnöklete alatt tartotta. A zsinat öt
szakaszra osztott latin kánongyíijteményt állított
össze, mely az egyházi ügyek vezetését kizárólag
lelkészekre ruházta. Ezt későhh az alsódunamellóki s az egyesült dunántúli kerület is elfogadta
és a legújabb időkig irányadónak tekintette azok
ban a dolgokban, melyeket újaim intézkedések
másképen nem szabályoztak. Nevezetesebb ki
adásai Pápán 1625. ós Váradon 1642. (magyarul
is), utoljára Pápán 1867. jelentek meg. A szat
márnémeti (164-6 jun. 10.) nemzeti zsinatot Goleji Katona István erdélyi ref. püspök I. Rákóczi
György megbízásából a Tolnai Dali János ós tár
sai által indított puritán és presbyterianus, sőt
némileg independens irányú mozgalom elnyomá
sára hívta össze. Az erdélyi, tiszántúli és tiszán
inneni egyházak részéről a Geleji elnöklete alatt
110-en voltak jelen a zsinaton, mely 30 végzésé
ben Tolnaiak elveivel szemben határozott kon
zervatív álláspontot foglalt el s ugy Tolnait mint
társait eltiltotta hivataluk folytatásától, migmeg
nem változtatják nézeteiket. A zsinat végül egy
egyházi törvénykönyv készítésével bizta meg
elnökét, mit az rövid időn teljesített is. B zsinat
történetét a jelenvolt Szilágyi Benjámin István
irta meg, de munkája ina már csak részben isme
retes ; a fenmaradt részeket magyar fordításban
a Sárospataki Füzetek I. évfolyama közölte. A
zsinat végzéseit a Geleji-kánouokkal együtt ma
gyarra fordítva Kiss Áron (1875.) adta ki. A rózsaliegyin (1707 ápr. 3—10.) Petrőczy István báró
kuruc tábornok elnöklete alatt a dunántúlin és
erdólyin kivül valamennyi lutheránus egyházke
rület képviselve volt. A zsinat a nagy rendetlen
ségbe jutott egyházi viszonyok javítása iránt
huszonöt cikkben intézkedett, általánosan köte
lező agenda készítésével a püspöki kart bizta
meg; az egyházkerületeket újra rendezte s számu
kat a képviselt területen négyben állapította meg.
A pietizmus tárgyában több heves összetűzésnek
volt szintere a zsinat, mely azonban éppen az éles
ellentétekre való tekintettel kikerülte azzal szem
ben a merev és türelmetlen állásfoglalást s inkább
csak elvileg nyilatkozott ellene. A zsinat végzé
seit az 1715-iki országgyűlés megsemmisítette
ugyan, de a gyakorlatban mégis érvényes ma
radt jó részük. Legutóbb Szeberényi János (Corpus synodorum evangelicarum 61—93. old.) tette
közzé, magyar fordításban pedig Zsilinszky Mi
hály e zsinatról szóló Egy forradalmi zsinat tör
ténete (1889) c. művében'. A pestit (1791 szept.
14-töl okt. 14-ig) a reformátusok budai zsinatjá
val egyidejűleg tartotta a magyarországi négy
lutheránus egyházkerület. Prónay László báró
elnökölt a zsinaton, melynek összesen 16 ülésén
folytatott tárgyalásaiban éppen az a küriarchikus
szellem nyilatkozott meg, mint a budai zsinaton.
Kánonai is ugy eredetükre és alapelveikre, mint
szerkezetükre, sőt a legnagyobb részben szöve
gükre nézve is megegyeznek emezóivel. Sorsuk
szintén közös lett, amennyiben a királyi szente
sítést egyik zsinat munkálata sem nyerte meg.
(L. még Budai ref. zsinat.) A pesti zsinat napló ját
kivonatosan Hornyánszky Viktor közölte (Prot.
Jahrbücher 1860), kánonait pedig Szeberényi Já
nos (Corpus synodorum evangelicarum 95—165.
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old.). V. ö. Szeberényi János, Censura canonum
synodi Pestiensis (Prot. Jahrbücher 1858); Sze
berényi Andor, Az 1791-iki pesti ev. zsinat törté
nelme (1869).
z. j.
Zsindely István, pedagógus, szfil. Pthriigyön
(Zemplén) 1829 máre. 28., megh. Sárospatakon
1891 okt. 5. Középiskolai tanulmányait a sáros
pataki főiskolában végezte, de tanulói pályáját
az 184-8—49-iki szabadságharc miatt — hol mint
önkéntes nemzetőr vett részt a 44. zászlóaljban —
félbeszakította. A szabadságharc! befejezése után
1850—51. Sárospatakon a jogi, 1853—54. a teoló
giai tanfolyamot végezte el, ezután 1854—57-ig
mint tanító és utóbb segédlelkész Cserépfalván
működött. 1857. és 1858. a bécsi műegyetemen
hallgatta a természettudományokat, innen 1858.
nagyobb külföldi tanulmányútra indult. Felke
reste Németország és Svájc legnevezetesebb egye
temeit s itt az akkor legkiválóbb tudósok terme
szettudományi, teológiai és bölcsészeti előadásait
hallgatta s főleg Svájcban a népiskolai oktatás
ügy tanulmányozásával foglalkozott. Ez időben
tűnt fel első müvével, Protestáns népiskolai tantervével,melyet a. dunántúli ev. ref. egyházkerület
pályázatán 40 db. aranynyal jutalmaztak. 1859.
sárospataki tanárrá választották s ez időtől kezdve
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban, a
Sárospataki Füzetekben és a Szeberényi által
szerkesztett Néptanítók Lapjában számos iskolai
és nevelésügyi értekezése jelent meg, melyek
közül egy dolgozata : Mi üdvös befolyást' gyako
rolhat a tanító a nevelésre az iskolán kivül', szin
tén pályadíjban rószeslttetett. 1862-től a sáros
pataki ev. ref. főgimnáziumba helyezték át, 1868.
a bölcsészeti fakultás tervbe vett kiépítése alkal
mával a mennyiségtan és természettudományok
tanárául az akadémiára választották meg s bár
ez állást nem foglalta el, mint gimnáziumi tanár
a következő években akadémiai előadásokat is
tartott. Mint a gimnázium felsől)b osztályaiban
a mennyiségtan és természettan tanára haláláig
működött. Ez idő alatt jelentek meg több kiadást
ért tankönyvei. 1885. érte meg tanári pályájá
nak 25 éves fordulóját (v. ö. Sárospataki Lapok
1885. óvf. 5. sz.). 1876-tól mint a sárospataki fő
iskola gazdasági ügyeinek intézője o téren is
kiváló érdemeket szerzett. V. ii. Makiúri Pap
Miklós, Zs. I. emlékezete (1892). — Fia István, a
jogtudományok doktora, szül. Sárospatakon 1869.
Tanulmányait Sárospatakon és a budapesti egye
temen végezte s mint a sárospataki jogakadé
mián a jogtörténelem előadója, e téren irodalmi
lag is működik. Munkái: A lovagi intézmény
(Budapest 1893); Magyar alkotmány az Anjouk
és Zsigmond alatt (Sárospatak 1899). Egyház
jogi, jogtörténeti és tanügyi cikkei nagyobbára
a Sárospataki Lapokban, valamint egyes fővá
rosi és vidéki heti- és napilapokban jelentek meg.
Zsíros gubacs vagy suska, a Cynips calycis
Burgsd. novü gubacsdarázsnak a mocsárfa makk
csészéjén ejtett szúrásából keletkező sokszögletű,
általában szabálytalan és l-5—2'5 cm. hosszú
Zs. (1. Gubacs, VIII. k.). Más tölgyfán, p. a Qu.
lanuginosán ritkán lelni. Cserzősav és zsírtartal
máért értékesítik. A bőrt cserzik vele ós festék
nek használják. Hazánknak kivált a déli részéről
53*
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sokat szállítanak külföldre is; a likacsos már tőle: A magyar sajtójog mai érvényben, 1900
értéktelen.
BOKB. (Budapest 1900),
,-.
Zsírvese, zsíros vese. Van a vesének zsírszö
Zsivena, 1. Zivena.
vetből álló tokja, mely elhizott egyéneknél igen
Zsoké, az angol jockey (IX. k.) helytelen ki
fejlett, nagy lesoványodásnál teljesen eltünlietik, ejtése.
ami a vesének u. n. vándorlását elősegíti. B tokot
Zsolnai zsinat, 1. Zsinatok.
nevezik Zs.-nek, másként bájtoknak s túltengéseZsombolyozás, a szálas takarmány eltevósónek
nél hájveséről szólhatni.
az a módja, mely szerint a még friss, vagy leg
Zsitomir, orosz város, (1897) 65,452 lak.
feljebb kissé megfonnyadt takarmányt kazalba
Zsitvay Leó, a budapesti büntető törvény rakják és tetejébe 30—40 cm. vastagságban föl
szék elnöke, szül. Vukováron (Szerem) 1841 det dobnak, mely a takarmányra erős nyomást
febr. 16-án. Atyja József alispán volt az, aki gyakorol, a levegőt kiszorítja, a savanyu erjedést
Hrabovszky János báró tábornokkal (IX. k.) mint meggátolja, ugy hogy kellemes szagú, u. n. éde
polgári adlatus Jellacié, illetve a horvát láza sen erjedt takarmányt nyernek. Csekonics Endre
dás ellen kiküldetést nyert. Az 1848—-1-9-iki gróf zsombolyai uradalmában alkalmazták leg
események folytán a család magyar földre tele először, innen a neve.
cs. K.
pedett át. Zs. iskoláit Budán ós Sopronban a
Zsögöd Benő a törvények előkészítése terén
bencéseknél végezte, 1858. jogász volt Bécsben, teljesített szolgálatai elismeréséül 1899 jan. 29.
1861—62. pedig a pesti egyetemet végezte. Több a magyar királyi udvari tanácsosi címet kapta.
ügyvédnél gyakorlaton volt, 1864—65. köz- ós Újabban megjelenítőié: Fejezetek kötelmi jogunk
váltóügyvéd volt s mint ilyen Pesten telepedett köréből (1. köt., Budapest 1898, 2. köt. 1900);
le. Az 1867. vármegyei tisztújítás alkalmából Öröklött és szerzett vagyon (Függelékül: A kisko
Mosón vármegyében tiszti főügyésznek válasz rúak utáni törvényes öröklésről, 2 kiad., sajtó alá
tották, az 1872-iki birósági szervezéskor a ma rendezte Vámbéry Rusztem di\, Budapest 1897).
gyar-óvári törvényszékhez kir. ügyésznek nevez
Zsuppa, kisközség, 1. Tibiscum.
ték ki. B törvényszék megszűnte után Pozsonyba
Zsurlórendüek (nSv.), 1. Zsurlóképüek (XVI. k.).
helyezték át, ahol 10 évig működött. Résztvett
Zsuvat vagy zuvat, székely tájszólás szerint
az ottani magyar közművelődési mozgalmakban a. m. kifürkószése valaminek, továbbá mende
s a közművelődési egyesület alelnöke, a jogaka monda. Származékaiban: zuvatol a. m. szavatol,
démiai államvizsgálati bizottság kültagja volt. zuvatos a. m. szavatos.
Fabiny miniszter felszólítására elvállalta a szom
Zsuzsanna királyné (Susanna Regina), igy ne
bathelyi törvényszék elnökségét s törvényházat vezi magát Károlyi Zsuzsanna, az 1620. besz
építtetett, 1891. Szilágyi Dezső kívánságára a tercebányai országgyűlésen magyar királylyá
budapesti törvényszék büntető osztályának lett megválasztott Bettiién Gábor (III. k.) neje egyik
vezetője. B minőségben sok igazságtalan táma pecsétjén és több oklevélben. («SusannaDei gratia
dást volt kénytelen elszenvedni a biróság erélyes Hungáriáé, Dalmatiae, Croat. Sclavoniae Regina,
és önérzetes vezetése miatt. 1895 dec. 13. óta az Transylvaniae Principessa et Siculorum Coniiönállósított büntető törvényszék elnöke. Zs. ér tissa», egy Kassán, 1621 ápr. 25. kelt levélben.)
deme e biróság önállósítása. Mint biró nagy szak Egyébiránt ismeretes, hogy Zs. «Gabriel Rex»
ismeretet és ritka judiciumot tanúsít, mint író távollétében, mint ennek helytartója nagyfon
különösen a sajtóbiróság körébe eső kérdések fej tosságú országos ügyekben is intézkedett. V. ö.
tegetésével szerzett nagy érdemeket. Megjelent Századok (1876. óvf. 169. old.).
M. L.

A XVIII. kötet illusztrációi.
A) Képmellékletek és térkép.
La;

Lap

Koprofor... ... ... ... ... ... ... ...
Léghajózás... ... ... .... ... ... ...
Madách-család nemzedékreudje ... ... ...
Magyar fegyverek. 2 lap... ._. ... ...
Magyar irodalom statisztikája 1861—98. ...
Mikroszkópok. 2 lap
... ... ...
Nászruhák. 2 lap (színnyomat)
Tabulaturák
...
... ...

88
144
179
186
188
267
322
662

Teleszkópok ...
Tisza térképe
... ...
Tőzeg
... ...
Vasöntés. 3 lap .. ... ... ._
Védőeszközök (az állatok védőeszközei) ...
Vizslák. 2 lap
_. ... ...
Zúgó-készülék

687
730
730
765
777
800
831

B) Szövegrajzok.
Kaneon ... ... ... _. ... ...
9
Kassa város címere
16
Kiau-esou látképe... ... ... ... ... ... 54
Schauer-féle levezető készülék
81
Konyhaberendezósek: 1 — 7. ábra ... 86—87
Költés: 1-2. ábra
... ._
...100
Krassó-Szörény vármegye címere ... ...
113
Lánc: 1 - 6. ábra ... ... ... ... ... ... 133
Léghajózás : 1. Eddy sárkánya; 2. Kress re
pülőgépe
._
_ ... 145
Levegő folyósítása ...
... ...
153
Madách-család címere ... ... _.. ... ... 179
Mágneses gabonatisztitó
184
Magyar korona országainak egyesített (kö
zép) címere...
__
201
Málinesi kendermagos tyúk ... ... ...
215
Manométer .... ... .. ... ... ... ... 218
Montöablak... ... ... ... ... ... ... 249
Mikroszkóp ... ... ... ...
268
Minorka-tyúk ... ... ... ._
_. 275
Motor-kocsi: 1. Makadam-góp; 2. Darracqféle elektromos motorú kocsi átmetszetben; 3. Darracq-fóle kocsi; 4. Peugeotféle petroleum-mótoru kocsi ... ...290—291
Patena... ..
419
Páternoszter (elevátor)...
... ... 419
Pendentif: 1—3
426
Perorvoslat
331
Petazósz
... ... ... ... ...
435
Pirheliomóter... ... ... ...
447
Réka
... ...
... 498
Repülési pálya
...
... 502
Sepsi-Szent-György címere ...
565
Statisztikai gépek: 1—4. ... ... ...592—593
Súrlódás ... ... ...
...
605
Szádfal: 1—2
...612
Szállítás
...
615
Széli-család címere
630
Szivattyú: 1. Worthington-féleháromszoro

san expandáló gőzszivattyu hosszmet
szete ; 2. az előbbinek alaprajza ... ... 649
Tacskó: 1. Simaszőrü tacskó; 2. Hosszú
szőrű tacskó; 3. Tiiskésszőrö tacskó 665—666
Tárcsa
... ... ... ... 672
Tegez: 1. Német, szőrmével bevont tegez
(Rauchköcher) I. Miksa császár idejéből
1610.; 2. Török ijjtegez (vállra való), zöld
kordovánbőrből, ezüst, szines ós selyemhimzóssel, zománcozott foglalványokkal
(XVI. sz.); 3. Tatár tegez, a derék körül
csatolandó, özbőrből, szines kecskebőr dí
szítéssel ós aranyozott foglalványokkal
(XVI. sz.); 4. Török nyílvessző-tegez (de
rék körül) zöld kordovánbőrből, ezüst és
szines selyemhimzéssel, zománcozott fog
lalványokkal (XVI. sz.) ... ... ... ... 675
Telefon: 1. Vasbádog tartószerkezet; 2. Ká
belcsatorna fából; 3. Agyagból; 4. Cementrendszer ; 5. Kábelcsatorna több emeletre,
cementből..
_. ... ... ... 677—678
Telegráf: 1. Lyukgatott papírszalag; 2. A
gyorstelegráf általános elrendezése; 3. A
gyorstelegráf távirata ... ... ... ... 679
Transzformátor: 1. Váltóáram-átalakító;
2—3. Vasmag-transzformátor; 4. Köpenytranszformátor ; 5. Ganz és társa transz
formátora ; 6—7. Siemens és Halske-féle
transzformátor oldal- és felülnézetben;
8. Westinghouse Company köpeny-transz
formátora ._
_.
.731—733
Truncatulina grosserugosa
737
Ugrasztó
_. 744
Ültetőfogó
_. ... ... ... ... 754
Váltóáram: 1—2. ábra
... . . . 7 6 0
Vasöntés ... ._
773
Vay-osaládcímere... ... ... ... ... ... 776
Véreb
... ._
783
Vernis Martin...
... 785

Szakszerkesztők ós munkatársak névsora.
(A lexikon cikkei alatt a szerzők teljes neve, vagy nevűknek Jegye olvasható.)

Ábrányi Koméi idősb: Á. K.
Ágoston József: L—T.
Áldássy Antal: ÁLD.
Antal Géza: A—A.
Antal János dr.: A. J.
Árkövy József dr.
Aujeszky Aladár dr.
Bálás Árpád: BLS.
Ballá Mihály : B. M.
Ballagi Aladár: B. A.
Balogh Ferenc.
Bánki Donát: B.
Bánóczi József dr.: —czi.
Bariss Gyula.
Bartoniek Géza: B. G.
Beké Manó.
Béldy Mihály.
Beöthy Zsolt dr.
Berend Miklós dr.
Berkeszi István.
Bernát István dr.
Bita Dezső dr.
Bodola Lajos.
Bogdánfy Ödön: BGD.
Bókai Árpád dr.: B—D.
Bókai János dr.: B. J.
Bokor József dr.: B—F.
Borbás Vince dr.: BOEB.
Boros György.
Breuer Szilárd: B. SZ.
Brózik Károly dr.: — ZIK.
Buday Béla: B. B.
Buday József dr.: B—Y.
Cholnoky J e n ő : CH.
Costa J á n o s : c—A.
Csapodi István dr.: — m.
Cselkó István: cs—ó.
Csemez József.
Cserháti Sándor: CSB.
Csiby Lőrinc: CSY.
Csiky János dr.: cs.
Csiky Lajos: cs—Y.
Czakó Adolf.
Daday Jenő dr.: D. J.
Daróczi Vilmos.
Demény Károly.
Deutsch László dr.
Dézsi Lajos dr.: D. L.
Diamant Leo.
Dierner Gusztáv dr.: D. G.
Divald Kornél: D. K.
Dobiecki Sándor: D. S.
Dongó Gy. Géza: D. GY. G.
Dömötör P á l : D. P.
Dudás Andor.
Bdvi Illés Aladár.: E. I. A.
Entz Géza dr.: E. G.
Bnyedi Lukács.
Eötvös Lóránt báró, dr.
Erdős József dr.: E—s.
Erőss Gyula dr.
Farkas Árpád.

József főherceg.
Farkas József: F—s.
Farkasfalvi I m r e : F. I.
Fayer László dr.
Fejérpataky László dr.
Fekete Ignác dr.
Fekete Lajos: F. L.
Felbert Gyula : F—T.
Fenyvessy Béla dr.
Ferenczy Béla: F—Y.
Fialowski Lajos dr.: FIAL.
Fischer Ágoston.
Fischer József.
Fittler Kamill: F. K.
Fleischmann Sándor dr.: F.
Fodor Ármin dr.
Földes Béla dr.: —LD—
Francsics Lajos dr.
Frank Ödön dr.: F. Ö.
Frecskay J á n o s : FJ.
Friedrich Vilmos dr.: F—CH.
Földessy Gyula: F. GY.
Gaal Gaszton.
Gaal Jenő dr.
Gaár Vilmos dr.: G. V.
Gorzó Gyula.
Galgóczy Károly.
Gaul Károly: G. K.
Gebauer Miklós
Gelléri Mór : G. M.
Gerenday Tivadar: G. T.
Gerlóczy Gyula dr.
Gerő Lajos dr.
Gerő Viktor.
Gerster Miklós: GERS.
Ghyczy Miklós: GH.
Goldziher Ignác dr.: G—R.
Gonda Béla.
Gopcsa László dr.: G—A.
Gothard J e n ő : G. J.
Gőöz József.
Grubiczy Géza ; o. a
György Aladár: GY. A.
György Endre.
Gyulai Rudolf.
Halász Sándor dr.
Hankó Vilmos.
Hanvay Zoltán.
Hattyasy Lajos dr.
Hattyuffy Dezső
Heinrich Gusztáv dr.: H. G.
Héjas Endre.
Heller Ágoston: H. Á.
Hennyey Vilmos dr.
Hensch Árpád: H—H.
Hentaller Lajos.
Herrmann Antal: H—N.
Hertzka Tivadar dr.
Hollós József: H. J.
Hoor Mór dr.
Horváth Géza dr.
Horváth Mihály dr.
Hörk József.

Huber Lipót: H—R.
Hummer Nándor.
Huszár Vilmos: H. v.
Huszka József.
Hutyra Ferenc dr.: HUT.
Imling Konrád: i—G.
Irsai Artúr dr.: i. A.
Jablonowski József: J—Y.
Jalsoviczky Géza: JALS.
Jellinek Artúr dr.: J.
Jendrassik Ernő dr.: —ss—
Juckel Gyula.
Jurkovich Emil.
Kacziány Géza: K. G.
Káldy Gyula.
Káinoki Henrik: K. H.
Káinoki Izidor.
Kanyaró Ferenc.
Karácsonyi János dr.: KAR.
Karkovány Ákos: K—NY.
Károly János.
Katona Lajos dr.: KAT.
Kautz Gyula dr.
Kazacsay Árpád: KAZ.
Kégl Sándor dr.
Kemény Ferenc.
Kenessey Kálmán: K - K Kereszty István: K—Y.
Kertész Károly.
Kincs Gyula.
Kis Ernő.
Kiss Áron dr.: K. Á.
Klemp Gusztáv.
Klimes Gyula.
Klug Nándor dr.: K. N.
Klúg Péter.
Kmety Károly dr.: KM.
Kohn Sámuel dr.: KN.
Kolosváry Bálint dr.: K. B.
Kolozsváry E n d r e : K. E.
Komor Marcel: K. M.
Konkoly-Thege Miklós.
Kónyi Manó.
Kopp Lajos.
Korányi Sándor dr.: K. S.
Koróda Pál.
Kossá Gyula dr.: K. GY.
Kosutány T a m á s : KTY.
Kovács Zoltán: K. Z.
Kováts László: K. L.
Kozáry Gyula.
Kőhalmy M. Béla.
König Gusztáv.
König Gyula dr.
Körösi Henrik.
Kőrösy József d r . : — ő—ö.
Kövesligethy Radó: KÖV.
Krcsmarik J á n o s : K—K.
Krepuska Géza dr.: KR. G.
Krizko Pál.
Krompecher Ödön dr.
Kubinyi Viktor.

Szakszerkesztők és munkatársak névsora
Kun Gyula.
Kun Weber Mária: K. W. M.
Kunos Ignác dr.: K—c.
Kupecz Gyula.
Kurbel János dr.: K.
Kürschák József: KÜBSCH.
Lakits Ferenc.
Landgraf János : L—F.
Latkóczy Mihály: L- M.
Lázár L. P á l : LZB.
Lázár Gyula dr.: L. GY. és L—B.
Lencz Ödön : L. Ö.
Lővy Béla dr.
Litschauer Lajos.
Lőrinczy György: L. GY.
Lyka Károly.
Mangold Lajos dr.: M. L.
Marczali Henrik dr.: MAKcz.és—u.
Margalits E d e : MAKG.

Markhót J.
Márki Sándor dr.: M.
Márkus Dezső dr.
Maróczy Géza.
Marschalkó János.
Marschalkó Tamás dr.: M. T.
Matunák Mihály.
Meissner Alajos.
Mezei Ernő.
Mezey Gyula: MZY.
Miálovich Mór: m.
Michailovits István : M. I.
Mihalik József: MIH.
Mika Sándor dr.: M. S.
Nagy Dezső.
Nagy Ernő d r . : N.
Nagy Géza: N. G.
Nagy László.
Négyesy László: N. L.
Nemónyi Ambrus.
Nérey Ernő.
Neumann Ármin dr.: N—N.
Neumann I. dr.
Niedermayer Ádám.
Nuricsán József d r . : NU.
Ottó József : o. J.
Papánek Ferenc: p. P.
Pártényi József.
Pasteiner Gyula dr.: PÁST.
Pecsner Emil dr.
Peres Sándor.
Pertik Ottó dr.: p. o.
Petrik Lajos: p. L
Petz Gedeon dr.
Piszter Imre dr.
Ploskál Rezsó: P—L.
Plósz Béla dr.
Plósz Sándor dr.
Porzsolt Benjámin: p. B.
Porzsolt Jenő : p—T.
Porzsolt Kálmán.
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Szilágyi Gyula dr.: sz. GY.
Szilágyi Gyula ifj.
Szily Kálmán: sz. K.
Szinnyei József: sz. j .
Szladits Károly dr.
Szontágh Félix dr.: sz.
Sztankó Béla.
Szterónyi Hugó dr.: SZT. H
Szterényi József: SZT. J.
Szterényi Sándor.
Takáts Sándor dr.: T. S.
Tangl Károly.
Tarnai János dr.
Tauffer Emil dr.: T. K.
Tauszk Ferenc dr.: T. F.
Téglás Gábor: T. G.
Telek János.
Telkes Simon.
Temesváry János dr.
Terray Pál dr.
Teutsch Frigyes dr.: T.
Than Károly dr.
Thanhoffer Lajos dr.: TH.
Theisz Gyula dr.: TH. GY.
Thim József dr.
Thirring Gusztáv dr.: TH—v.
Thuróczy Károly dr.
Tímár P á l : T. P.
Tormay Béla.
Tóth Béla.
Tóth Lőrinc: T. L.
Tóth Miké.
Török István dr.
Tötössy Béla.
Schmidlechner Kár. d r . : SCH—R. Unghváry E d e : u. E.
Vadas J e n ő : VDS.
Schmidt Ágoston.
Vadnay Károly.
Schreiner Márton dr.: SCHB.
Vámbéry Ármin.
Schuk József: SCHK.
Vámbéry Rusztem dr.: v.
Sehnller Alajos.
Vámossy Zoltán dr.: VÁM.
Schullerus Adolf dr.: SCH.
Vangel Jenő dr.: v . j .
Schvarcz Gyula d r . : s. G.
Váradi Antal dr.: v. A.
Schwarz Gusztáv dr.: SCHW. G.
Varga Pál.
Sebestyén Gyula : s. GY.
Vécsey Tamás.
Sebestyén Gyula dr.
Verédy Károly dr.: VK.
Sebesztha Károly: s—A.
Veres Sámuel: v. s.
Semayer Vilibáld.
Vértess József: VÉBT.
Simonyi Zsigmond dr.: sm.
Vikár Béla : v. a
Sváby Frigyes.
Volenszky Gyula.
Szabó Endre.
Weber Rudolf.
S. Szabó József: s. sz. j.
Weiner Emil.
Szádeczky Lajos dr.: sz. L.
Winkler Lajos dr.: w. L.
Szana Tamás: sz. T.
Wlassics Gyula.
Szatmári Mór.
Wlislocki Henrik: WL. H.
Szederkényi Nándor.
Zelliger Vilmos dr.: z—R.
Székely István dr.
Zelovich Kornél.
Szekeres Margit: sz. M.
Zhuk József.
Szekrónyi Lajos: sz—i.
Zigány Zoltán : z. z.
Szemnecz Emil: sz. E.
Zoványi J e n ő : z. J.
Szendrei János.
Szilágyi Géza dr.: sz. G.

Posta Béla dr.: P - A .
Preisz Hugó dr.
Pruzsinszky P á l : p. p.
Purt István dr.
Pusztai Ferenc: PU.
Radó Vilmos.
Rados Gusztáv : K. G.
Rados Ignác.
Rákosi Jenő.
Rakovszky István: R-KY.
Ráth Zoltán dr.: B. Z.
Rátz István dr.
Réczey Imre dr.: B—Y.
Reiner Ignác dr.
Reizner János.
Rejtő Sándor: a. s.
Rényi József dr.: a
Réthy László dr.: B. L.
Rigler Gusztáv dr.
Robicsek Ferenc dr.: ROB.
Rodiczky Jenő dr.: ROD.
Róna Zsigmond.
Rothauser Miksa: R—A.
Rottenbiller Ödön dr.: R—B
Rubinek Gyula.
Ruzsicska Kálmán.
Sajó Aladár: —JÓ.
Sajó Károly : s. K.
Saláth Vitái.
Salgó Jakab dr.: s.
Schaffer Károly dr.: SCH. ~K.
Scheff László dr.
Scherer István.
Schmid Ödön: s. ö.

II.
A—A.
Á—F.
A. J.

Antal Géza.
Ágoston József
Antal János

Á. K.
ÁLD.
B.

Ábrányi Kornél id.
Áldassy Antal
Bánki Donát

B. A.
B. B.
B-D.

Ballagi Aladár
Buday Béla
Bókai Árpád
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Beké Manó
Bokor József
B . G.
Bartoniek Géza
BGD.
Bogdánfy Ödön
B. J.
Bókai János
BLS.
Bálás Árpád
B . M.
Ballá Mihály
BŐBB.
Borbás Vince
B . SZ.
Breuer Szilárd
B—T.
Buday József
C—A.
Costa János
CH.
Cholnoky Jenó
cs.
Csiky János
cs—ó. Cselkó István
CSK.
Cserháti Sándor
CST.
Csiby Lőrinc
CS—T.
Csiky Lajos
—CZI.
Bánóczi József
CZ—Ó.
Czakó Adolf
D . G.
Dierner Gusztáv
D. GY. G. Dongó Gy. Géza
—Dl.
Csapodi István
D. J .
Daday Jenő
D . K.
Divald Kornél
D. L.
Dézsi Lajos
D. F .
Dömötör Pál
D . S.
Dobiecki Sándor
E . G.
Bntz Géza
E. I . A.
Bdvi Illés Aladár
E—S.
Erdős József
F.
Pleischmann Sándor
F—CH.
Priedrich Vilmos
F . GY.
Földessy Gyula
F. I.
Farkasfalvi Imre
FIAL.
Fialowski Lajos
FJ.
Frecskay János
F . K.FittlerJíámill
F. L.
Fekete Lajos
F . Ö.
Frank Ödön
F—S.
Farkas József
F—T.
Felbert Gyula
F—Y.
Ferenczy Béla
G—A.
Gopcsa László
GKRS.
Gerster Miklós
G. G.
Grubiezy Géza
G. J .
Gothard Jenő
G. K .
Gaul Károly
G . M.
Gelléri Mór.
G—B.
Goldziher Ignác
G. T .
Gerenday Tivadar
G. V .
Gaár Vilmos
GY. A .
György'Aladár
H. Á.
Heller Ágoston
H. J .
Hollós József
H . G.
Heinrich Gusztáv
H—H.
Hensch Árpád
H—N.
Hermann Antal
H—B.
Huber Lipót
HUT.
Hutyra Ferenc
H. V.
Huszár Vilmos
I. A .
Irsai Artúr
I—G.
Imling Konrád
J.
Jellinek Artúr
JALS.
Jalsoviczky Géza
-JÓ.
Sajó Aladár
BE.

B—F.

Jablonovszky József
Kurbel János
K. Á.
Kiss Áron
KAR.
Karácsonyi János
KAT.
Katona Lajos
KAZ.
Kazacsay Árpád
K. B .
Kolosváry Bálint
K—C.
Kunos Ignác
K. E .
Kolozsváry Endre
K. G .
Kacziány Géza
K. G Y .
Kossá Gyula
K. H .
Káinoki Henrik
K. K .
Kenessey Kálmán
K—K.
Krcsmarik János
K. L.
Kováts László
K. M.
Komor Marcel
KM.
Kmety Károly
K . N.
Klug Nándor
KN.
Kohn Sámuel
K—NY.
Karkovány Ákos
KÖV.
Kövesligethy Radó
K B . G.
Krepuska Géza
K. S.
Korányi Sándor
KTY.
Kosutány Tamás
K Ü R S C í i. Kiirschák József
K. V.
Kubinyi Viktor
K . W . ii. Kun Weber Mária
K—Y.
Kereszty István
K . Z.
Kovács Zoltán
—LD—
Földes Béla
L—F.
Landgraf János
L . GY.
Lázár Gyula
L—GY.
Lőrinczy György
—LI.
Marczali Henrik
L . M.
Latkóczy Mihály
L . Ö.
Lencz Ödön
L—R.
Lázár Gyula
LZR.
Lázár L. Pál
M.
Márki Sándor
MARCZ. Marczali Henrik
Margalits Ede
MARG.
HL
Miálovich Mór
M. I .
Michailovits István
MD3.
Mihalik József
M. L .
Mangold Lajos
M. S.
Mika Sándor
Marsalkó Tamás
M. T.
MZY.
Mezey Gyula
N.
Nagy Ernő
N . G.
Nagy Géza
N. L .
Négyesy László
N—N.
Neumann Ármin
Nuricsán József
NU.
0. J.
Ottó József
— Ő — Ö . Kőrösy József
P—A.
Posta Béla
PÁST.
Pasteiner Gyula
P . B.
Porzsolt Benjámin
P. F.
Papánek Ferenc
P. J.
Pártényi József
P. L.
Petrik Lajos
P—L.
Ploskál Rezső
P . O.
Pertik Ottó
Pruzsinszky Pál
P. P .
P—T.
Porzsolt Jenő
J—Y.

K.

Pusztai Ferenc
Rényi József
R—A.
Rothauser Miksa
R. G.
Rados Gusztáv
R—KY.
Rakovszky István
R. L .
Réthy László
ROB.
Robicsek Ferenc
ROD.
Rodiczky Jenő
R—R.
Rottenbiller Ödön
R. S.
Rejtő Sándor
R—Y.
Réczey Imre
R. Z.
Ráth Zoltán
S.
Salgó Jakab
S—A.
Sebesztha Károly
SCH.
Schullerus A.
SCHK.
Schuk József
SCH. K.
Schaffer Károly
SCHR.
Schreiner Márton
S C H — R . Schmidlechner Károlv
SCHW.G. Schwarz Gusztáv
S. G .
Schvarcz Gyula
S. G Y .
Sebestyén Gyula
SIM.
Simonyi Zsigmond
S. K .
Sajó Károly
s. ö.
Schmid Ödön
—SS—
Jendrassik Ernő
S. S Z . J . S. Szabó József
SZ.
Szontágh Félix
SZ. E .
Szemneez Emil
S Z . G.
Szilágyi Géza
SZ. G Y . Szilágyi Gyula
SZ—I.
Szekrónyi Lajos
sz. J. Szinnyei József
SZ. K .
Szily Kálmán
SZ. L .
Szádeczky Lajos
SZ. M.
Szekeres Margit
SZ. T.
Szana Tamás
SZT. H . Szterónyi Hugó
SZT. J .
Szterényi József
SZ. Z S .
Szécsi Zsigmond
T.
Teutsch Frigyes
T. E .
Tauffer Emil
T. F .
Tauszk Ferenc
T. G .
Téglás Gábor
TH.
Thanhoffer Lajos
T H . GY Theisz Gyula
TH—V.
Thirring Gusztáv
T. L.
Tóth Lőrinc
T. P.
Timár Pál
T . S.
Takáts Sándor
V.
Vámhéry Rusztem
V. A.
Váradi Antal
VÁM.
Vámossy Zoltán
V. B .
Vikár Béla
VDS.
Vadas Jenő
VÉRT.
Vértess József
V. J .
Vangel Jenő
VK.
Verédy Károly
V . S.
Veres Sámuel
W. L.
Winkler Lajos
WL. H.
Wlislocki Henrik
—zm. Brózik Károly
Z. J .
Zoványi Jenő
Z—R.
Zelliger Vilmos
Z. Z .
Zigány Zoltán
PU.
R.

Központi szerkesztő: Bokor József dr.

RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA
a. = ar
alk. = alkohol
áll. orv. = állatorvostan
ált. = általános
a. m. = annyi mint
ang. = angol
ásv. = ásvány
bels. = belsőleg
bj. = büntető jog
teí/i- = bányajog
bőrt. = börtönügy
%. = büntetőjogi per
rendtartás
br. = báró
fcfó' főm = büntető tör
vény
C. = Celsius
c. = címii
cet. = centiár
cg. = eentigramm
ci. = ceutiliter
cm.2 = centiméter
cm = négyzetcentimé
ter
cm" = köbcentiméter
cs. = császári
c.s/. = csődjog
D. = dél
da. = deciár
DDK. = dél-délkelet
tZ</. = decigramm
Z>iT. = délkelet
rfAa. = dekár
dkq. = dekagramm
íitó. = dekaliter
(ZA;WÍ. = dekaméter

dl. = deciliter
íim.2 = deciméter
(tol = nógyzetdeciméter
(Z»i3 = köbdeciméter
D.Ny. = délnyugat
E. = észak
ENy. = északnyugat
ei = egyházjog
EK. = északkelet
e»iZ. = emiitett
ÉÉNy. = észak-észak
nyugat
ÍJ. SÍ. = északi e
e. ü. = emlékünnep
ev. = evangélikus
F. = felső
fhg. = főherceg
•/]p. = forráspont
fr. = frank
fs. fajsiíly

f sziget = félsziget
9. = gramm
gwzcZ. = gazdászat
gör. = görög
Gr. = Greenwich
gr. = gróf
h. — helyett
/ja. = hektár
/i. e. = helyi érdekű
hg. — hektogramm
Mv. = hivatalos
hl. = hektoliter
hm. = hektométer
h. ö. = hasonlítsd össze
ül. = illető
itt. hly. = illető helyen
j . = járás
ytiro = járásbiró
jbiróság = járásbíróság
jt. = jogtörténet
ÍT. = kelet
hat. = katolikus
katon. = katonai
&. e. = koronázás előtti
ftejpí. = képlet
JLh. = keleti hosszúság
A;. 19. = közigazgatás
ftir. = királyi
kisk. = kisközség
/cm. = kilométer
km* = négyszög kilo
méter
Kr. e. = Krisztus előtt
krj. = kereskedelmi jog
Kr. u. = Krisztus után
A. i. = kereskedelmi
törvény
A;, u. = koronázás utáni
kzj. = közjog
l. = lásd
l. = liter
lak. = lakos
Zaí. = latin
l. e. = lásd ezt
l. 0. = lásd ott
m. = méter
m2 = négyzetméter
m* =- köbméter
megh. = meghalt
m/'. = mérföld
mh. = meghalt
mj. = magánjog
mm. = milliméter
ml. = milliliter
) » » ' = négyzetmilli
méter
mms = köbmilliméter

mp. = másodperc
ngt. = nemzetgazdaság
tan
nhdj. = nemzetközi
hadi jog
növ. = növény
Ny. = nyugat
nzkj. = nemzetközi jog
0. gy. = országgyűlés
01. = olasz
o. m- = osztrák-magyar
op. = olvadáspont
orgb. ért. = országbírói
értekezlet
orv. = orvosi
osztr. polg. tkv. = oszt
rák polgári törvény
könyv
p. = például
p. = perc
pol. = politika
q. = metOTjWízgaa- *"'
r. = rés|/
K6»W»alB*i
R. = Ritanurtuiowaw
re/'. = reWmátus 11 '-"'
rj. = r ó i % Ö J Q g ^ ^ *

r. fc. = ról^öt* 'í
róu. = rövicrafe^-- ^-ráS*

r. t. = rendezett tahacsu
s. e. = sajtóeljárás
sp. = spanyol
gr. = súlyrész
st. = sajtótörvény
s«. = század
szab. = szabad
s^erfr. = szerkesztő
szt. = szent
szwZ. = született
t. = tonna
t. i. = tudniillik
í/. = teugerjog
tkp. = tulajdonképen
tkv. = telekkönyv
tov. = továbbá
trjav. = törvényjavas
lat
tvk. = törvénykezés
u. a. = ugyanaz
u. i. = ugyanis
u. n. = úgynevezett
v. = vagy
vj. = váltójog
vm. = valamely
vmi = valami
u. ö. = vesd össze.

A címszavakat tárgyalás közben rendesen a címszó első, nagy betűjével rövidítettük.

